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Data: 1 1 października 2014

Pktl. otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników Walnego Zgromadzenia.
obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła prezes PT TEPIS, dr Danuta Kierzkowska.
Na protokolanta wybrano przez ak|amację Paulinę Lęśniak otaz zaproszono do prezydium Monikę Mostowy, dr

Aleksandrę Podgórniak-Musil, dr. Edwarda Szędzie|orza, Witolda Wójcika, Pawła Gugałę orazdr Danutę

Kierzkowską.
Pkt 2. Wybór przewodniczącego obrad i wiceprzewodniczącego obrad WZ

Przewodniczy obrad dr Edward SzędzieIorz, wiceprzewodniczący Witold Wójcik, II wiceprzewodniczący
Marian Baranowski. Wybór dokonany przez aklamację'
Pkt 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
Zaproszone osoby: dr Danuta Kięrzkowska, dr Edward Szędzielorz, Witold Wójcik, Monika Mostowy, dr

Aleksandra Podgórniak-Musil, Paweł Gugała,.Paulina Leśniak - protokolant. wybrano przez aklamację.
Pkt 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Dr Edward Szędzielorz- proponuje głosowanie nad porządkiem obrad. Dyskusja nad porządkiem obrad została
przeprowadzona w ramach punktu 6.

Pkt 5. Wybory komisji skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej
Zgłoszono kandydatury:
Komisja skrutacyjna: Dorota Staniszewska, Magdalena Olesiuk, Teresa Skrodzka tl

Komisja wnioskowa: Zofia Lange,Mieczysław Zochowski, KrysĘna Sacha

Komisja wyborcza: dr Aleksandra Podgómiak-Musil, Piotr Gadomski, Urszula Deja
Następnie wszystkie ww komisje ukonstytuowały się.

Pkt ó. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Po dyskusji nt. potrzeby kaŻdorazowęgo głosowania regulaminu obrad poddano pod głosowanie Uchwałę w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i wprowadzenie zmiany do porządku obrad

w ten sposób' że punktem 8: byłoby głosowanie ws. nadania Ętułu członka honorowego PT TEPIS' zaś

Uchwała zmieniĄąca statut PT TEPIS stanowiłaby przedmiot pkt7, zaś sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
zostałoby ogłoszone w pkt óa. . .

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyżej opisanej zmiany
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Glosowanie nad Uchwałą nr 1Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 11

października 2014 r. w sprawie ww. zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział w zięły - 33 osoby
liczba głosów za
liczba głosów przeciw
liczba głosów wstrzymuj ących
Uchwała zo stała pr zy j ęta.

plit oa. Komisja skrutacyjna podała aktualną
stwierdzila prawomocność obrad.
7. Uchwała zmieniająca Statut PT TEPIS
Propozycje zmian mozna było zgłaszać przed Walnym Zgromadzeniem do Biura PT TEPIS.
Paweł Gugała jako przewodniczący Komisji Statutowej PT TEPIS uzasadnił propozycje wprowadzenia

następujących zmian w Statucie Towarzystwa:

$ 2 otrzymuje następujqce brzmienie:
Towarzyslwo zrzeszo tłumaczy przysięg|lch i tłumaczy specjalistycznych legiĄlmujqcych się dyplomem

ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na zasudach okteślonych w $ 13.

$ 10 otrzymuje noh)e następuje błzmienie:
,,Działalność Towarzystwa, nieorlpłatna i odpłatna, o charakterze działalności pożytku publicznego,

obejmuje:
I) pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki prxekładu oraz pielęgnowanie jęzslka polskiego' xe

szczegóWm uwzględnieniem potrzeb tłumacryt przysięgłych i specjulistycz,ttych,

2) tlbałość o wysokq rangę zawoda tłumaczu przysięgłego i przestrzeganie zusacl jego etyki zawodowej

oraz upolł,szechnianie wiedzy o roli tłumucza prxysięg|ęgo w rcalizacji prawa człowieka do rzetelnego

procesu,
3) pottejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międąy

tłumuczami sqdowymi innyclt krajów,
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liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia oraz



4) dbanie o Jinansowe i prawne interesy członków Towarzystwa,
5) organizowunie pomocy koleżeńskiej członkom PT TEPI9,
6) wydawanie opinii na temat jukości tłumaczenia specjalisacznego zgodnie z przyjętym
regulaminem,
7) podejmowgnie dztałań na rzecz rozwijania kontsktów i wspóĘracy z instytucjami i organizacjami
krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi."

