
Projekt ustawy z dnia 18 czerwca 2013 r. 

 

USTAWA 

z dnia                                         2014 r. 

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów1) 

(Wyciąg) 

Art. 16. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, 

poz. 2702, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która: 

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa 

Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach, albo, 

na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 

2) zna język polski; 

1)   Niniejszą ustawą uchyla się ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera oraz zmienia się ustawy: ustawę z 
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – 
Prawo własności przemysłowej, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 
29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 722, z 2010 r. Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. 

 

                                                             



3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne 

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; 

5) posiada wykształcenie średnie uzyskane w państwie, o którym mowa w pkt 1; 

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego 

na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na 

tłumacza przysięgłego”. 

2) uchyla się art. 9; 

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister Sprawiedliwości może zawiesić tłumacza przysięgłego, w drodze decyzji, na okres 

do 5 lat, w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego  

1) z powodu niewykonywania takich czynności przez okres dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 

ostatniej czynności lub  

2) na wniosek tłumacza.”; 

4) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Tłumacz przysięgły niewypełniający zadań, o których mowa w art. 14 i 15, oraz 

obowiązków określonych w art. 8 ust. 2, 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 albo wypełniający te zadania 

lub obowiązki nienależycie lub nierzetelnie podlega odpowiedzialności zawodowej. 

2. Z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec tłumacza przysięgłego mogą być orzeczone 

następujące kary: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) kara pieniężna  nie niższa od jednej dziesiątej przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie 

postępowania dyscyplinarnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 



4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego na okres od 3 miesięcy 

do roku; 

5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, z możliwością 

ubiegania się o jego ponowne nadanie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od 

pozbawienia i po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6.”. 


