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czyli jak powstała Translatoryka
z prof. Wojciechem Kubińskim rozmawia Małgorzata Kasprowicz
MK: Panie profesorze, kiedy w 2005 roku zaczynałam 
studia na anglistyce, istniał tu tylko kierunek 
nauczycielski, a nikomu nawet się nie śniło, że już 
wkrótce będzie tu można uczyć się także przekładu, i to z 
tak wielkim rozmachem. A może się mylę, może już wtedy 
mieli państwo plan utworzenia takich studiów?
Prof. WK: Planowaliśmy założyć translatorykę od wielu lat, 
ale dopiero wprowadzenie systemu bolońskiego stworzyło 
taką możliwość. Wcześniej organizowaliśmy wraz z dr Olgą 
Kubińską konferencje translatoryczne i sami aktywnie 
tłumaczyliśmy. W 2000 roku zainicjowaliśmy serię 
„Przekładając Nieprzekładalne”. Jednak dopiero zmiany 
zachodzące na uczelniach w pierwszej dekadzie 21. w., jak 
również  powstanie Zakładu Badań nad Przekładem 
(obecnie: Zakład Translatoryki) umożliwiło budowę nowego 
kierunku. 

MK: A czy w tamtym czasie były w programie anglistyki 
jakiekolwiek zajęcia z tłumaczeń?
Prof. WK: Owszem były, z tymże były one praktycznie 
zredukowane do jednego kursu na trzecim roku. Kurs ten z 
reguły prowadził dr Krassowski i był to przekład tekstów 
artystycznych. Dr Krassowski korzystał na zajęciach m.in. z 
monografii Stanisława Barańczaka. Ale tak naprawdę, 
wszystko zaczęło się od przypadku, jaki miał miejsce, jeśli 
dobrze pamiętam w 2002 roku. Nagle zgłosił się do mnie 
tłumek osiemnastu studentów, którzy prosili, żeby 
poprowadzić z nimi seminarium ukierunkowane na przekład. 

MK: Czyli pomysł powstał z inicjatywy studentów?
Prof. WK: Poniekąd tak, ale wyszło to zdecydowanie 
naprzeciw moim zainteresowaniom, bo już wtedy 
zajmowałem przekładem od wielu lat. Byłem tłumaczem 
symultanicznym na Festiwalu Filmów Fabularnych, 
tłumaczyłem polityków, między innymi także Wałęsę, 
zajmowałem się weryfikowaniem tekstów dla kandydatów 
na tłumaczy przysięgłych dla Sądu Okręgowego w 
Warszawie; moja żona, Olga, namówiła mnie także na 
tłumaczenie książek (sama od lat tłumaczyła George’a 

Steinera), m.in. właśnie Steinera i Burgessa, trochę poezji. 
Zajmowałem się tłumaczeniem bardzo wielu rzeczy, 
zahaczyłem o różne sfery przekładu i zdawałoby się, trochę 
się na tym znałem. Ola też miała już spore doświadczenie w 
tłumaczeniu tekstów literackich. W związku z tym bardzo się 
ucieszyliśmy, że studentów też to interesuje i rzeczywiście 
zrobiliśmy wtedy pierwsze seminarium translatorskie. W 
ramach prac magisterskich większość studentów tłumaczyła 
wybrany tekst, opatrując go opisem z wykorzystaniem 
odpowiedniej aparatury pojęciowej, musieliśmy zatem 
sięgnąć do tekstów z zakresu teorii przekładu. W taki oto 
sposób pierwsze seminarium translatorskie zorganizowało 
się niejako samo. 

Drugim ważnym elementem było organizowanie 
pierwszych konferencji translatorycznych. Pierwsza z tych 
konferencji, o zasięgu międzynarodowym, odbyła się w roku 
1999 i okazała się wielkim sukcesem. Został po niej opasły 
tom materiałów pokonferencyjnych (2000). Potem odbyła się 
druga konferencja i nieco mniej opasły tom pokonferencyjny 
(2004). Wreszcie ukazał się trzeci tom (2007) oparty już na 
innej zasadzie (to były już teksty zamówione u 
renomowanych autorów).

Wreszcie, trzecim ważnym elementem, o którym ja 
sam nawet na początku nie wiedziałem, bo nikt o tym poza 
studentami nie wiedział, było koło naukowe Linguana, które 
z kolei założyła dr Łucja Biel. Koło to przede wszystkim 
zajmowało się czymś, czym się wcześniej na anglistyce nie 
zajmowano, czyli przekładem tekstów użytkowych – 
głównie prawniczych, czy prawnych, bo w takich tekstach dr 
Biel się wyspecjalizowała. Wykorzystała to we współpracy 
ze studentami, w ramach pracy kola. To było jakby 
stworzenie możliwości, jakiegoś forum, na którym studenci 
mogli wymieniać doświadczenia nt. przekładu prawniczego. 
Tego na anglistyce w ogóle dotąd nie było.