$ 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujqce brzmienie:
,,Członkiem nadxwyczajnym Towurzystwa może zostać tłumacz prxysięgĘ legilymujqcy się dyplomem
ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub tłamacz specjalistyczny legiĘmujqcy się
dyplomem ukończeniq studiów wyższych drwgiego stopnia oraz co najmniej tt4yletniq praktykq
zawodowq w zakresie tłumaczenia specjalistycznego. Ll/ szczególnie uzasadnionych pr7ypadkach
Rada Naczelna PT TEPIS może na wniosek Komisji KwaliJikacyjnej PT TEPIS podjqć decyzję o

Przyjęciu w poczet członków nadzwyczajnych Towarrylstwa tłumacza legiĄlmajqcego się dyplomem
innym niż okreśIonJl w zdania pierwszym."
$ 13 ust. 2 otrzymuje nowe następujqce brzmienie:
,Członkiem zwyczajnym może zostać na własny wniosek tłumacz przysięgły legilymujqcy się
dyplomem ukończenia studiów wyższych dtugiego stopnia otaz co najmniej |0-letniq pruktykq
zawodowq lub tłumucz specjalisryezny legitymujqcy się dyplomem ukończenig studiów Ąlższych
drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letniq prukĄlkq zawodowq w zakresie tłumaczenia
specjalistycznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Naczelna PT TEPIS może ng
wniosek Komisji Kwaffikacyjnej PT TEPIS poeljqć decyzję o przyjęciu l9 poczet członków
zwyczajnych Towarzystwa tłumacza legiĘmujqcego się dyplomem innym piż określony w zdaniu
pierwsąym." ,

$ 13 ust. 3 otr7ymuje nowe następujqce brzmienie.' :

,,Członkiem ekspertem może zostać na własny wniosek lub z inicjatywy Kolegium Ekspertów PT
TEPIS tłumacz wyróżniajqcy się uznanym przez Kolegium Ekspefiów PT TEPIS wysokim poziomem
wiedąy i dorobkiem w zakrcsie języków obcych i technik tłumaczeniow)łch."

$ 13 ust. 5 otrzymuje nor?e następujqce brzmienie:

,,C7łonkiem ponorowym może być fi'zyczna osoba krajowa lub zagraniczna, zasłużona dla
Towarzystwa oraz polskiej, europejskiej i światowej społeczności tłumaczy sqdowych w imię
międzynarodowej solidarności zuwodowej. Godność członka honorowego nadaje lłalne
Zgromadzenie na wniosek Rady Naczelnei PT TEPIS."
$ 17 ust. 2 otqymuje nowe następujqce brzmienie:
,,Kadencja władz Towurzlstwc innych niż Walne Zgromadzenie Członków tru)a trzy lata, wybór władz
odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłq większościq głosów.''

$ 19 ust. 3 otr4ymuje noh)e następujqce brzmienie:

,,Rada Naczelna składa się z 9-11 członków wybranych imiennie prxez Walne Zgłomadzenie.
Członkiem Rcdy Nuc7elnej jest prexes PT TEPIS, n&wet jeśli nie został wybrany przez Walne
Zgromadzenie jako członek Rady Naczelnej.''

$ 20 ust. 1 otrzymuje nowe następujqce btzmienie:

,,Komisia Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranyclt Przez Walne Zgromadzenie. Członkiem
Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostajqcu wobec członka Rady Naczelnej w stosunku
małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactb,g lub podległości służbowej, ani pozostajqca z nim we

wspólnym pożyciu."
Do $ 21 ust. 3 dodaĄ) zostaje punkt 4 w następujqcym brzmieniu:
,,Sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem przez członków Towarzystwa Statutu i zasad etyki

zawodowei."
$ 21 ust. 5 otrzymuje nowe następujqce brzmienie:

,,Sqd Koleżeński wszczyna postępowania nu wniosek osoby zainteresowanej lub z włusnej inicjatywy,"
Dodany zostaje $ 28 w następujqcym branieniu:
,,Zmiany niniejszego Statutu uchwalone dnia II października 2014 r. wchodzq w życie z chwilq ich
za r ej es t ł ow ani a w Kr aj owy m Rej est rze S q do w y m. "
Pozostałe zmiany Statutu, ptoponowane podc7as obecnego Walnego Zgromadzenia należy
przedstawić nowym władzom.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie głosownie zmian do Statutu en bloc.

