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Realizując kompetencję, 
o której mowa w art. 
154 pkt 17a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 
2019.09.27) Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych 
w 2016 roku opublikował 
Plan sposobu wykonania 
zadań Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych 
w zakresie przygotowywania 
i upowszechniania 
przykładowych wzorów 
umów w sprawach 
zamówień publicznych, 
regulaminów oraz innych 
dokumentów stosowanych 
przy udzielaniu zamówień1.

1 Wzorcowe Dokumenty. Plan sposobu wykona-
nia zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp 
w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 

Z 
przeprowadzonych przez Urząd 
Zamówień Publicznych analiz 
wynika, że problematyka wzo-
rów dokumentów, które mogą być 
wykorzystane w prowadzonych 

postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego, cieszy się dużym zaintereso-
waniem uczestników rynku zamówień pu-
blicznych. W Planie uwzględniono również 
działania Prezesa Urzędu w obszarze two-
rzenia i upowszechniania dobrych praktyk 
stosowanych przy udzielaniu zamówień pu-
blicznych, które następnie publikowane są 
na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych.

Kompetencja w zakresie przygotowywania 
wzorcowych dokumentów koreluje z obo-

2019 r., UZP, Warszawa 2016: https://www.uzp.
gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/33388/Wzor-
cowe_dokumenty_Plan.pdf

wiązkiem Prezesa Urzędu do czuwania nad 
przestrzeganiem zasad systemu zamówień 
publicznych (art. 154 pkt 11 ustawy Pzp) 
oraz kompetencją w zakresie dążenia do 
jednolitego stosowania przepisów o zamó-
wieniach przy uwzględnieniu orzecznictwa 
sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego (art. 
154 pkt 13 ustawy Pzp). Przygotowywane 
przez Prezesa Urzędu wzory dokumentów 
mają walor nie tylko szkoleniowy, ale także 
praktyczny, mogą bowiem stanowić pomoc 
w prowadzonych postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia publicznego, m.in. mogą 
zostać wykorzystane przy przygotowywa-
niu i przeprowadzaniu postępowań (art. 36c 
ustawy Pzp).

W świetle wskazanych wyżej kompetencji 
Prezesa Urzędu duże znaczenie ma również 
upublicznianie dobrych praktyk stosowa-
nych przy udzielaniu zamówień publicznych. 
Mogą one bowiem stanowić nie tylko wzór 
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właściwego stosowania przepisów, ale także 
wskazywać na praktyczne sposoby wyko-
rzystania określonych regulacji ustawowych 
w prowadzonych postępowaniach. W tym 
kontekście niezwykle ważna jest współpraca 
z organizacjami branżowymi skupiającymi 
zamawiających i wykonawców, które posia-
dają najlepszą praktyczną wiedzę na temat 
problemów występujących w przetargach pu-
blicznych prowadzonych w danym segmencie 
rynku i ewentualnego oderwania niektórych 
ich aspektów od realiów rynkowych i tech-
nicznych, profesjonalnych standardów, ogra-
niczeń organizacyjnych lub logistycznych.

Jednym z najczęstszych partnerów UZP 
w pracy nad dobrymi praktykami branżo-
wymi stają się organizacje pracodawców. 
W branży tłumaczeniowej dotychczas taka 
organizacja nie istniała. Jednak potrzeba jej 
stworzenia widoczna była od co najmniej kil-
ku lat. W dniu 2 października 2019 r. został 
utworzony Związek Pracodawców Branży 
Tłumaczeniowej „POLOT” z siedzibą w War-
szawie, który uzyskał osobowość prawną 
28 listopada 2019 r. z momentem wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednym z głównych celów, które przyświe-
cały założycielom ZPBT POLOT było pod-
jęcie działań zmierzających do opracowania 
i uzgodnienia z UZP kodeksu dobrych praktyk 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi tłumaczeń pisemnych 
i ustnych2. Na dalszym etapie zakładane jest 
doprowadzenie do publikacji kodeksu do-
brych praktyk na stronie internetowej UZP3.