Te elementy – prace magisterskie pisane z zakresu 
przekładu- bo później zresztą prowadziłem kolejne 
seminaria, konferencje i seria wydawnicza oraz działalność 

(cd. na str 3)
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(kontynuacja ze str 1)
Linguany stanowiły niejako kamień węgielny Translatoryki 
jako kierunku. Nasze zainteresowania były, jak się okazało, 
współbieżne z tym, czego oczekiwali od nas studenci. 
Oczywiście, u podstaw leży fakt, iż wszyscy byliśmy i 
jesteśmy aktywnymi tłumaczami; bez powiązania praktyki 
przekładu z dydaktyką i zainteresowaniami naukowymi 
translatoryka nie miałaby szans odnieść sukcesu. 

Mieliśmy świadomość, że studenci są bardzo 
zainteresowani studiami, które uwzględniłyby specyfikę 
przekładu, wiec zaczęliśmy się w tym kierunku dogadywać z 
dr Łucją Biel. Powoli we trójkę dochodziliśmy do wniosku, 
że coś takiego byłoby potrzebne. I wtedy stała się bardzo dla 
nas fortunna rzecz– dr Biel została wicedyrektorem naszego 
Instytutu, dyrektorem był wtedy prof. Kalisz, który nigdy nie 
utrudniał nam wdrażania naszych pomysłów w życie. 
Przygotowaliśmy siatkę studiów ukierunkowanych na 
przekład. Najpierw na poziomie licencjackim, potem doszły 
studia drugiego stopnia, a w tej możemy się poszczycić 
również studiami podyplomowymi. Studiów doktorskich 
jeszcze nie ma, ale jest wielce prawdopodobne, że będziemy 
próbowali także i takie utworzyć. 

Warto też wspomnieć, że mieliśmy wielkie 
szczęście ponieważ nasze ówczesne pomysły i wysiłki 
zbiegły się w czasie z pewną reformą, która została nam z 
góry narzucona przez Ministerstwo. Wprowadzono wtedy do 
studiów  (głównie neofilologicznych) zasadę 
dwukierunkowości. Chodziło o to, żeby nauczyciele mogli 
uczyć, dajmy na to nie tylko angielskiego, ale także 
niemieckiego albo jakiegoś innego przedmiotu. W tym celu 
dodano do uniwersyteckiego programu nauczania ogromną 
liczbę dodatkowych godzin. Myśmy z tego skorzystali o tyle, 
że zakładając Translatorykę przyjęliśmy ten powiększony już 
limit godzin. W efekcie możemy oferować studentom 
kilkaset godzin przekładu praktycznego. 

MK: Czy proces tworzenia Translatoryki można już 
zatem uznać za zakończony? 
Prof. WK: Na pewno nie. Nieustannie musimy 
modyfikować różne rozwiązania, częściowo pod wpływem 
zewnętrznych okoliczności. Jesteśmy też świadomi, że nie 
wszystko, co sobie zaprojektujemy musi być doskonałe, więc 
jeżeli coś będzie wymagało zmian, będziemy te zmiany 
wprowadzać na bieżąco. Ciągle tworzymy nowe możliwości 
poprzez zakup nowego sprzętu. Tutaj bardzo pomocne jest 
to, że udało nam się dla naszego programu studiów 
podyplomowych zdobyć dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. To pozwoliło wyposażyć nasze laboratorium 
do tłumaczeń ustnych. Ciągle zresztą są tam dodawane nowe 
elementy i jest to już laboratorium na naprawdę europejskim 
poziomie. Po zbudowaniu – taki postawiliśmy sobie priorytet 
– laboratorium do pisemnego przekładu specjalistycznego, 
otwarciu laboratorium do nauki przekładu symultanicznego, 
nadchodzi czas tworzenia laboratorium służącego do nauki 
przekładu artystycznego i przygotowania do współpracy z 
wydawnictwami.