Glosowanie nad Uchwalą nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tlumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 11 października2014 r. w sprawie zgody
ma głosowanie en bloc zmian do Statutu TP TEPIS.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło 37 osób



Liczbag}osów za - 36
liczba głosów przeciw - l
liczba głosów wstrzymujących - 0

Uchwała została pr zy 1 ęta.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę zmieniającą Statut PT
TEPIS
Głosowanie nad Uchwalą nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia ll października 2014 r. w sprawie
zmian w Statucie PT TEPIS.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło - 37 osób
Iiczbag)osów za - 36
liczba głosów przeciw - 0

liczba głosów wstrzymujących - l
Uchwała zo stała pr zy jęta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę o przyjęciu tekstu
ujednoliconego
Głosowanie nad Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia l| października 2014 r. o przyjęciu
tekstu jednolitego Statutu PT TEPIS.

Wyniki głosowania:
w glosowaniuudziałwzięło - 37 osób
liczba głosów za - 36 t

liczba głosów przeciw - 0 :'

liczba głosów wstrzymujących - 1

Uchwała została przy j ęta.
Pkt 8. Nadanie tytułu członka honorowego

Prezes dr Danuta Kierzkowska przedstawiła osoby nominowane przez Radę Naczelną na człoŃów
honorowych ĘT TEPIS: Christine Springer (ÓVGP), Joanna Ziemska (ÓVGP)' Eva Gorgolova

GSTCR), An'drej Rady QTP), Christiane Driesen (EULITA), Andre Lindemann (BDU).
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę o nadanie tytułu
Członka Honorowego PT TEPIS wyżej wymienionym osobom.
Głosowanie nad Uchwałą nr 5 Walnego Zgromac|zenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 11 października 2014 r. o nadaniu tytułu
Członka Honorowego PT TEPIS następującym osobom: Christine Springero Jaonna Ziemska,
Eva Gorgolova, Andrej Rady, Christiane Driesen i Andre Lindemann.

Wyniki głosowania;
w głosowaniu udział wzięło - 37 osób
liczba głosów za - 35

liczba głosów przeciw - 0

liczba głosów wstrzymujących - 2

Uchwała zo stała przyj ęta.
Po PRZERWIE przewodniczenie obrad objął wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia
Witold Wójcik

Pkt 9. Sprawozdanie prezesa z działalności PT TEPIS 20ll-20l4. Dr Danuta Kierzkowska
omówiła sprawozdanie,lł.óre złoĘła na piśmie i ogłasiła na stronie www.tepis.org.pl.

Pkt 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Za okres 20ll-20l4 - dr Aleksanda Podgórniak-
Musil.
Do Sądu Koleżeńskiego wpłynął jeden wniosek pod koniec kadencji, który zostanie przekazany do

rozpatrzenia przez Sąd KoleŹeński następnej kadencji.
Pkt. 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2011'20t4 - Olga Cabos

Głos zabrała olga Cabos wyjaśniając zasady współpracy Rady Naczelnej z Komisją Rewizyjną' Treść

sprawozdania zostałaumieszczona na stronie internetowej Towarzystwa. Komisja Rewizyjna zwróciła
się o udzielenie władzom upływającej kadencji absolutorium.

Pkt 12. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla władz VIII kadencji
Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzęnia poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium
władzom VIII kadencji
Głosowanie nad Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Czlonków Polskiego Towarzystwa
Tlumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia ll października 2014 r. o udzieleniu
absolutorium Radzie Naczelnej PT TEPIS.

ł'!



