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Wystąpienie pokontrolne

z kontroli planowej doĘczącej poprawności wykonywania zadań

regulaminowych w zakresie przekazywania zleceń na tłumaczenia

przez Wydział Kadro Szkolenia i Organizacji

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 7 mĄa do 30 mĄa 2014 r. zgodnie z Planem

Kontroli na rok 2014 zńvnerdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzozięmców, Pana

Rafała Rogalę oraz zgodnie z zapisami Programu Kontroli Nr BSZ-WKIN-09-1 I24l20I4lMS

z dnta 5 maja ż014 r.

Celem kontroli było sprawdzeńe wykonywania bieżącego nadzoru nad realtzacją

umowy dotyczącej thtlaczeń dokumentów otaz pism niezbędnych dla funkcjonowania

Urzędu.

Zahęsem kontroli objęto wykonywanię zadań regulamino!\Tch przezWydziŃ Kadr,

Szkoienia i Organizacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców, związartych z nadzorem

nad reaLizacją umowy doĘczącej tŁumaczenia dokumentów oraz pism niezbędnych

dla funkcj onowania Urzędu.

Zgodrue z zawartą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) umową

Nr 164/TŁUMACZENIAruDSC/13, tłumaczenia wykonyvvane są w ,,trybie zwykłym" lub

,,w trybie innym niż zwykĘ".

Czas realizacji tfumaczeń w ww. trybach, zależy od ilości stron danego tłumaczenia,

w ,,trybie zwykłym" - tŁlxnaczerue do 5 stron dziennie, w przypadku ,,trybu inny niż zvryl<Ły"

naleĘ r ozr ożńó tłllrrtaczenia:

o Pilne - ponad 5-8 stron dzielrtie,



Ekspresowe - ponad 8-12 stron dziennie,

Super ekspresowe - ponad 12 stron dziennie,

Przyjęte i wykonane w tym samym dniu roboczym,

Wykonane na następny dzień roboczy,

Bezpośrednie tłumaczenie z języka obcego na język obcy.

W przypadku tłumaczeń ustnych) czas pracy tłumacza liczy się od chwili rczpoczęcia

spotkania i faktycznego podjęcia tłumaczęnia do momentu, w którym został on zwolniony

pTzez pracownika UdSC z wykonyłvania tłumaczenia. Minimalny czas pracy tłumacza wynosi

1 godzinę, a kńda rczpo częta godzina pracy wlicza się j ako pełna godzina.

Skontrolowane zostĄ zlecenia ztealizowane w okresie od 1 grudnia 2013 r.

do 11 kwietnia ż0I4 r, Kontrolą objęto, w przypadku,,trybu zwykJego",44 zlecentana

tłumaczenia pisemne oraz 46 zleceń natŁumaczenia ustne, co stanowi 25%o losowo wybranych

dokumentów. W przypadku ,,trybu innego niZ zvyIźy" kontroli poddano 18 zleceń na

tłumaczenia pisemne, co stanowi I00% wszystkich dokumentów. W tym celu zespół

kontrolny przeanalizował dokumentację związanąz zakresem i przedmiotem kontroli.

Podczas oceny przedmiotu kontroli, zespoŁ kontrolny wziĄ pod uwagę następujące

zagadnienia

. prawidłowość wypełnienia formularza zlecęnia trumaczerna,

o określenie w zleceniu trybu tłumaczenia,

. określenie w zleceniu terminu realizacjitŁl:maczenia,

o wwiązywanie się wykonawcy z realizacji tłumaczenia w terminie określonym

w zleceniu,

. rłrypełnienie przęz zanawiającego formularza potwierdzającego wykonanie

tŁumaczenia,

. ilości reklamacji i kar umownych nałozonych na wykonawcę.

