
 
 
Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” Lutkówka, dnia 21 lutego 2021 r. 

ul. Szkolna 49 

96-323 Lutkówka 
 

Komendant Nadodrzaoskiego Oddziału  

Straży Granicznej  

ul. Poprzeczna 1 

66-600 Krosno Odrzaoskie 

e-mail: ssnik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl  
 

SKARGA 
 

W imieniu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” składam w interesie publicznym skargę na działania 

Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach, polegające na angażowaniu 

studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu do tłumaczeo ustnych w czasie czynności 

administracyjnych z udziałem cudzoziemców. 

 

Uzasadnienie 

W grudniu 2020 r. Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach zwrócił się 

do Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z pisemną prośbą o przekazanie studentom 

uczelni informacji o możliwym podjęciu współpracy w zakresie tłumaczeo przy wykonywaniu 

ustawowych zadao Straży Granicznej (pismo w załączeniu).  

Działanie takie budzi niepokój Fundacji, ponieważ prowadzid może do zaangażowania osób o 

niewielkim doświadczeniu życiowym i zawodowym do czynności w postępowaniach, w których 

rozstrzyga się o losach ludzkich i które dotykają kwestii praw człowieka (m.in. w sprawach o 

udzielenie ochrony międzynarodowej). Nie powinno ulegad wątpliwości, że w takich sprawach 

szczególnie istotny jest dokładny przekład treści wypowiadanych przez cudzoziemca, a także 

zapewnienie cudzoziemcowi pełnej zrozumiałości toczącego się postępowania. Podstawową zatem 

praktyką organu, przed którym toczy się postępowanie, powinno byd angażowanie tłumaczy z listy 

tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości, których kompetencje potwierdzone są egzaminem 

paostwowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza 

przysięgłego. 

W tym miejscu podkreślid należy, że Fundacja zdaje sobie sprawę z braku tłumaczy przysięgłych 

z niektórych języków, które mogą byd potrzebne w postępowaniach przez organami Straży 

Granicznej, jak również i z trudności, jakich nastręczad może znalezienie dostępnego tłumacza 

spośród ustanowionych tłumaczy przysięgłych. Fundacja dostrzega również, że ani kodeks 
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postępowania administracyjnego, ani żadne ustawy istotne z punktu widzenia zadao Straży 

Granicznej nie nakładają obowiązku ustanowienia tłumacza przysięgłego do tłumaczeo ustnych, 

posługując się jedynie pojęciem „tłumacza” bez określenia jego kwalifikacji.  

Powyższe nie oznacza jednak w ocenie Fundacji – tak jak sytuację tę zdaje się rozumied Komendant 

Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach – całkowitej dowolności w wyborze osoby 

powoływanej w charakterze tłumacza. Zauważyd bowiem należy, że chociażby zgodnie z ogólną 

normą art. 8 § 1 k.p.a „organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący 

zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, 

bezstronności i równego traktowania.” Poważne wątpliwości co do spełnienia wymogu postępowania 

w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej nasuwa powoływanie do tłumaczenia osób 

nadmiernie młodych, bez doświadczenia i jakiegokolwiek przygotowania zawodowego, traktujących 

postępowanie w sprawach regulowanych międzynarodowymi konwencjami jako swoistą przygodę 

lub sposób na dorobienie sobie pieniędzy na studenckie wakacje. 

Nie bez znaczenia jest także fakt, że właśnie powyższe wątpliwości co do prawidłowości angażowania 

takich osób do tłumaczeo przed organami paostwowymi, były w 2015 roku przyczyną wycofania się 

przez Ministra Sprawiedliwości z rozważanego wówczas projektu zniesienia wymogu posiadania 

wykształcenia wyższego przez kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Uznano wtedy, że tłumacz 

występujący w postępowaniach przed organami władzy publicznej powinien reprezentowad pewien 

poziom, który nie byłby w takim wypadku zapewniony. 

W związku z powyższym Fundacja – uznając pełne prawo organów Straży Granicznej do powoływania 

w prowadzonych postępowaniach tłumaczy „nieprzysięgłych” w przypadku trudności z dostępnością 

tłumacza przysięgłego – zwraca się o zweryfikowanie w trybie nadzoru administracyjnego, czy 

Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach powinna poszukiwad osób odpowiednich 

do wykonywania funkcji tłumacza akurat wśród studentów. W ocenie Fundacji sięgnięcie po tłumacza 

spoza listy tłumaczy przysięgłych powinno byd także raczej wyjątkiem, a organ – mając na względzie 

koniecznośd zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania – powinien każdorazowo 

podejmowad przynajmniej próbę powołania tłumacza przysięgłego jako osoby o kompetencjach 

należycie zweryfikowanych. 

 

Radosław Botev 

 Prezes Zarządu 

Załącznik: 

- pismo Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach do Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we 

Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. 