Wyniki glosowania:
w głosowaniu udział wzięło - 39 osób

liczba głosów za - 39
liczba głosów przeciw - 0
liczba głosów wstrzymujących - 0

Absolutorium zostało udzielone.
Głosowanie nad Uchwalą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 11 października 2014 r. o udzieleniu
absolutorium Komisii Rewizyjnej PT TEPIS.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło - 39 osób
Iiczbagłosow za - 39
liczba głosów przeciw - 0
liczba głosów wstrzymujących - 0

Absolutorium zostało udzielonę.
Głosowanie nad Uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 1| pażdziernika 2014 r. o udzieleniu
absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu PT TEPIS.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udziałwzięło - 39 osób
Liczbagłosow za - 39
liczba głosów przeciw 0

liczba głosów wstrzymujących - 0 ',o

Absolutorium zostało udzielone.
Pkt l3. Zgłaszanie kandydatur na prezesa TP TEPIS

Kandydatury zostały złoŻone na piśmie przez Joannę Miler _ Cassino. Kandydatury te byĘ zgłaszanie
przed Walnym Zgromadzeniem do Biura PT TEPIS.
Kandydaci na prezesa PT TEPIS:

1. Zolra Rybińs17ą:wyraża zgodę na kandydowanie
2. Danuta Kierzkowska -niewyraŻa zgody na kandydowanie
3. Krystyna Kołodziej _ nie wyraza zgody na kandydowanie

Katarzyna Zajda dokonała prezentacji kandydata na prezesa PT TEPIS - Zofli Rybińskiej.
Pkt 14. Wybory prezesa PT TEPIS

Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje pouczenia o wazności oddanego głosu i
zarządza taj ne glosowan i e.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania nad wyborem prezesa PT TEPIS
Całkowita liczba oddanych głosów - 42
Liczba głosów niewaznych - 10

Liczbagłosów waznych - 32
- Liczba głosów oddanych na kandydata nr 1 - 32

Prezesem PT TEPIS zostaje Zofia Rybińska.
Pkt l5. Zglaszanie kandydatów do władz: Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu

Koleżeńskiego
Kandydaci do Rady Naczelnej:
l. Marta CzyŻew ska * wyraŻa zgodę
2. Joanna Mi]er - Cassino _ wyraŻa zgodę
3. Dorota Staniszewska - v'ryraŻa zgodę
4. ElŻbięta Gołębiowska - wyraŻa zgodę
5' dr Edward Szędzie\orz _ wyraŻa zgodę
6' Janusz Poznański- wyraża zgodę
7' Anna Labe - nie wyraŻa zgody
8. Monika Mostowy -niewyraŻazgody
9. Mieczysław Zochowski- wyraŻa zgodę
l 0. Małgorzat a KałuŻa_ wyraŻa zgo dę

1 l' Rafał Szubert - nieobecny
12.ElŻebietaŁyŻkowska - nie wyraza zgody
1 3.Ewa Dmyterko - wyraŻa zgodę
14. Paweł Gugała _nie wyraŻazgody
l5. Krystyna Kołodziej - wyraŻa zgodę



l6. Barbara Bosęk * nieobecna
17. Małgorzata Niżnik- wyraża zgodę
18. GraĘna Zajączkowska_ wyraŻa zgod,ę
19. Marian Baranowski- wyraŻa zgodę

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej
l. Agnieszka Hein - wyraża zgodę2. MałgorzataNiżnik - wyraża zgod,ę
3. Barbara Bosek - nieobecna
4. Anna Michalska _ wyraŻa zgodę
5. Anna Labe * wyraŻa zgod,ę
6. ZoflaLang _ wyraża zgodę
7 . Marian Baranowski - wyraŻa zgod'ę
8. Alesandra Cichoń-Królikowska _ wyraŻa zgodę9. PatrycjaKuryszko - nieobecna
Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego
1 . Anna Michal ska - wyraŻa zgodę
2. Andrzej Leśniak - nieobecny
3. Janusz Poznański *nie wyraŻazgody
4. Rafał Szubeń * nieobecny
5. Artur Kubacki * nieobecny
6' Witold Wójcik _wyraŻazgodę
7. Marija ŁtlcewiczNapałkow - wyraŻa zgodę
8. dr Aleksandra Podgórniak-Musil - wyriza zgodę ś

9. Katarzyna Zajda -wyraŻa zgodę
l0. Paulina Leśniak _nie wyraŻa zgody
l l. Marian Baranowski _ wyraŻa zgodę
12. Paweł Gugała- wyraŻa zgodę
osoby flzycznie nieobecne nie zostaly uwzględnione w głosowaniu.
Piotr Gadomski podaje. liczabe' wybieranyclrosób do kazóego organu: Rada Naczelna 1 l osób (10 +
prezes), Sąd Kolezeński 5 osób' Komisja Rewizyjna 3 osoby.