P oszczegóLne kategorie oceniono następuj ąco :

. ocena bardzo dobra - do t0% błędów w danej kategorii;

. ocena dobra - od 1lYo do 30 %błędów w danej kategorii;

. ocena dostateczna - od 31% do 50% błędów w danej kategorii;

o ocena negatywna - powyżej 50% błędów w danej kategorii.
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Ogólna ocena podmiotu kontrolowanego przeprowadzona została w oparciu

o miemiki oceny od 1 do 4, zastosowane dla ogółu wymienionych powyzej zagadnteń, gdzie:

1 - ocena bardzo dobra bez uchybień, tj., w s1.|uacji braku nieprawidłowości;

2 - ocena dobra - z drobnymi uchybieniami, tj. nieprawidłowości w 1 lub 2 kategoriach;

3 - ocena dostateczna - zuchybieniami, tj. nieprawidłowości w 3 kategoriach ;

4 - ocena negatywna - zę znacznyml uchybieniami, d. stwierdzenie nieprawidłowości

w więcej ntż3 kategoriach.

1.

Kontrolę przeprowadził zespoł kontrolny w składzie:

- 

starszy specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa

Urzędu UdSC - kierownik zespołu kontrolnego,

- 

podreferendarz w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa

Urzędu UdSC - członek zespofu kontrolnego.

Kontrolerzy zŁożyli oświadczenia o braku przeciwskazń w wykonywaniu przez ńch

kontroli, o której mowa.

Tryb przeprowadzenia kontroli był zgodny z Wytycznymi w zalrresie zasad i trybu

przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostknch

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

stanowiącymi Załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja

2012r.

stan prawny i organizacvinv kontrolowanego zagadnienia

Zalłes działuia Wydziału Kadr, Szkolenia t Organlzacji określa Zatządzeńę Nr 20

Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzozięmców z dńa 23 kwietnia ż013 r.

w sprawie zatwierdzęnia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Wydziału Kadr,

Szkolenia tOryuizacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zgodnie z punktem 19 ww. dokumentu, do Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji

Urzędu do Spraw Cudzozięmców (WKSiO UdSC) naleĘ nadzót nad reaLizacją umowy

doĘczącej tłlsnaczeń dokumentów oIaz pism niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, w

Ęm planowanie środków finansowych oraz kontrola wydatków rwięanych z realizacją

thxnaczęń.

2.



Umową o której mowa powyzej, została za,warta w dniu 29 listopada 2013 r. z f:rmą

CONTACT LANGUAGE SERVICES P. StróĘk, P. Siwiec Spółka Jawna, która

świadczy usfugi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz UdSC, a osobą

upowaznioną do biezących kontaktów z Wykonawcą zgodnie z § 10 ust. 2 ww, umowy,

jest PaniEFl lub osoba ją zastępująca.

W dniu ż6 marca 2014 r. podpisano aneks do ww. Umowy doĘczący połączenia się

firm tłumaczeniowych CONTACT LANGUAGE SERVICES P. Strózyk, P. Siwiec S.A.

z siedzibąw Warszawie zftrmąSumma Linguae S.A. z siedzibąw Krakowie.

Nadzór nad ogółem zadań, w tym nad ręalizacją zapisów regulaminu organizacyjnego

WKS iO oraz nad r ealizacj ąvrrtowy, w kontrolowanym okresie, sprawowaii :

. Pani 

- 

Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i organizacji,

powołana na stanowisko z dniem 1 kwietnia 20II r.;

PanIEp.o.NaczelnikaWydziafuKadr'Szko1eniaiorganizacji,
powołany z dniem 1 marca 2014 t.

Obieg zlecenia na tłumaczenie w UdSC

Wedfug przedstawionej w formie pisemnej informacjil doĘczącej obiegu zleceruana

tfumaczenie, zlecenie na tłumaczenie przekazane przez osobę zlecającą z danej komórki

organizaĘnej Urzędu jest reiestrowane w Dzienniku Korespondencyjnym lĘydziału Kadr,

Szkolenia i Organizacji UdSC, po czym zatwierdzane przez Naczelnika WKSO. Następnie

zlecenie otrzymuje kolejny numer. Zlecenia ustne i pisemne mają prowadzoną oddzielną

numeracię. Nastęllnie informacja o konieczności realizacji zlecenia tłumaczenia jest

przekazywana telefonicznie do firmy tłumaczeniowej Summa Linguae (dawniej Contact

Language Services) (...).

W przypadku tłumaczeń pisemnych, zlecenie wraz z materiałami do tłumaczenia

odbiera lalrier firmy tłumaczeniowej Summa Linguae, lub teZ kiedy materiały do tłumaczenia

wystęllują w formie elektronicznej, wysyłane są do .firmy Summa Linguae bezpoŚrednio

przez osobę zlecającą e-mailem a samo zlecenie tłumaczenia wysyłane jest faluem.

