REGULAMIN
PATRONATU POŻYTKU ZAWODOWEGO PT TEPIS
1. Patronatem Pożytku Zawodowego Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, zwanym dalej Patronatem, może być objęta działalność określona w pkt. 2 i 3 poniżej
prowadzona przez dowolny podmiot, która zostanie uznana przez Radę Naczelną PT TEPIS za pożyteczną dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych zgodnie ze statutowymi celami Towarzystwa
określonymi na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Patronatem może być objęta działalność, która w myśl § 10 pkt 2 i pkt 7 Statutu PT TEPIS upowszechnia wiedzę 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. Patronatem może być też objęta działalność, która w myśl § 11 pkt 2 Statutu PT TEPIS upowszechnia zasady Kodeksu tłumacza przysięgłego, stanowiącego 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, zobowiązującym tłumacza przysięgłego do wykonywania swych czynności zgodnie z etyką zawodową oraz do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
4. Wniosek o objęcie Patronatem powinien być zaadresowany do Rady Naczelnej PT TEPIS oraz
złożony na piśmie przez zainteresowany podmiot wraz z dokumentami zawierającymi:
1) podstawowe dane wnioskodawcy: pełną nazwę i adres podmiotu oraz datę rozpoczęcia działalności pożytku zawodowego;
2) imiona i nazwiska osób współdziałających z podmiotem w zakresie ww. działalności;
3) opis działalności ze wskazaniem pożytków dla zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego;
4) udokumentowanie co najmniej jednego roku działalności w opisanym zakresie.
5. W razie przyjęcia przez Radę Naczelną wniosku podmiotu, Rada wyraża zgodę na publiczne stosowanie formuły:
„Działalność objęta Patronatem Pożytku Zawodowego PT TEPIS za upowszechnianie wiedzy o statusie prawnym i zasadach Kodeksu tłumacza przysięgłego oraz wiedzy o zasadach dobrej praktyki
w wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego”.
6. Rada Naczelna obejmuje działalność Patronatem na okres dwóch lat, po upływie których podmiot wnioskujący potwierdza kontynuację działalności w trybie opisanym w pkt 4.
7. W razie stwierdzenia niezgodności między danymi zawartymi we wniosku a stanem faktycznym,
Rada Naczelna może cofnąć Patronat.

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.