Pkt 16. Zamknięcie listy kandydatów do władz PT TEPIS.
Kazdy kandydat dokonuje prezentacji własnej osoby.

_ Pkt 17. Wystąpienie nowo wybranego prezesa PT TEPIS
Prezes Zofia Rybińska p_odziękowała'ustępuJącej prezes dr Danucie Kierzkowski ej i złoĘławniosek
zgodnie z par . 17 pkt 7 Statutu o nadanie jej tytuń Prezesa Honoroweg o oraz przedstawiła swój
program konĘnuowan la działań na tzeczśrodowiska tŁumaczy.

Pkt 18' Wybory władz PT TEPIS
W-iceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzatajne głosowanie do władz PT TEPIS.Po PRZERWIE przewodniczenie obrad przejmuje drugiwióprzewodniczący Walnego Zgromadzenia
Marian Baranowski
. Pkt 19.Zglaszanie wniosków i propozycji uchwał.

Pkt 20. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
Wpłynął wniosek o nadanie tytułu Prezesa Honorowego dr Danucie Kierzkowskiej i zostanie on
poddany pod głosowanie.
Pozostałe wnioski (zniesienie kategorii członka eksperta, zwoĘwanie Walnego Zgromadzenia na
godzinę nie wcześniej szą niŻ l 1:00, wprowadzenie instytucji mentora , zoboijązo:nie tłumaczy do
obecności na szkoleniach, wprowadzenie zagadnień etyki ao egzaminu natłumaczaprzysięgłego,
umieszczanie opinii prawnych na stronie internetowej j zostan{rozpatrzone przeznowo wybrane
władze.

Pkt21. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami WZ
Drugi wiceprzewodniczący zarządza głosowanie o nadanie tytułu prezesa honorowego dr Danucie
Kierzkowskiej.
Głosowanie nad Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa
Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 11 października 2014 r. o nadaniu tytułu
Prezesa Honorowego PT TEPIS dr. Danucie Kierzkowskiej

Wynik głosowania
Liczbaoddanych głosów _ 38
Liczba głosów za - 38
Liczba głosów przeciw - 0
Liczba głosów wstrzymujących - 0
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Pkt22. ogłoszenie wyników wyborów władz PT TEPIS
Wyniki tajnego głosowania nad wyborem członków władz PT TEPIS
do Rady Naczelnej:

Całkowita liczba oddanych głosów
Liczba głosów waŻnych
Liczb a głosów niewaznych

do Komisji Rewizyjnej:
Całkowita liczba oddanych głosów
Liczba głosów waznych
Liczb a głosów niewaznych

do Sądu Koleżeńskiego:
Całkowita liczba oddanych głosów
Liczba głosów waznych
Liczba n

l.Paweł Gugała 40

2.Witold Wóicik 3l

3.Aleksandra Podsórska-Musil 11

4.Katarzyna Zaida 23

5.Anna Michalska Ż2

6.Marvi a Łucewicz-Napałkow I4

T,Marian Baranowski 13

Pkt 23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Drugi wiceprzewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Walnego

-42
-40

1

42
40

42
35
7

Zgr omadzenia zo stał wyczerpany i zamkn$ obrady. ł
iJ*[,

l.Joanna Miler-Cassino 3t

2. Edward Szedzielorz 36

3. Dorota Staniszewska 32

4.Marta Czyżewska 31

5. Janusz Poznański 31

6. Mieczvsław Zochowski 29

7. Krvstvna Kołodziei Ż8

8. MałgorzataKaluża 27

9.Ewa Dmyterko 20

l 0.Elżbieta Golebiowska 20

1 1 . Granma Zaiaczkow ska t8

1Ż^Marian Baranowski l8

|3.Małsorzata Niżnik l5

n

l.Apnieszka Hein to

2.Anna Michalska 19

3.Anna Labe t4

4.ZoftaLans 13

5.Aleksandra Cichoń-Królikowska 11

6.Małeorzata Niżnik 7

T.Marian Baranowski 6
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