Zlecenia na realizację tłumaczeń ustnych najczęściej sąwysyłane falaem.

Odnośnie terminów przeka4łvania do realizacji zleceń tłumaczeń, w przypadku kiedy

termin realizacji zlecenia jest pilny, osoba zamawiająca dzwoni do WKSO z proŚbą o nadanie

' Pismo nr WKS0-01 44-784/ż014lAK z dnia23 kwietnia 2014 r.;



kolejnego numeru zlecenia i po jego otrzymaniu wysyła zlecenie falrsem do WKSO.

Po zatwierdzeniu zlecenia przez Naczelnika WKSO w tym sąmym dniu jest ono przekazywane

do firmy tłumaczeniowej. Oryginał zlecenia tłumaczenia jest przekazywany przez osobę

zamcrwiającą do WKSO za pośrednictwem poczQ wewnętrznej w późniejszym terminie.

il. stan faktyczny

Kontrolę przeprowadzono oceniając jej przedmiot w pięciu kategoriach:

1. prawidłowość wypełnienia formularza zlecenia tłumaczenia.

Prawidłcwc rłypełnion;,l formularz zlecenia tłumaczenia zawteTa uzupełnione

pr zez Zarnawiaj ące go ws zystki e rubryki doĘ cząc e dane go z1 e c eni a.

Tłumaczenia pisemne i ustne wykonywane są na podstawie zleceń wystawianych

pruez Zarrla,wiającego, których wzory olaeślają odpowiednio ZŃącznik:l nr 4 i 5 do

ww. Umowy.

Formularz zlecenia tłumaczenia pisemnego rożni się od formularza zlecenia

tłumaczenia ustnego danymi, które sąniezbędne do rcaltzacji danego zlecenia.

Kontroli poddano ogółem 108 zleceń na tŁgrnaczeńa, z czego zespół kontrolny nie

mtał zasftzeżeń do 72 stanowiących 67,,7"ń skontrolowanych spraw.

W 36 ze skontrolowanych z|eceń, tj. 3313"ń próby, zespół kontrolny stwierdził

uchybienia polegaj ące na:

1. ZIe cenla na tŁumaczenia wykonyłvane w,,trybie zwyl<łym" :

A. Pisemne:

. brak informacji o formie przekazarllaztęalizowanego z\eceńa- 4 zlecenia;

. brak daty wpływu zręaLizowanego zlecenia- 12 zleceń.

B. Ustne:

. brak tematu przesłuchania- 6 zleceń

2. Zleceniawykonywane w,,Ębie innym ntż zv,ryI<ły" :

A. Pisemne:

. brak daty wpływu złęalizowanego zlecenia-t3 zleceń

. brak informacji o formie przekazanta złęalizowanego zlecenia - I zlecęrlle.



.lW piśmie' przekazanym do BSZ WKIN dotyczącym miedzy innymi obiegu zleceń

w UdSC, za-warto informację, że zlecenie na tfumaczenie jest rejestrowane w Dzienniku

Korespondencyjnym Wydziału Kadr, Szkolenia i Orgańzacji UdSC.

W nvią.zku z Ęm, formularz zlecenia oprócz wlpełnionych prawidłowo rubryk,

powinien zańęrać jeszcze pieczątkę wpł5,rru tego zlecenia do WKSiO. W skontrolowanych

dokumentach, zespół kontrolny stwierdził, że jedno ziecenie na tfumaczenie pisemne

oraz dwazlęcenianatłurnaczenia ustne nię zawierałv pieczęci o której mowa powyżej.

Ponadto odnotowano dwa przypadl<t zlęceń na tŁurnaczenia pisemne, które zostńy

zreaIizowane mimo, braku pieczątki zatwierdzającej przez Naczelnika WKSiO, co jest

ni ez go dne z info rmacj ą pr zekazaną za ww . pi smem.

Biorąc pod uwagę odsetek uchybień kategorię tę oceniono dostatecznie.

2. OkreśIenie w zleceniu trybu tłumaczenia.

W szystki e skontro l o wan e zlecęnia na tŁumaczeni a zawi er Ńy tryb tłumacz enia.

Kategorię tę oceniono bardzo dobrze.

