
 

          

 

NAGRODA - LAUR TŁUMACZA 

 

REGULAMIN KAPITUŁY NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 

PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS  

- LAUR TŁUMACZA 

  

§1 

  

1. Rada Naczelna powołuje skład Kapituły przyznającej Nagrodę Polskiego 

Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych - LAUR TŁUMACZA 

(dalej Nagroda – LAUR TŁUMACZA). 

2. Kapituła składa się z 5-7 członków stałych.  

3. Członkami stałymi Kapituły są: 

  a. Prezes PT TEPIS, 

  b. Prezes Honorowy PT TEPIS,  

  c. dwóch Wiceprezesów PT TEPIS,  

d. Przewodniczący Kolegium Ekspertów PT TEPIS/Komisji Odznaczeń PT 

TEPIS, 

  e. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PT TEPIS. 

4. Członkami Kapituły mogą być dodatkowo laureaci nagrody - LAUR 

TŁUMACZA albo inne osoby zaproszone przez prezydium Kapituły. Decyzję w 

tym zakresie podejmuje każdorazowo Kapituła.  

5. Członkostwo w Kapitule wygasa: 

  a. z chwilą śmierci członka, 

  b. z chwilą rezygnacji z funkcji członka Kapituły, 

  c. z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji określonej w pkt. 3 a,c,d,e.  

  d. oraz na wniosek Kapituły, w drodze uchwały Rady Naczelnej PT TEPIS. 

  

§2 

  

1. Siedzibą Kapituły jest siedziba PT TEPIS.  

2. Przewodniczącym Kapituły jest prezes PT TEPIS. 

3. Miejsce, tryb i termin obrad Kapituły ustala przewodniczący Kapituły.  

4. Członkowie Kapituły wybierają spośród swojego grona zastępcę 

Przewodniczącego i sekretarza Kapituły.  

5. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im 

przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły posiedzeń, dyplomy i 

inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły. 

6. Zastępca przewodniczącego zastępuje przewodniczącego Kapituły w 

przypadku jego nieobecności. 



 

 

7. Obowiązkiem sekretarza jest opracowanie pod względem formalnym 

wniosków, które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i 

podpisywanie protokołów posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na 

podstawie uchwał Kapituły oraz prowadzenie korespondencji. 

8. Sekretarz (lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje 

zgłoszone nominacje. 

9. Tryb podejmowania decyzji przez Kapitułę ma charakter jawny, chyba że jej 

członkowie zdecydują inaczej. 

10. Obrady mogą być prowadzone z użyciem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość.  

11. Członkom Kapituły, w czasie ich kadencji w Kapitule, nie przyznaje się 

Nagrody - LAUR TŁUMACZA. 

12. Uchwały Kapituły przyjmowane są zwykłą większością głosów. 

13. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły 

lub – pod jego nieobecność – zastępcy prowadzącego obrady Kapituły.  

14. Członkowie Kapituły, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach, mogą 

przedstawić swoje stanowisko w sprawie przyznania Nagrody - LAUR 

TŁUMACZA za pośrednictwem nośników elektronicznych pozwalających na 

wydrukowanie treści ich wniosków. 

15. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o Regulamin. W sprawach nieujętych 

w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, 

kierując się zasadami słuszności oraz charakterem nagrody PT TEPIS – 

LAUR TŁUMACZA.  

16. Decyzje Kapituły są ostateczne. 

  

  

§3 

1. Dyplomy podpisują przewodniczący i sekretarz Kapituły.  

2. Nagroda - LAUR TŁUMACZA wręczana jest podczas dorocznej Konferencji - 

Warsztatów PT TEPIS. W przypadku, gdy konferencja prowadzona jest w 

formie zdalnej, Kapituła ma prawo do podjęcia decyzji o innym sposobie i 

terminie wręczenia lub przekazania nagrody.  

  

§4 

  

Kapituła ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.  

 

Regulamin Nagrody PT TEPIS – Laur Tłumacza, zatwierdzony dnia 2 czerwca 

2020 r., został zmieniony uchwałą PT TEPIS dnia 7 czerwca 2021 r.  (Uchwała nr 

14/XI/2021)  