Dlaczego jednak przedstawiciele branży 
tłumaczeniowej uznali, że istnieje potrzeba 
opracowania takiego dokumentu i jego popu-
laryzacji w sektorze publicznym?

Tłumaczenia są jednymi z najbardziej nie-
docenianych usług zamawianych przez jed-
nostki sektora publicznego. Jest to przede 
wszystkim wynikiem braku znajomości przez 
osoby przygotowujące postępowania o udzie-
lenie zamówienia na usługi tłumaczeniowe 
uwarunkowań i poszczególnych etapów pro-
cesu tłumaczeniowego, stosowanych narzę-

2 https://polot.org.pl/dobre-praktyki-w-zamowieniach-
publicznych-na-tlumaczenia/
3 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki

dzi i technologii, jak również zróżnicowania 
usług dostępnych na rynku.

Celem opracowania kodeksu jest promowanie 
dobrych praktyk zakupowych umożliwiają-
cych zamawiającym z sektora publicznego 
uzyskanie dostępu do najwyższej jakości 
usług językowych przy jednoczesnym za-
pewnieniu rzetelnym i profesjonalnym wyko-
nawcom tych usług jak najszerszego dostępu 
do rynku zamówień publicznych na usługi 
tłumaczeniowe.

Dzisiejsza sytuacja na tym rynku wymaga da-
leko idących zmian. Tylko nieliczni spośród 
najbardziej doświadczonych usługodawców 
z branży tłumaczeniowej są na tyle zdetermi-
nowani, aby starać się o podjęcie współpracy 
z sektorem publicznym. Postępowania pro-
wadzone są w sposób niesprzyjający doko-
nywaniu wyboru najlepszych i najbardziej 
rzetelnych ofert. Zamawiający publiczni, 
z uwagi na brak odpowiednich narzędzi, 
wiedzy i znajomości uwarunkowań wpły-
wających na proces tłumaczeniowy i jego 
koszty, zniechęcają do podejmowania trudu 
przygotowania ofert wielu spośród tych wy-
konawców, którzy robią to w sposób odpowie-
dzialny, rzetelny i biorąc odpowiedzialność 
za jakość oferowanych usług oraz poufność 
i bezpieczeństwo danych.

Jednym z największych problemów w prze-
targach publicznych na usługi tłumaczenio-
we jest kompletna nieporównywalność ofert 
będąca konsekwencją nieznajomości zasad 
wykonywania tłumaczeń przez organizato-
rów tych przetargów.

Kodeks dobrych praktyk obejmować będzie 
następujące zagadnienia:

1. Kryteria oceny ofert, a w szczególności 
kryteria jakościowe specyficzne dla usług 
tłumaczeniowych. Zasady przeprowadza-
nia i oceny tłumaczeń próbnych. Kluczo-
we znaczenie w przypadku przetargów 
na usługi tłumaczeń pisemnych powinny 
mieć tłumaczenia próbne. W związku 
z obowiązkiem przyjmowania innych niż 
cena kryteriów oceny ofert, w szczegól-
ności w zakresie skomplikowanych zamó-
wień, próbka może się okazać remedium 
na problemy zamawiającego, związane 
z chęcią otrzymania produktu jak najlep-
szej jakości, a przy okazji będącym naj-
korzystniejszym ekonomicznie w dłuższej 
perspektywie. Próbka pozwala zamawia-
jącemu ocenić rzeczywiste zdolności lub 
możliwości danego podmiotu,

2. Wiedza i doświadczenie – najbardziej 
efektywne sposoby formułowania warun-
ków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej. Spe-
cyficzne uwarunkowania dla wykonaw-
ców – biur tłumaczeń oraz dla członków 
zespołu – tłumaczy i weryfikatorów.