3. określenie w zleceniu terminu realizacii tłumaczenia.

Wszystkie skontrolowane dokumenĘ miały określony termin rcaltzacjitłumaczęńa.

I(qfeonrip fe ncenionn harrlzo rlohł'ze.-f --------

4. włviazywanie sie wykonawcy z realizacii tłumaczenia w terminie określonym

w zleceniu.

W 103 ze 108 skontrolowanych przypadkach (tj. 95,40ń) Wykonawca wywiązał się

zrealizacjitłumaczeniawterminieokreślonymprzezZlecającego.

Zgodńe z punktem 7 ww. Umowy, w przypadku niedotrzymania terminu wykonania

tłumaczęnia (...) Wykonawca jest zobowiązany zapłacic karę umowną Zamawtającemu

w wysokości 50ń wartości danego z\ęcęniazakńdy dzień opóznienia

W 1 zleceńu, zgodńe z informacją przekazanąza pismem1, w okresie poddanym

kontroli, Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonanla zlęceńa na tłumaczenie pisemne

w rvłiąz}rvz@naliczono mu karę umowną o której mowa powyżej.

Ponadto zgodnie z informacj ami ptzekazanymi za ww. pismem, zdarzały się sytuacje

sporne, w hórych tłumacz nie stawił się w uzgodnionym czasie i miejscu na zaplanowane

wcześniej tłumaczenia, gdzie po konsultacjach z Biurem Prawnym UdSC odstętrlowano



od naliczania kar umownych, co jest zgodne z § 13 ww. Umowy, który mówi, ze

,,w ptTry)adku powstawania sporów w toku realizaqi umowy, Strony dołożą starań, aby

tozvłtązać je na drodze ugody (...)".

W przypadku 3 zleceń na tłumalzenta pisemne, Wykonawca nte zrealizował ww.

tłwnaczefi w terminie określonym przez Zlecającego. Mimo nie wyłviązania się Wykonawcy

z ww. Umowy, nie naliczono firmie tłumaczeniowej kary umownej. Brak tęZjest adnotacji,

czy zgodttte z informacją przedstawiona powyzej, konsultowano te przypadkl z Biurem

Prawnym.

Kategorię tę oceniono bardzo dobrze.

5. wypełnienie przez zamawiaiacego formularza potwierdzaiacego wykonanie

tłumaczenia.

Po zrealizowaniu danego zlecenia na tłumaczenie, powinien być wypełniony

formularz potwierdzający wykonanie danego tŁumaczenia, którego wzór określa ww. Umowa

w zńączniku nr 6, w przypadku tłumaczeńa ustnego i zŃączniku nr 7, w przypadku

tłumaczenia pisemnego.

Z dokumentacji poddanej kontroli wynika, że w przypadku zleceń pisemnych

odstąpiono od wypełniania formularzu potwietdzającego wykonarrie thrmaczenia pisemnego.

Zgodnie z informacj{ ptzekazaną do WKbI, wypełnianie formularza potv,ierdzającego

wykonanie tłumaczenia pisemnego, jest zbędne z uwagi na to, ze informacja takn jest

wpisyvvana bezpośrednio na zleceniu tłumaczenia pisemnego. Po dostarczeniu do Wydziału

Kadr, Szkolenia i Organizacji materiału przetłumaczonego przez .firmę tłumaczeniową na

załączonej kopii zlecenia tłumaczenia pisemnego (w rubryce w lewym dolnym rogu)

potwierdza się jego realizację, nastqlnie kopia zlecenia wraz z przetłumaczonllm materiałem

trafia do osoby zamawiającej.

Informację takąumieszcza się jednocześnie na oryginale danego zlecenia tłumaczenia,

którą potem wraz z fakturą dostarczoną przez firmę tłumaczeniową przekazuję się do Biura

Finansów.

Wypełnianie dodatkowo formularza potwierdzającego wykonanie tłumaczenia

pisemnego nie jest zatem konieczne i przy przygotowaniu wnioslru do nastwne4o

'Pismo nr WKS0-091-2233/2014/AK z dnia 2I maja2014 r.;



postępowania o udzielenie ząmówienia publicznego na tłumaczenia językowe ustne i pisemne

będzie brane pod uwa4ę usunięcie ww. formularza.