MK: W tym roku mieliśmy pierwszą edycję studiów 
podyplomowych Translatoryki. Proszę powiedzieć, czy 
będą one kontynuowane także w przyszłym roku?
Pof. WK: Tak, będą, ale będą się różniły od tegorocznych. 
Po pierwsze, będą to studia płatne, ponieważ nie będziemy 
już mieli dofinansowania z Unii. Prawdopodobnie 
początkowo będą tylko dwie specjalności– ustna i 
lokalizacyjna. W przyszłości być może powrócimy do 
pozostałych ścieżek, ale w przyszłym roku będzie to z wielu 

względów niemożliwe. 
Rekrutacja będzie wyglądała podobnie jak w tym 

roku. W przypadku lokalizacji będzie to egzamin pisemny, w 
przypadku ścieżki ustnej– egzamin pisemny i ustny. Taka 
rozmowa kwalifikacyjna musi zostać przeprowadzona, 
dlatego że w przypadku tłumaczy ustnych musimy się 
zorientować jaką wymowę mają kandydaci, jak brzmi ich 
angielszczyzna i głos. Jeśli ktoś się jąka lub mówi 
niewyraźnie, niestety nie nadaje się na tłumacza ustnego. 
Podobnie jest w przypadku gdy ktoś zbyt łatwo popada w 
panikę, tu jednak trzeba zachować zimną krew– na tym 
głównie polega dobre wykonywanie tego zawodu. Ilość 
miejsc prawdopodobnie będzie taka sama, choć będzie to 
zależało od kalkulacji finansowych. 

Rynkowe być albo nie być,
czyli dekalog początkującego tłumacza

Aleksandra Siech
Już za kilka miesięcy Uniwersytet Gdański 

wypuści w świat kolejną grupę młodych specjalistów w 
dziedzinie przekładu. I choć większość z nich ma już za 
sobą swoje pierwsze zlecenia, to i tak przyjdzie im 
rywalizować ze sprawdzonymi i bardziej doświadczonymi 
kolegami z branży. Z myślą zarówno o absolwentach 
wszelkich filologii, jak i wszystkich tych, którzy 
pragnęliby spróbować swoich sił w zawodzie tłumacza, 
stworzyliśmy mini-poradnik, który podpowie, jak stawiać 
pierwsze kroki na tym prestiżowym, ale i 
konkurencyjnym rynku.

Po pierwsze: Musisz chcieć
Jedno jest pewne – tłumaczenie nie jest zajęciem dla 
leniwych. Aby zrobić w tym zawodzie karierę, potrzeba nie 
tylko solidnych umiejętności językowych, ale przede 
wszystkim chęci – chęci rozwoju, chęci samodoskonalenia i, 
co najważniejsze, chęci działania. Mówiąc krótko – tłumacz, 
a już szczególnie ten początkujący, musi być „obrotny”. 
Gdzie należy szukać nowych możliwości? W dobie Internetu 
postawienie powyższego pytania wydaje się zabiegiem 
czysto retorycznym. Tak, tak – Internet to dla dzisiejszego 
tłumacza ważne, niejednokrotnie najważniejsze narzędzie 
pracy, a monitor komputera – najszersze z możliwych okien 
na świat.

Po drugie: Szukaj, a znajdziesz
W pierwszej kolejności zostawiamy swój ślad na wirtualnych 
stronach serwisów i forów branżowych – te, które 
obowiązkowo odwiedzamy to społeczności tłumaczy takie 
jak ProZ.com, GlobTra.com czy TranslatorsCafé.com, a 
także nasze rodzime Branżowe Forum Tłumaczy 
(Forumtłumaczy.pl). Warto też przeglądać serwisy 
internetowe, w których umieszczane są zlecenia dla tzw. 
wolnych strzelców, takie jak Zlecenia.Przez.net, 
Freelancer.org.pl czy kierowany bezpośrednio do tłumaczy 
E-Tłumacze.net. Wreszcie możemy odwołać się do starych i 
sprawdzonych stron z ogłoszeniami drobnymi (np. 
Gratka.pl czy lokalne strony serwisu Gumtree) albo 
ofertami pracy – tych ostatnich jest naprawdę wiele, 
wystarczy wpisać w wyszukiwarkę odpowiednie hasło. 

Po trzecie: Daj o sobie znać
Gdy już założymy konta na portalach branżowych, musimy 
poświęcić trochę czasu na dopracowanie naszego profilu – 
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pamiętajmy, że nie ma tu miejsca na pośpiech i bylejakość, 
bo opisując naszą ofertę, tworzymy jednocześnie wirtualną 
wizytówkę własnej osoby. A w Internecie niczym w życiu – 
jak cię widzą, tak cię piszą.

