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                                                         Formularz reklamacji tłumaczenia ustnego. 

Dane Zleceniodawcy:……………………………………………………………………… 

Reklamowany przekład (tytuł, nazwa, dziedzina, której przekład dotyczył): 

…………………………………………………………………………………………… . 

Rodzaj wykonywanej interpretacji: przekład konsekutywny, szeptany, symultaniczny, 

liaison, a Vista, towarzyszący, konferencyjny, inny*:………………… 

Oczekiwania względem przekładu ustnego: poprawienie, uwzględnienie wskazań w 

przyszłości, inne*: ……………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić. 

Przyczyny reklamacji: (prosimy podać przykłady; mile widziane konstruktywne uwagi i 

konkretne zalecenia, które ułatwią nam pracę w przyszłości): 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia ustnego mogą zostać 

zgłoszone do biura TranslatorKLO w terminie do 3. dni od dnia wykonania usługi 

przekładu ustnego; winny jednak zachować formę pisemną i być uzasadnione. 

2. Reklamacja jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie wypełnionego formularza 

reklamacji tłumaczenia ustnego. 

 

3. Reklamacja nie będzie uznana w przypadku: 

 

a/ zaistnienia sytuacji braku spójności z wcześniejszymi ustaleniami między 

zamawiającym a firmą TranslatorKLO, 

b/ złożenia formularza po terminie, 

Błędy Przykłady Uwagi/Zalecenia 

Błędy merytoryczne (w tym 

terminologia). 

  

Niezgodność z zasłyszanym 

tekstem oryginału. 

  

Niezgodność z wcześniejszymi 

zaleceniami Zleceniodawcy. 

  

Błędy i niezręczności 

stylistyczne (zmniejszające 

rozumienie przekazu ustnego, 

interpretacja dwuznaczna, 

śmieszna, niezdarna). 

  



c/  zgłoszenia sugestii wprowadzenia zmian zawierających błędy merytoryczne lub 

językowe, 

d/ zgłoszeń błędów, które mogły wyniknąć z powodu braku możliwości należytego 

przygotowania się wykonawcy tłumaczenia do przekładu ustnego np. z powodu zbyt 

późnego dostarczenia przez zamawiającego materiałów lub udostępnienia niepełnego 

zestawu materiałów wykorzystywanych w dniu przekładu ustnego,  

e/ zgłoszenia zmiany sensu przekazu źródłowego wynikającej z kontekstu wypowiedzi 

mówcy a w szczególności w przypadku zastosowania dopowiedzeń lub pominięć 

fragmentów wypowiedzi w interpretowanym materiale źródłowym w przypadku 

dostosowania materiału docelowego do specyfiki danego rynku czy uwarunkowań 

kulturowych odbiorcy a także w przypadku nagminnych redundancji pojawiających się 

w materiale źródłowym, 

f/ zaistnienia okoliczności niezależnych od tłumacza takich jak np. awaria techniczna 

sprzętu wykorzystywanego podczas interpretacji wypowiedzi źródłowej czy działanie 

siły wyższej, 

g/ zastosowania przez TranslatorKLO terminologii poprawnej, synonimicznej, o ile 

zleceniodawca nie zalecił własnej terminologii, 

h/ sugestii wprowadzenia zmian stylistycznych „z dobrego na dobre", 

i/ zastosowania w interpretowanym materiale zwrotów bądź wyrażeń (rzekomo) 

niejednoznacznych lub dwuznacznych wynikających z niejednoznacznej lub 

dwuznacznej wypowiedzi źródłowej, 

j/ pracy jednego tłumacza ustnego w czasie dłuższym niż cztery godziny, 

k/ zgłoszenia uwag niezgodnych z treścią wypowiedzi ustnej mówcy bądź tłumacza, na 

podstawie weryfikacji z zarejestrowanym materiałem z przebiegu tłumaczenia ustnego, 

l/ zgłoszenia uwag w sposób niewystarczająco, niejednoznacznie, niezrozumiale, 

nieczytelnie uzasadnionych lub bez uzasadnienia. 
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 Data i podpis osoby upoważnionej do zgłaszania reklamacji 