Zamawiający powszechnie wiążą warunki 
udziału w zakresie zdolności technicz-
nej i zawodowej z wartością świadczonej 
usługi. W branży tłumaczeniowej takie 
formułowanie warunków oderwane jest 
od realiów rynku. Jedynym obiektywnym 
i porównywalnym miernikiem, jest liczba 
przetłumaczonych stron. Rozpiętość sta-
wek jest ogromna i wartość wykonanej 
usługi nie ma realnego przełożenia na 
zdobyte doświadczenie. Natomiast liczba 
przetłumaczonych stron jest jednolitym 
miernikiem doświadczenia dla wszystkich 
wykonawców.

Celem opracowania kodeksu jest promowanie 

dobrych praktyk zakupowych umożliwiających 

zamawiającym z sektora publicznego uzyskanie 

dostępu do najwyższej jakości usług językowych 

przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelnym 

i profesjonalnym wykonawcom tych usług 

jak najszerszego dostępu do rynku zamówień 

publicznych na usługi tłumaczeniowe.
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3. Podział zamówienia na części ze szczegól-
nym uwzględnieniem kwestii podziału na 
tłumaczenia pisemne i ustne, jako dwóch 
różnych rodzajów usług wykonywanych 
przez różne zespoły tłumaczy.

4. Certyfikacja jakościowa – stosowa-
nie norm jakościowych PN-EN ISO 
17100:2015 (tłumaczenia pisemne), ISO 
18587:2017 (tłumaczenia maszynowe i po-
stedycja), ISO/FDIS 20771 (tłumaczenia 
prawnicze, norma w opracowaniu, plano-
wany termin publikacji – połowa 2020 r.).

5. Nieskuteczność procedur badania rażąco 
niskiej ceny. Naruszenia przepisów o naj-
niższym wynagrodzeniu. Zamawiający 
przeprowadzając procedurę wyjaśnień 
w sprawie rażąco niskiej ceny nie posiadają 
punktu odniesienia dla oceny ich wiary-
godności i przyjmują niejednokrotnie za 

udowodnione twierdzenia, które oderwane 
są od rzeczywistości i realiów branżowych 
w kontekście wysokości wynagrodzeń, 
uwzględnienia w zaoferowanych stawkach 
wszystkich elementów usługi wymaganych 
przez zamawiającego, wydajności oraz 
efektów zastosowania technologii CAT.

6. Pamięci tłumaczeniowe, prawa do pa-
mięci tłumaczeniowych – zamawiający 
powszechnie pomijają w postanowie-
niach umów istnienie oprogramowania 
CAT oraz tworzenie w trakcie tłuma-
czenia pamięci tłumaczeniowych, któ-
re jako bazy danych stanowią odrębny 
produkt usługi tłumaczeniowej. Prawa 
do tych baz oraz ich dalszego wyko-
rzystania powinny być uregulowane 
w treści umów w sprawie zamówienia 
publicznego. Dla udziału w europejskich 
projektach językowych (eTranslation, 

ELRC, NEC TM DATA) uregulowanie 
formalne tych kwestii jest niezbędne. 
Warto chociażby zaznaczyć, że pozyska-
nie pamięci tłumaczeniowych powinno 
stanowić jeden z elementów realizacji 
obowiązku ponownego wykorzystania 
informacji sektora publicznego.

7. Uwarunkowania specyficzne dla tłuma-
czeń pisemnych – etapy procesu tłuma-
czeniowego i ich wyodrębnienie, przy-
gotowanie materiałów do tłumaczenia, 
zasady weryfikacji i kontroli jakościowej.

8. Uwarunkowania specyficzne dla tłumaczeń 
ustnych – zastosowanie bloków tłumaczenio-
wych jako jednostki rozliczeniowej, realizacja 
tłumaczeń konferencyjnych i symultanicznych 
przez co najmniej dwóch tłumaczy. Stosowa-
nie wytycznych wypracowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych.
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9. Technologie językowe – zasady wykorzy-
stania CAT (tłumaczenia wspomaganego 
komputerowo), rozróżnienie pomiędzy 
CAT a MT, tworzenie i utrzymywanie 
pamięci tłumaczeniowych, zasady prawi-
dłowego stosowania tłumaczeń maszyno-
wych i wykonywania postedycji.