Podobna dbałość winna dotyczyć naszego życiorysu, 
ponieważ wysyłanie CV to wciąż najbardziej popularna 
forma szukania kontaktu z potencjalnym 
pracodawcą/klientem. CV wysyłamy przede wszystkim do 
biur tłumaczeń (często po prostu uzupełniamy gotowy 
formularz, który dane biuro udostępnia na swojej stronie) lub 
też do wydawnictw. I uwaga – tu obowiązują dwie szkoły 
działania. Niektórzy radzą, że w przypadku tłumacza 
początkującego – a więc takiego, którego CV jest względnie 
ubogie – należy aplikować tylko do tych biur, które same 
ogłaszają nabór tłumaczy. Inni są zdania, że trzeba wysyłać 
maile, zapytania i życiorysy do wszystkich biur, jakie tylko 
nas interesują, bo nigdy nie wiadomo, gdzie skrywa się 
okazja warta pochwycenia. Zdarza się, że biura 
niekoniecznie poszukują „starych wyjadaczy” z 
doświadczeniem, ale właśnie młodych-dynamicznych. 
Można też pukać do drzwi firm prywatnych – te czasem 
oferują etat tłumacza lub tłumacza-asystenta.

Po czwarte: Zdobywaj szlify
Powszechnie wiadomo, że dla biur tłumaczeń liczy się 
przede wszystkim doświadczenie. To samo tyczy się 
klientów indywidualnych, którzy w obecnych czasach nie 
boją się pytać o to, dla kogo i jakiego rodzaju teksty już 
tłumaczyliśmy. Warto pamiętać, że zbieranie doświadczeń 
zawodowych to nie tylko sztampowe staże i praktyki, ale 
także… inwencja i pomysłowość. Szukajmy okazji wśród 
znajomych. Może ktoś potrzebuje przetłumaczyć artykuł lub 
pracę naukową? A może właśnie założył własną firmę? 
Zaproponujmy tłumaczenie jego strony WWW w zamian za 
referencje.

Warto również zastanowić się nad ochotniczym 
tłumaczeniem dla potrzebujących. Jeśli jesteśmy gotowi 
tłumaczyć za darmo dla różnych organizacji pozarządowych, 
odwiedzamy stronę Wolontariat.ngo.pl, gdzie znajdziemy 
ogłoszenia instytucji poszukujących tłumacza/y. Za 
wykonaną pracę nie otrzymamy finansowego 
wynagrodzenia, ale nasze CV wzbogaci się o kolejny cenny 
wpis. 

Po piąte: Nie poddawaj się
Nie oszukujmy się – łatwo nie będzie. Praca za darmo może 
być frustrująca, a liczne biura tłumaczeń, do których tak 
aktywnie pisaliśmy, mogą miesiącami nie odpowiadać. 
Zdarza się, że biuro umieszcza kandydata w swojej bazie 
tłumaczy i zgłasza się do niego dopiero wtedy, kiedy ma mu 
do zaoferowania wykonanie jakiegoś przekładu. I być może 
zabrzmi to jak pusty frazes, ale musimy uzbroić się w 
cierpliwość. Każdy tłumacz dostanie w końcu swoje 
pierwsze zlecenie.

Dla tych, którzy nie lubią czekać z założonymi rękoma, 
dobrym rozwiązaniem może być rejestracja indywidualnej 
działalności gospodarczej. Nie eliminuje to konieczności 
aktywnego pozyskiwania pierwszych klientów (z którymi 
będziemy mogli rozliczać się na podstawie faktur VAT), ale 
daje możliwość odliczania od podatku części ponoszonych 
kosztów, np. przy zakupie laptopa czy narzędzi CAT. 
Ponadto w okresie pierwszych 24 miesięcy działalności 
będziemy mogli skorzystać z obniżonej składki na ZUS. W 

przypadku założenia własnej firmy podstawą będzie strona 
internetowa – główne źródło informacji o tłumaczu i jego 
ofercie.

Po szóste: Znaj swoje prawa
Jeśli biuro tłumaczeń zdecyduje się nawiązać z nami 
współpracę, przesyła często, jeszcze przed zleceniem 
właściwego przekładu, tzw. tekst próbny – dajemy wtedy z 
siebie wszystko, bo od jakości przekładu zależy nasze „być 
albo nie być”. Przyjęło się jednak uważać, że owa próbka nie 
powinna przekraczać dwóch stron rozliczeniowych – w 
przeciwnym razie możemy podejrzewać, że mamy do 
czynienia z nieuczciwym kontrahentem, który próbuje 
zdobyć tłumaczenie za darmo.

Po siódme: Dopilnuj formalności
Zanim zabierzemy się za przekład, ustalamy swoją stawkę i 
warunki płatności. Jeśli podpisujemy umowę – najpierw ją 
bardzo uważnie czytamy. W przypadku dużego 
zlecenia/projektu warto pomyśleć o zaliczce. W Polsce 
umowną jednostką, w której tłumacze rozliczają się z 
wykonanej pracy, jest tzw. strona rozliczeniowa (która w 
zależności od wcześniejszych ustaleń z klientem zliczana jest 
z tekstu źródłowego lub docelowego). Jedna strona 
rozliczeniowa to zazwyczaj 1800 znaków ze spacjami 
(znacznie rzadziej zdarza się, że jest to 1500 znaków bez 
spacji) dla tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków dla 
tłumaczeń przysięgłych. Poza granicami kraju za jednostkę 
rozliczeniową przyjęło się uważać nie stronę, lecz słowo, a 
czasem nawet pojedynczy znak – np. w przypadku języka 
chińskiego.

