
....................................…
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Załącznik nr 3 do umowy  

     Wykonawca

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA/KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  A TAKŻE ZAKRESU

WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

Lp.
Imię i nazwisko

Wykształcenie/Kwalifikacje
zawodowe

 

Doświadczenie
zawodowe (data, rodzaj
wydarzenia, podmiot na

rzecz którego było
wykonywane
tłumaczenie)

Zakres
wykonywanych

czynności

Informacja o podstawie
do dysponowania

osobami

1

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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2

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

3

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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4

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

5

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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6

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

7

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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8

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

9

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

11

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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12

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

13

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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14

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

15

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski
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16

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  angielska  dla
tłumaczeń na i z języka angielskiego, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka angielskiego dla tłumaczeń na i z
języka angielskiego
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
angielskiego  lz  ukończonymi
magisterskimi studiami wyższymi na
kierunku  filologia  polska lub  innymi
magisterskimi studiami wyższymi na
których językiem wykładów był język
polski     * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

angielski i z języka
angielskiego na język polski

17

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski

ZP-P-I.271.129.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ Strona 9 z 17



18

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski *   

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski

19

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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20

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski

21

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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22

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski

23

a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski  *  

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i

c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
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Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 
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Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
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a)  legitymuje  się  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku filologia rosyjska dla tłumaczeń
na i z język rosyjski, 
lub/i
b)  lingwistyka  stosowana  w  zakresie
języka rosyjskiego dla tłumaczeń na i z
język rosyjski
lub/i
c)  jest  native  speakerem  języka
rosyjskiego  z  ukończonymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
kierunku  filologia  polska  lub  innymi
magisterskimi  studiami  wyższymi  na
których  językiem  wykładów  był  język
polski   * 

1……
2…….
3……
4…..
5…..
6…..
……. 

Wykonanie  tłumaczenia
ustnego symultanicznego z
języka polskiego na język

rosyjski i z języka
rosyjskiego na język

polski

*Niepotrzebne skreślić

            

  .........................................................
                                                                                                                                         podpis osoby/ osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy
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