10. Wykorzystanie tłumaczeń maszynowych 
(MT) – automatyczne odrzucanie moż-
liwości realizacji usług na rzecz sekto-
ra publicznego przy wykorzystaniu MT 
(zwanych najczęściej w specyfikacjach 
„automatycznymi translatorami”) stanowi 
przejaw braku znajomości realiów bran-
żowych i aktualnego stanu techniki. Unia 
Europejska wspiera rozwój i zastosowanie 
tłumaczeń maszynowych w procesie prze-
kładu na rzecz administracji publicznej. 
Wprowadzane często zakazy korzystania 
z „automatycznych translatorów” pocho-

Kodeks dobrych praktyk przetargowych dla usług tłumaczeń pisemnych i ustnych
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dzą z czasów, gdy zastosowanie takiego 
narzędzia faktycznie prowadziło zazwy-
czaj do katastrofy jakościowej. Obecnie 
zapisy te są nie tylko przestarzałe, ale 
i martwe, bowiem narzędzia CAT zin-
tegrowane z MT stanowią powszechnie 
stosowane rozwiązanie.

Jednak profesjonalne stosowanie tłuma-
czeń maszynowych odbywa się według 
określonych reguł i wymaga stosowania 
określonych narzędzi. Wykorzystanie 
nieodpowiednich rozwiązań może pro-
wadzić do incydentów w zakresie cyber-
bezpieczeństwa, naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych oraz ochro-
nie i bezpieczeństwie informacji niejaw-
nych. Całkowite odrzucanie możliwości 
stosowania tłumaczeń maszynowych jest 
postanowieniem martwym. Zamawiający 
powinni natomiast skupić się na eliminacji 
prawdziwych zagrożeń z tym związanych.

11. Analiza warunków świadczenia usług tłuma-
czenia maszynowego dostępnych w wersjach 
darmowych – pod kątem oceny ich przydat-
ności i dopuszczalności wykorzystania w za-
stosowaniach komercyjnych, przetwarzania 
danych osobowych i ochrony informacji nie-
jawnych, cyberbezpieczeństwa.

12. Kwestię praw autorskich do tłumaczeń użyt-
kowych i uwierzytelnionych – na tym tle 
w sektorze publicznym pokutują niewłaści-
we poglądy i opinie. Kwestia uznania tłu-
maczeń użytkowych i uwierzytelnionych za 
dzieło i utwór była niedawno przedmiotem 
wyroku Sadu Najwyższego z dnia 19 grud-
nia 2019 r. (sygn. akt: I UK 409/18). Kwestia 
ta ma olbrzymie znaczenie dla zasad rozli-
czania wynagrodzenia za usługi tłumaczeń 
oraz na postanowienia umów i przestrzega-
nie osobistych praw autorskich tłumacza.

13. Ograniczenia w ogłaszaniu przetargów na 
tłumaczenia uwierzytelnione wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 25 listopada 
2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego 
(Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 2019.07.17), 
które są często naruszane przez niektóre 
organy administracji4.

4 Szerzej o tym problemie w artykule: Zamawianie 
tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z ustawą 
o zawodzie tłumacza przysięgłego, Zamawiający, 
styczeń-luty 2020

14. Okres obowiązywania umowy – postępo-
wania o udzielenie zamówienia publiczne-
go na usługi tłumaczeń z wykorzystaniem 
kryteriów jakościowych w postaci próbek 
tłumaczeniowych są dość długotrwałe. 
Umowy mają charakter ramowy. Zawie-
ranie umów jednorocznych jest rozwią-
zaniem nieefektywnym. W unijnych za-
mówieniach publicznych powszechne jest 
zawieranie umów na okresy czteroletnie 
(umowy jednoroczne, odnawiane na trzy 
kolejne okresy jednoroczne).