Stawki są natomiast bardzo zróżnicowane. Pamiętajmy o 
dwóch sprawach – po pierwsze, jeśli ustanowimy konkretną 
cenę, to się jej trzymamy – nie robimy wyjątków, nie 
schodzimy poniżej wcześniej ustalonego poziomu. Możemy 
jednak naszą stawkę podnieść, co zresztą powinno 
towarzyszyć stopniowemu wzrostowi naszego 
doświadczenia. Po drugie, cenimy swoją pracę i nie 
proponujemy stawek zbyt niskich – dumpingowe stawki 
tłumaczeń bywają zresztą zgubne, bo zamiast wabić 
klientów, często ich odstraszają. 

Po ósme: Rozwijaj się
Prawdą jest, że specyfika zawodu tłumacza dopuszcza swego 
rodzaju „samowolkę” – dotyczy to również wykształcenia. 
Tłumaczem może zostać właściwie każdy (za wyjątkiem 
tłumacza przysięgłego, którego pracę reguluje odpowiednia 
ustawa). Nie potrzebujemy świadectwa znajomości języka, 
nie musimy zdawać żadnych egzaminów – wystarczy, że 
znajdą się chętni do współpracy klienci. Brak ograniczeń 
formalnych ma swoje zalety – ktoś, kto np. skończył studia 
medyczne i biegle włada danym językiem często okazuje się 
lepszym tłumaczem medycznym niż absolwent studiów 
filologicznych. Są jednak i wady, bo skoro tłumaczeniem 
może zająć się każdy, jakość rynkowa przekładu znacząco 
spada – podobnie jak i prestiż zawodu tłumacza.

Mówi się, że dobry tłumacz to taki, który opanował w 
stopniu doskonałym trzy sfery – język obcy, język ojczysty i 
dziedzinę, z której przekłada dany tekst. Warto więc 
pomyśleć o dodatkowej, bardzo konkretnej specjalizacji – w 
ten sposób nie tylko podniesiemy jakość oferowanych usług, 
ale i zwiększymy nasze notowania na rynku pracy. 
Pamiętajmy, że współczesny tłumacz to nie tylko biegły 
lingwista, ale również, a może przede wszystkim, zaradny 
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przedsiębiorca.
Po dziewiąte: Stawiaj na jakość
Dziennie przeciętny tłumacz wykonuje od kilku do 
kilkunastu stron przekładu. Nad szybkością tłumaczenia 
trzeba popracować – ta zwykle zwiększa się równolegle do 
nabywanego doświadczenia. Pamiętajmy jednak, że nie liczy 
się ilość, lecz jakość i terminowość. O ile dobre tłumaczenie 
może umocnić naszą pozycję na rynku pracy i przysporzyć 
kolejnych zleceniodawców, o tyle przekład niechlujny może 
nam skutecznie zaszkodzić – wszak marketing szeptany to 
potężne narzędzie promocji.

Teksty – tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne lub literackie – 
należy wybierać bardzo starannie. Upewnijmy się, że znamy 
się na dziedzinie, której dany tekst dotyczy i że dotrzymamy 
terminu realizacji zlecenia. Czasem warto zwyczajnie 
„odpuścić” niż, spędziwszy uprzednio kilka nocy przed 
monitorem, oddać przekład słabej jakości.

Po dziesiąte: Dbaj o siebie
Szanuj swój czas, swoją pracę i swoje zdrowie – szczególnie 
oczy i kręgosłup.

Powodzenia!

Z babcią w czwarty wymiar

Suwałki, ulica Korczaka 13/20. Czwarte piętro. 
Zupełnie zwyczajne osiedle, blok i klatka schodowa. Białe 
drzwi ze sklejki otwierają się z lekkim skrzypnięciem, a na 
progu wita mnie moja babcia. Mały, pulchny hobbit z bujną 
czupryną siwych włosów. Uśmiecha sie ujmująco i zaprasza 
do środka, a jej oczy mówią: „Jestem taka szczęśliwa, że cię 
znowu widzę. Kto wie, może tym razem to już naprawdę 
ostatni raz.”

