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REGULAMIN TŁUMACZA 

I. Przyjęcie zamówienia usługi 

1. Tłumacz zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przyjętego zamówienia usługi 

wraz z potwierdzeniem terminu realizacji (drogą mailową). 

2. Tłumacz zobowiązany jest pisemnie poinformować Project Managera, który zamówił 

wykonanie usługi (drogą mailową, z kopią do: realizacja@bireta.pl) o ewentualnym 

opóźnieniu wykonania usługi w terminie umożliwiającym podjęcie przez Biuro 

odpowiednich działań. 

3. Tłumacz zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej poufności wykonywanego 

tłumaczenia oraz otrzymanych materiałów. 

 

II. Tłumaczenie 

1. Tłumacz zobowiązany jest wykonać usługę z należytą starannością z zachowaniem 

poniższych zasad: 

1.1. Podczas tłumaczenia należy bezwzględnie korzystać ze słowników/glosariuszy 

(Multiterm/XLS etc.), baz tłumaczeniowych (jeżeli tłumacz używa CAT) oraz tekstów 

pomocniczych udostępnionych przez Project Managera wraz z tekstem do tłumaczenia. 

1.2. Tłumacz powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne 

związane z realizacją usługi. 

1.3. W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących terminologii należy: 

• upewnić się, że dostępne źródła [słowniki, Internet, bazy tłumaczeniowe (jeżeli 

tłumacz używa CAT), teksty pomocnicze] nie zawierają odpowiedzi na pytanie, 

• zgłosić wątpliwości PM-owi z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby Biuro mogło 

skonsultować wątpliwości z klientem lub specjalistą w danej dziedzinie, 

• jeżeli tłumacz używa CAT, zaznaczyć wątpliwości dotyczące tłumaczenia 

poszczególnych terminów kolorowym markerem lub wstawiając komentarz przy 

danej jednostce w Tradosie Studio lub innym narzędziu CAT, 

• opisać wątpliwości w mailu wraz z odsyłanym tłumaczeniem. 

1.4. Jeśli z jakiegoś powodu zdanie, które powinno być jedną jednostką, zostało przez 

Tradosa podzielone, albo połączone zostały w jedną jednostkę dwa zdania, 

obowiązkiem tłumacza jest połączenie/rozdzielenie takich jednostek za pomocą funkcji 

„Expand/Shrink Segment"/ „Merge Segments", a jeśli nie ma takiej możliwości to poprzez 

przeklejenie podzielonego oryginału do jednej jednostki i przetłumaczenie w sposób 
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zgodny z oryginałem. Analogicznie należy łączyć/rozdzielać źle posegmentowane 

jednostki w innych narzędziach CAT. 

1.5. Tłumaczenie z użyciem stron internetowych takich jak: Google Translate, DeepL i innych 

(w tym wtyczek do tłumaczenia maszynowego dostępnych z poziomu programów CAT), 

jest bezwzględnie zabronione. Tłumaczenie maszynowe dopuszczalne jest wyłącznie 

przy użyciu wstawień z wtyczki do tłumaczenia maszynowego w projekcie 

przygotowanym przez kierownika projektu i przekazanym tłumaczowi do postedycji. 

1.6. Przed odesłaniem: 

• Tłumaczenie należy sczytać i nanieść konieczne poprawki! 

• Jeżeli tłumacz używa CAT, przetłumaczone jednostki w wersji ostatecznej 

powinny mieć status Translated, nie Draft (jednostka niezatwierdzona) lub 

Translation Approved (jednostka po weryfikacji). Preferowanym sposobem 

zatwierdzania jednostek jest klikanie ctrl+enter po każdym segmencie (nie 

zatwierdzanie wszystkich na koniec pracy). Jednostki niepodlegające 

tłumaczeniu przez Tłumacza (np. 100%, CM, jeśli wskazano w zleceniu, a także 

jednostki zablokowane) powinny mieć status niezmieniony w stosunku do pliku 

otrzymanego od PM.  

• Tłumaczenie należy sprawdzić pod kątem: 

− poprawności ortograficznej (narzędzie „sprawdzanie pisowni") i 

interpunkcyjnej, 

− spójności terminologicznej, 

− aspektów kulturowych i historycznych, form grzecznościowych, 

− zachowania składni, stylistyki, rejestru językowego odpowiednich dla języka 

docelowego, 

− poprawności liczb (w tym dat), podwójnych spacji itp. 

− zgodności tagów (jeżeli tłumacz używa CAT) 

• Jeżeli tłumacz używa CAT, dokument należy sprawdzić przy użyciu programu X-

Bench, QA Checker (Trados Studio), lub podobnego, zapewniającego taki sam 

efekt końcowy jak QA Checker. Wszystkie błędy wykazane przez te programy 

należy poprawić. 

III. Odesłanie wykonanej usługi 

1. W tytule maila z odsyłanym tłumaczeniem należy wpisać ID usługi podane przez PM. 

2. Nazwa pliku zawierającego tłumaczenie musi być zgodna z nazwą pliku otrzymanego 

do tłumaczenia. 

3. Tłumaczenie wykonywane w Groupshare należy oddać zwracając plik na serwer za 

pomocą opcji Check In zmieniając jednocześnie etap z Tłumaczenia na Weryfikację 

(Change phase to > Review). Tłumaczenie wykonane w Trados Studio poza Groupshare 

musi być odesłane w paczce zwrotnej. Tłumaczenie wykonywane przy pomocy innego 
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programu CAT należy odesłać w wersji dwujęzycznej, w formacie oferowanym przez 

dany program CAT. 

