REGULAMIN NADAWANIA AUSPICJÓW PT TEPIS
OŚRODKOM KSZTAŁCĄCYM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH
1. Auspicje Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, zwane dalej
Auspicjami, mogą być nadawane ośrodkom kształcącym tłumaczy przysięgłych zgodnie z zakresem działalności Towarzystwa określonym na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Auspicje mogą być nadawane w myśl § 10 pkt 2 i pkt 7 Statutu PT TEPIS za upowszechnianie wiedzy o roli tłumacza przysięgłego w realizacji prawa człowieka do rzetelnego procesu w ramach podejmowania działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z instytucjami krajowymi.
3. Auspicje mogą być nadawane w myśl § 11 pkt 2 Statutu PT TEPIS za upowszechnianie zasad Kodeksu tłumacza przysięgłego, który stanowi podstawowe źródło w nauczaniu etyki i
dobrej praktyki zawodowej, oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 i art. 14
ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zobowiązującymi tłumacza przysięgłego do wykonywania swych czynności zgodnie z etyką zawodową oraz do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
4. Wniosek o nadanie auspicjów powinien być zaadresowany do Rady Naczelnej PT TEPIS
oraz złożony wraz z dokumentami zawierającymi:
1) podstawowe dane wnioskodawcy: pełną nazwę i adres uczelni, instytucji lub firmy, określenie statusu prawnego wnioskodawcy (rodzaj uczelni, numer KRS) oraz datę rozpoczęcia
pierwszej edycji kursu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia objęte programem kursu wraz ze wskazaniem ich dorobku w zakresie tłumaczenia prawniczego lub innego specjalistycznego;
3) opis programu kursu, który obejmuje nauczanie zasad Kodeksu tłumacza przysięgłego
oraz umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów należących do warsztatu pracy
tego tłumacza.
4) udokumentowanie co najmniej 3 lat działalności w zakresie kształcenia tłumaczy przysięgłych
5. W zależności od uznania Rada Naczelna może zastosować jedną z trzech formuł:
1) „Program pod auspicjami nadanymi przez PT TEPIS za upowszechnianie zasad Kodeksu
tłumacza przysięgłego oraz nauczanie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów należących do warsztatu pracy tłumacza przysięgłego.”
2) „Program pod auspicjami nadanymi przez PT TEPIS za upowszechnianie zasad Kodeksu
tłumacza przysięgłego”.
3) „Program uznany przez PT TEPIS za pożyteczny w realizacji idei kształcenia tłumaczy
przysięgłych”.
6. Rada Naczelna nadaje auspicje na okres trwania jednej edycji kursu, którego dotyczy
wniosek. Nadanie auspicjów następnej edycji kursu wymaga ponownego złożenia wniosku w
trybie opisanym w pkt 4.
7. W razie stwierdzenia niezgodności między danymi zawartymi we wniosku a stanem faktycznym, Rada Naczelna może odebrać auspicje.
Regulamin przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS
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