Rozglądając się po mieszkaniu, myślę sobie, że 
babcia powinna raczej mieszkać w drewnianej chatce, gdzieś 
u zbocza gór, albo w sercu dzikiej puszczy. Soczyście zielona 
wykładzina zamienia się w mojej wyobraźni w miękkie 
poszycie z mchu, a poplamiona boazeria w grube dębowe 
bale podtrzymujące słomiany dach. Zdejmuję płaszcz przed 
dużym lustrem w przedpokoju. W kilku miejscach 
dostrzegam rdzawe odciski palców, a nawet całej dłoni, 
jakby coś po drugiej stronie lustra usiłowało przedostać się 
do naszego świata. 

Kiedy siadam do herbaty, czuję na sobie spojrzenia 
co najmniej pięciu Jezusów, czterech Matek Boskich 
Częstochowskich, dwóch Matek Boskich Fatimskich i dwóch 
Janów Pawłów II zerkających na mnie ze ścian i z półek 
meblościanki. Zauważam, że Benedykt XVI nie zasłużył 
sobie jeszcze na miejsce w babcinym sercu i na kredensie. 
Zdjęciom, obrazkom i figurkom towarzyszą zasuszone 
dowody kultu w postaci odpustnych wianków i buteleczki z 
wodą święconą. Babcia, zapytana o samopoczucie, jak 
zwykle miga się od odpowiedzi za pomocą jednej ze swoich 
opowieści...

Justyna Burzyńska

– Kiedyś, jakoś po żniwach, nogi mi spuchły jak banie i bolały tak, że nie mogłam chodzić. Leżałam już siódmy dzień, kiedy 
przyszła stara Omielańczukowa. Powiedziała, że pomóc może tylko krew z ogona czarnego kota. No więc złapała jakiegoś, co 
latał po podwórku i puściła mu z ogona trochę krwi do blaszanego kubka. Na początku nie chciałam pić, ale Omielańczukowa 
była najstarszą i najmądrzejszą kobietą we wsi, więc dałam się przekonać.
– I co się stało, babciu? – pytam, zerkając na duży, metalowy krucyfiks, zajmujący centralne miejsce na babcinym ołtarzu.
– Rzygałam dwa dni, ale nogi przestały boleć.

W rodzinie mówimy na babcię – wojenna kobieta. To określenie tłumaczy wszystkie dziwne zachowania, 
ekscentryczne wybryki i niezrozumiałe przyzwyczajenia. U babci w kuchni prawie nie ma miejsca na przygotowywanie 
jedzenia, nie mówiąc już o spożywaniu posiłków. Każdą wolną przestrzeń wypełniają przez lata gromadzone dobra. Pod 
stołem mieszkają słoje, słoiczki, butelki i buteleczki wszystkich rozmiarów. Nawet te obszczerbione znajdują tu azyl. Niektóre 
pod zardzewiałymi pokrywkami skrywają tajemne mikstury, kolorem i konsystencją przypominające ektoplazmę lub hodowlę 
jakiegoś pozaziemskiego gatunku glona. Do babcinego skarbca należą również wszelkiego rodzaju plastikowe pojemniki, 
pudełeczka, siatki, folie, pazłotka, puszki i nakrętki. Tutaj nic się nie marnuje i nic nie jest pochopnie wyrzucane. W koszu na 
śmieci lądują tylko organiczne szczątki ulubionego pożywienia babci: zasuszone na wiór obierki jabłek i ości wędzonej 
makreli.

Babcię mógłby zrozumieć tylko ktoś, kto tak jak ona zaznał prawdziwego głodu i niedostatku. Tuż po wybuchu wojny 
została wywieziona do obozu pracy przymusowej w górach Harz, w sercu hitlerowskich Niemiec. Miała wtedy 14 lat. W 
obozie nauczyła się niemieckiego, nabawiła się żylaków i wyszła za mąż. Miała powodzenie wśród niemieckich żołnierzy – 
wysoka szatynka o niebieskich oczach i uśmiechu Audrey Hepburn. Wybrała jednak współwięźnia o bujnych, falowanych 

Emilia Boleszczuk



6

włosach, który uwiódł ją grą na skrzypcach.  
– Wiele bym dała, że cię zobaczyć tamtego dnia. – Babcia uśmiecha się tylko tajemniczo i przenosi mnie w kolejną opowieść...

– Piękną miałam suknię ślubną. Białą i lekką jak śnieg. Mocny to był materiał, bo uszyłam ją z kawałów spadochronu, 
podkradanych z niemieckiego magazynu. Wesele też miałam jak pani. W naszym baraku zebrało się prawie stu gości, bo 
wszyscy mnie tam bardzo lubili. Nawet Niemcy, dlatego przymknęli oko na nielegalną zabawę, a zaprzyjaźniona strażniczka 
podarowała mi taką piękną, jedwabną wstążkę, żebym mogła sobie upiąć do ślubu włosy. Niczego mi wtedy nie brakowało. 
Specjalnie na tę okazję Antoni ukradł prosiaka. – Nagle przechodzi w konspiracyjny szept: – Wiesz, za coś takiego groziła 
kulka.