4. W przypadku Tradosa Studio lub innych narzędzi CAT (które nie przewidują możliwości 

podzielenia pliku), nie należy odsyłać dokumentów przetłumaczonych w części, chyba 

że ustalono to z PM. 

5. W przypadku odsyłania tłumaczenia częściami (gdy tłumaczenie jest wykonywane bez 

użycia programów CAT) tłumacz zobowiązany jest odesłać tylko przetłumaczony 

bieżący fragment, odcinając części odesłane wcześniej oraz fragment 

nieprzetłumaczony. 

IV. Informacje dodatkowe 

Współpracując z Państwem posługujemy się następującą terminologią i działamy 

według następujących założeń: 

1. Wstawienia z bazy (zwane też czasami pretranslacją) - są to wstawienia z bazy 

tłumaczeniowej o wartości 75% i powyżej: 

• 75-99% - tłumacz nie czyta tego typu wstawień z bazy, z wyjątkiem sytuacji, gdy PM o 

to wyraźnie poprosi. Jeżeli PM poprosi o sczytywanie wstawień z bazy, to znaczy, że 

sczytaniu podlegają wszystkie segmenty o wartości 75% i powyżej, z wyjątkiem 

segmentów oznaczonych jako CM (Context Match)/PM (Perfect Match) oraz 100%.  

• CM (Context Match)/PM (Perfect Match) oraz 100% - tego rodzaju segmenty podlegają 

sczytywaniu przez tłumacza wyłącznie na wyraźną prośbę PM. W przeciwnym razie 

tłumacz nie ingeruje w treść tych jednostek. 

2. Tłumaczenie (tekst podlegający tłumaczeniu przez tłumacza) - jest jednym z etapów 

Procesu Tłumaczeniowego, który występuje przed etapem Weryfikacji i o ile PM nie 

poprosi inaczej, polega na wykonaniu przekładu wyłącznie segmentów o wartości 74% i 

poniżej, które w programie Trados będą puste. Ewentualne podpowiedzi z baz 

tłumaczeniowych będą pojawiały się w miarę tłumaczenia poszczególnych segmentów.  

3. Weryfikacja - jest to etap Procesu Tłumaczeniowego następujący po Tłumaczeniu. 

Weryfikator, o ile nie zostanie inaczej poproszony przez PM, ma obowiązek sczytania 

całości dokumentu (tłumaczenie oraz wszystkie wstawienia z bazy). 

4. Tłumaczenie Maszynowe (zwane też czasami postedycją) - jest to proces inny niż 

Proces Tłumaczeniowy. W ramach Tłumaczenia Maszynowego tłumacz/weryfikator ma  

poprawia tekst przetłumaczony automatycznie tak, aby stał się on użyteczny. Segmenty 

tłumaczenia maszynowego są oznaczone jako AT. Segmenty od 75% do 99% nie 

stanowią postedycji - są rozliczane jako pretranslacja i podlegają sczytaniu/tłumaczeniu 

wyłącznie na wyraźną prośbę PM. Ponadto segmenty o wartości 100%, CM (Context 

Match) oraz PM (Perfect Match) podlegają weryfikacji wyłącznie na wyraźną prośbę PM. 
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5. Powtórzenia w programie Trados Studio: segmenty powtarzające się w ramach 

przekazanego do tłumaczenia dokumentu lub przekazanej paczki dokumentów w 

Tradosie nie są objęte rozliczeniem.  

6. Segmenty zablokowane w programie Trados Studio nie podlegają 

sczytaniu/tłumaczeniu. Ewentualne braki lub błędy zauważone przez tłumacza w 

segmentach zablokowanych należy niezwłocznie zgłosić do PM. 

 

V. Rozliczenie wykonanej usługi 

1. Rozliczenie następuje na podstawie stron przeliczanych według znaków w dokumencie 

źródłowym zgodnie ze statystyką edytora MS Word i analizą programu Trados Studio, 

jeśli dotyczy (lub w inny sposób wskazany w wyjątkowych przypadkach w zamówieniu 

usługi, bądź specyfikacji do tłumaczenia). 

2. Do 3. dnia miesiąca Tłumacz przesyła na adres: rozliczenia@bireta.pl lub na inny, 

wskazany wcześniej adres swoje zestawienie wykonanej pracy w miesiącu poprzednim. 

3. Do 6. dnia miesiąca, tłumacz otrzyma od Bireta zestawienia usług wykonanych w 

poprzednim miesiącu, jako potwierdzenie zgodności. 

4. Tłumacz po otrzymaniu potwierdzenia zgodności, wystawia na jego podstawie 

fakturę/rachunek za wykonaną pracę. 

5. Płatności za wskazane powyżej faktury/rachunki będą realizowane przez Biretę w 

terminie 30 dni od daty ich otrzymania (tj. 6. dnia kolejnego miesiąca, pod warunkiem że 

ta data nie wypada w dniu wolnym od pracy. Wówczas zobowiązanie zostanie 

uregulowane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej dacie). 

W przypadku niewłaściwego wykonania usługi przez Tłumacza, w tym niewykonania 

sprawdzenia pisowni i końcowej kontroli jakości (QA Checker itp.), Bireta zastrzega możliwość 

obniżenia wynagrodzenia Tłumacza poprzez potrącenie w skali od 5% do 50% należnego 

Tłumaczowi wynagrodzenia (w skrajnych przypadkach, gdy całe tłumaczenie nie nadaje się 

do wykorzystania obniżenie wynagrodzenia może przekroczyć w/w 50%). 

Przyjęcie przez tłumacza zamówienia usługi oznacza akceptację powyższych zasad. 