15. Przygotowanie materiałów źródłowych 
do tłumaczenia, zarządzanie zasobami 
językowymi i terminologią – zasady do-
brej współpracy klienta z biurem tłuma-
czeń przyczyniające się do poniesienia 
jakości świadczonych usług i spójności 
terminologicznej.

16. Zawieranie umów z większą liczbą wy-
konawców w przypadku zamawiających 
posiadających znaczące zapotrzebowanie 
na usługi tłumaczeniowe. Dynamiczny 
ranking i ciągła konkurencja jakościowa 
pomiędzy wykonawcami.

Zaczynem do koncepcji opracowania ko-
deksu dobrych praktyk stały się cząstkowe 
publikacje autora niniejszego artykułu, które 
spotkały się z uznaniem ze strony Urzędu Za-
mówień Publicznych i zostały zamieszczone 
na Forum Praktyk Branżowych na stronie 
internetowej Urzędu, a będące wynikiem ob-
serwacji i doświadczeń ze współpracy z in-
stytucjami unijnymi. Dodatkowo pilna po-
trzeba wsparcia merytorycznego dla sektora 
publicznego ze strony branży tłumaczeniowej 
powstała w związku z działaniami podejmo-
wanymi przez Unię Europejską na gruncie 
promowania technologii językowych oraz 
gromadzenia i ponownego wykorzystania 

zasobów językowych na poziomie organów 
administracji publicznej w państwach człon-
kowskich w ramach programów ELRC i NEC 
TM DATA5. Pełne uczestnictwo polskiej ad-
ministracji w tych projektach oraz czerpanie 
z korzyści jakie one przynoszą (usprawnienie 
realizacji usług tłumaczeniowych, podnie-
sienie jakości, obniżenie kosztów) wymaga 
znaczącego podniesienia kompetencji tech-
nologicznych po stronie sektora publiczne-
go. Poleganie wyłącznie na rozwiązaniach 
wdrażanych przez wykonawców jest dalece 
niewystarczające. Wymagana jest również 
implementacja stosownego oprogramowania 
i budowanie zasobów językowych w postaci 
pamięci tłumaczeniowych po stronie zama-
wiających. Duże zainteresowanie tą tematyką 
było widoczne na spotkaniu informacyjnym 
projektu NEC TM DATA, które odbyło się 
14 stycznia 2020 r. w Warszawie dla krajów 
z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 
i Północnej.

Kodeks jest obecnie w fazie opracowania 
i wewnętrznych uzgodnień w ramach ZPBT 
POLOT. Zapraszamy jednostki sektora pu-
blicznego do kontaktu i zgłaszania swoich 
uwag, potrzeb i pomysłów, które będziemy 
mogli uwzględnić.

Publikacja pierwszej wersji kodeksu dobrych 
praktyk w postępowaniach o udzielenie za-
mówienia publicznego na usługi tłumaczeń 
planowana jest na koniec pierwszego kwarta-
łu 2020 r. na stronie ZPBT POLOT. ■
5 Projekt NEC TM DATA zmierza do upowszech-
niania stosowania narzędzi CAT w krajowych jed-
nostkach administracji publicznej oraz utworzenia 
paneuropejskiej platformy wymiany pamięci tłu-
maczeniowych wytworzonych w ramach realizacji 
zamówień publicznych. Projekt ten został szerzej 
opisany na łamach „Zamawiającego” w numerze 
marzec-kwiecień 2019.

Pilna potrzeba wsparcia merytorycznego dla sektora 

publicznego ze strony branży tłumaczeniowej powstała 

w związku z działaniami podejmowanymi przez Unię 

Europejską na gruncie promowania technologii językowych 

oraz gromadzenia i ponownego wykorzystania zasobów 

językowych na poziomie organów administracji publicznej 

w państwach członkowskich w ramach programów 

ELRC i NEC TM DATA. 
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