Wojenne przeżycia jakby wcale babci nie zahartowały. Nie może oglądać filmów o wojnie i boi się noworocznych 
fajerwerków. Czasami wydaje mi się, że wciąż jest tą samą nieśmiałą dziewczynką, która przez całą podróż do Niemiec płakała 
ze strachu i tęsknoty za domem, przez co nabawiła się zapalenia spojówek. Jednak w swoim świecie jest królową. Wiekową 
szamanką, której opowieści są jak wehikuł czasu, zdolny przenieść słuchaczy w miejsca odległe, tajemnicze i niesamowite. 
Nawet jej imię zobowiązuje do wielkich czynów i wskazuje na nadzwyczajne zdolności – Wiktoria, zwycięstwo.

A może się mylę. Może moja babcia jest po prostu straumatyzowaną, ekscentryczną, zdewociałą staruszką. Może 
lustro w przedpokoju jej mieszkania jest po prostu brudne. Może podróże w czasie są niemożliwe. Może...

Trudne tłumaczy technicznych początki
Maria Bogalecka

Gdyby wśród adeptów zawodu tłumacza przeprowadzić ankietę na temat ich wymarzonych specjalizacji, jej wyniki 
nie byłyby łaskawe dla tłumaczeń technicznych. Powszechnie uważa się, że takie teksty są trudne, nudne i nie dają możliwości 
wykazania się kreatywnością. Nie da się jednak ukryć, że zapotrzebowanie na takie tłumaczenia, a w związku z tym na 
specjalistów w tej dziedzinie, jest bardzo duże. Dlatego warto, aby tłumacze którzy wciąż wahają się nad wyborem 
specjalizacji, zastanowili się nad tym rodzajem przekładu. Może okazać się, że przypadkowy kontakt z tekstem technicznym 
zaowocuje odkryciem nowej pasji.

Podstawowe narzędzia tłumacza technicznego:
słowniki

Na rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych 
słowników, jednak na samym początku nie ma sensu w 
nie inwestować. Za podstawę uważa się zestaw 
elektronicznych słowników wspomnianych w artykule 
Wydawnictw Naukowo Technicznych oraz Lexlandu: 
„Słowniki naukowo-techniczne, specjalistyczne i 
ogólne”, których 4. wydanie zawiera ponad 400.000 
haseł. Warto jednak podchodzić do nich z dystansem (jak 
zresztą do każdych), ponieważ czasami ciężko znaleźć 
potwierdzenie dla proponowanych w nich ekwiwalentów. 
Bardzo dobrym słownikiem jest „Słownik budownictwa, 
infrastruktury i wyposażenia”, którego autor, Tomasz 
Tomlik, jest specjalistą w dziedzinie budownictwa. 
Dużym plusem jest fakt, iż najnowsze wydanie słownika 
jest również dostępne w wersji elektronicznej. Zakup 
innych ogólnych słowników technicznych może okazać 
się zbędny, a dopiero gdy już zaczniemy się 
specjalizować w konkretnych dziedzinach, możemy 
zacząć nabywać słowniki wąsko specjalistyczne (np. 
słownik geodezyjny).

Określenie „tłumaczenia techniczne” jest bardzo 
szerokie, mieści w sobie takie dziedziny jak np. mechanika, 
budownictwo, elektryka, elektronika, automatyka i robotyka, 
energetyka, motoryzacja itp. Można by wymieniać bez 
końca, zainteresowanych odsyłam do formularzy 
przygotowywanych przez biura tłumaczeń dla kandydatów 
na współpracowników, w których listy specjalizacji są często 
bardzo długie. Musimy pamiętać, że określając siebie jako 
tłumacza technicznego nie obiecujemy, że będziemy 
tłumaczyć wszystko w czym pojawi się jakiś kabel lub 
śrubka. Zleceniodawcy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, 
umieszczając na portalach branżowych ogłoszenia o treści: 
„Mam tłumaczenie techniczne. Proszę o zgłaszanie się osób 
doświadczonych”. Doświadczonych w czym? Instrukcjach 
obsługi sprężarek powietrza, budowie dróg? Tłumacz 
doświadczony w jednym, w drugim może sobie w ogóle nie 
poradzić. Dlatego to my musimy pamiętać o tym, jak ważne 
są specjalizacje, chociaż na początku o nie trudno. 
Podstawowym krokiem do stopniowego kształtowania 
specjalizacji jest zapewnienie, aby po pierwszym zleceniu 
zaczęły pojawiać się kolejne. Jak to zrobić? Pamiętając, że 
najważniejsza jest jakość tłumaczenia, a to zależy tylko od 
samego tłumacza.

