
Interpreter Fact Sheet                                                                    Polish (Polski) 
 

 

2012 

                  USŁUGI TLUMACZEŃ USTNYCH 
Musimy sie upewnić, ze porozumiewamy sie z tobą w języku, który rozumiesz i kiedy 
go używasz, czujesz sie w nim najpewniej i najlepiej. Masz prawo poprosić o 
zawodowego tłumacza ustnego, jeśli: 

 Nie mówisz w domu po angielsku lub angielski nie jest twoim ojczystym językiem 

 Nie rozumiesz wszystkiego, co do ciebie mówimy 

 W pewnych sytuacjach łatwiej jest ci porozumiewać się w innym języku 

 Nie rozumiesz w pełni czegoś, co masz podpisać 

 Nie potrafisz przeczytać lub zrozumieć przetłumaczonej informacji w języku, w 
którym mówisz 

Jeśli potrzebujesz pomocy językowej proszę nam o tym powiedzieć. Ważne jest, 
abyś w pełni rozumiał wszystkie przekazywane ci informacje i oferowane usługi. Jeśli 
nie możesz przybyć na wyznaczone spotkanie, ważne jest, abyś nas o tym jak 
najszybciej powiadomił – być może będziemy musieli anulować lub zmienić datę 
przybycia tłumacza na twoja następna wizytę. 
Usługi tłumacza są bezpłatne.  
 

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ Z DOMU 
 
Jeśli masz jakiekolwiek trudności z językiem angielskim a chciałbyś się z nami 
skontaktować, możesz skorzystać z telefonicznej służby tłumaczy – zadzwoń pod 
numer 131450. Na początku, osoba odpowie na twój telefon w języku angielskim, po 
czym będziesz musiał podjąć następujące kroki: 
1)     Podaj nazwę języka, którym mówisz i czekaj przy telefonie 
Zostaniesz połączony z tłumaczem, który mówi twoim językiem, po czym 
2)     Podaj numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić 
3)     Jeśli znasz, podaj nazwisko osoby, z którą chcesz rozmawiać 
4)     Czekaj przy telefonie na połączenie po czym tłumacz przyjdzie ci z pomocą 

 Usługi tłumacza są bezpłatne.  
 

DLACZEGO MUSIMY KORZYSTAĆ Z ZAWODOWYCH 
TŁUMACZY A NIE CZŁONKÓW RODZINY W CELU 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z TOBĄ 
 

 Gdy udzielasz nam swojej zgody, jest to wymóg: 
    -   dla jakiejkolwiek procedury, którą możesz potrzebować 
    -   kiedy akceptujesz oferowane ci usługi 
    -   abyśmy mogli wysłać twoje dane osobowe do specjalistów lub placówek            

usługowych, do których potrzebujemy cię skierować 

 gwarantuje, że nie jesteś narażony na jakiekolwiek ryzyko z powodu błędnie 
interpretowanych lub źle zrozumianych informacji  

 chroni twoje prawo do bezpośredniego omawiania z nami twoich potrzeb i 
obaw w sposób poufny 

 możemy używać określeń, których członkowie rodziny nie znają 
Członkowie rodziny nadal mogą być obecni, jeśli czujesz się z tym dobrze, ale 
czasem możesz woleć omawiać sprawy delikatne bez świadków. 
Usługi tłumacza są bezpłatne.  
 