Mimo pov,ryższych wyjaśnień oraz informacji przekazanych za pismem3 z Biura

Finansów (BF UdSC), zespół kontrolny odnotował błędy w 25 spośród 108 skontrolowanych

zleceń (tj. w 23,15%). Uchybienia te polegały natym, że:

. w 12 zleceniach na tfumaczenia pisemne w ,,trybie zwykłym" brak było adnotacji

o zrealizowarliu danego zlecęnia,

. w 13 zlecęruach na tłumaczenia pisemne w ,,trybie inny niz zvrykły" brak było daĘ

zr eaftzow anego zl ec enia,

Biorąc pod uwagę powyższe kategorię tę oceniono dobrze.

PODSUMOWANIE

Z ogółu skontrolowanych dokumentów, zespół kontrolny nie miał zastrzężeń do 66

zleceń na tŁ,utnaczenia pisemne i ustne, stanowiących ponad 610ń wyrypowanej próby.

Dokonując końcowej oceny wykonyłvania zadń regulaminowych przez WydziŃ Kadr,

Szkolenia i Orgartizacji Urzędu do Spraw Cudzozięmców, związanych z nadzoręm nad

realizacją umowy doĘczącej tłumaczenia dokumentów oTM pism niezbędnych dla

funkcjonowania Urzędu, należy stwierdzić, ze podmiot kontrolowany w dwóch kategoriach

popełnił błędy polegające na braku prawidłowości wypełniania zlecenia na thrmaczenia,

rleh.c_,hienir fe minrn ,;_rsz.ystko nie miał.,, istotnerro r,x_rnh.n_x71! n2 rezlir.a.ci.ę thlmaczenla.uvtlJulvlua ,,r.J,,

W pozostałych kategoriach wypełnił swoje zadania w zasadzie bez błędów. Wobec

powyższego podmiot kontrolowany zasługuje na ocenę dobrą w zakresie kontrolowanych

zagadńeń, zgodnie z pr zyj ętą skalą ocen.

Projekt Wystąpienia pokontrolnego z kontroli planowej dotyczącej poprawności

wykonywania zadń regulamino!\Tch w zakresie przekazywarla zleceń na tłumaczenta ptzez

WydziŃ Kadr, Szkolenia i Orgmtzacjt, zostŃ przekazany w dniu 6 czerwcabr. ptzy piśmie

B S Z-WKIN -09 I -73 68 l 1 4/M S do Naczelnika kontrolowanej komórki.

Komórka kontrolowana w dniu 11 częrwca br. za pismem nr WKS0-091-

2482120I4/AK, wniosŁa zastrzeżenia do ww. dokumentu, które w całości zostńy odrzucone

ptzez Szęfa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

' Pismo nr BF-091-312312014 z driaż9 maja2014 r.;



wnioski i zalecenia:

Należy zwiększyć nadzót nad prawidłowością wypełnienia formularza zlecenia

tłumaczenia.

Kazde zlecenie na tfumaczenie powinno być zŃvłterdzone przez Naczelnika

Wydziału Kadr, Szkolenia tOrganizacji UdSC, bądź osobę go zastępującą.

Każde zlecenie natłumaczenie powinno zawierac pieczątkę wpłyłu do Wydziału

Kadr, Szkolenia i Organizacjt,

4. Zalęca się, by wszelkie spory powstałe w toku realizacji umowy, które zostały

rozwiązane w drodze ugody, przedstawić w formie pisemnej oraz dołączyć do

dokumentacji.

Realizację zlecenia na tŁumaczenie w terminie należy odnotowaó na formularzu

zlecęnia w miejscu do tego przeznaczonym,

Kopia zlęcęnia na tłumaczenie przechowywana w Wydzialę Kadr, Szkolenia

iOrganizacji UdSC powinna zańeraó wszystkie uzupełnione rubryki formularzu.

Wszystkie skreślenia i poprawki na forcnlllarzu zlecenia tłumaczenia powinny byó

opatrzone parafką.

Jednocześnie, na podstawie § 36 ww. Wytycznych, proszę o powiadomienie mnie,

w terminie 7 dni od ottzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,

o wykonaniu zaleceń lub ewentualnie o pIzyczynach ich niewykonania.

1.

2.

a
J.
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6.
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