Czytając ogłoszenia zamieszczane na różnych 
portalach oraz dyskusje prowadzone na forach dla tłumaczy, 
można odnieść wrażenie, że kluczowym kryterium w ocenie tłumacza jest jego wykształcenie i doświadczenie 
pozatłumaczeniowe. Panuje powszechne mniemanie, iż tylko osoba posiadająca dyplom uczelni technicznej lub mogąca 
pochwalić się znacznym doświadczeniem „w branży”, ma prawo zajmować się tłumaczeniami technicznymi. To opinia dość 
kontrowersyjna. W 1974 roku nakładem bliskich sercom tłumaczy technicznych Wydawnictw Naukowo-Technicznych ukazała 
się książka autorstwa Andrzeja Voellnagela Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Wśród przeróżnych przemyśleń 
branżowych autor pokusił się o sporządzenie listy „typów charakterologicznych tłumaczy”, z których nas najbardziej interesuje 
typ pierwszy, czyli „wyrobnik”. Wyrobnik jest świadomy braków w swoich kwalifikacjach, ale właśnie dzięki tej świadomości 
pracuje ciężej i dokładniej w porównaniu z osobą doświadczoną w branży technicznej, która uważa się za eksperta i 
wyrocznię, nie przyjmując żadnej krytyki. Staram się przez to powiedzieć, że jest możliwe wykonywanie bardzo dobrych 
tłumaczeń technicznych przez osoby bez wykształcenia technicznego – jednak musi być to okupione ciężką pracą. Należy 
zdawać sobie sprawę z tego, że takie tłumaczenia zajmują na początku znacznie więcej czasu. Samo sprawdzanie terminologii 
w słowniku nie wystarczy, powinniśmy również zorientować się w temacie. Jeżeli tłumaczymy np. ofertę na wymianę 
sterownika PLC, musimy dowiedzieć się od czego pochodzi skrót PLC, w jakim celu używa się takich sterowników, co można 
z nimi zrobić, jak można je zaprogramować, z czego się składają itp. Oczywiście nikt nie wymaga, abyśmy byli w stanie 
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programować takie sterowniki. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, ile nam samym pomaga znajomość tłumaczonej 
tematyki.

W przypadku napiętego terminu bardzo pomocne jest chociaż ogólne zorientowanie się w terminologii, czyli 
przeczytanie kilku artykułów na dany temat w obu językach. Pomoże nam to w uniknięciu rażących błędów, takich jak ten w 
poniższym przykładzie: 

SL: Silnik indukcyjny zintegrowany z przemiennikiem częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowym.
TL: Induction motor integrated with converter in flame-proof execution.
źródło: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 71/2005 (http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/71/ref_04.pdf) 

Każdy kto przeczytał choć jeden krótki tekst na temat urządzeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem wie, 
że w wykonaniu przeciwwybuchowym to po prostu explosion-proof (czasem natrafić można także na explosion protected) i 
zastosowanie w tym przypadku słowa execution to zwykła kalka (nie wspominając już o tym, że nie wiadomo skąd wzięło się 
słowo flame zamiast explosion). Nie jesteśmy w stanie zgadnąć, kto tłumaczył ten tekst: czy był to początkujący tłumacz bez 
wykształcenia technicznego, czy specjalista niebędący zawodowym tłumaczem? A może doświadczony tłumacz techniczny, 
który po prostu nie specjalizuje się w tej tematyce? Jedno możemy powiedzieć na pewno – kimkolwiek był, nie odrobił zadania 
domowego. Tłumacze nie muszą już przesiadywać w bibliotekach, bo specjalistyczną wiedzę mają często „na wyciągnięcie 
myszki” i z tego „luksusu” mają obowiązek korzystać.

Oczywiście im głębiej wejdziemy w daną tematykę, tym lepiej. Gdy zauważymy, że teksty z pewnej dziedziny 
zaczynają w naszej skrzynce mailowej pojawiać się coraz częściej, dobrze jest na własną rękę poszerzać swoją wiedzę, czytając 
specjalistyczną literaturę. Warto zacząć od pozycji, których tytuły pozwalają nam sądzić, że materiał może być przedstawiony 
w sposób bardziej przystępny (np. Automatyka w pytaniach i odpowiedziach, Z elektrotechniką na ty itp.). Spędzanie dużej 
ilości czasu na pracy niebędącej tłumaczeniem sensu stricto szybko zaprocentuje. Po bliższym zapoznaniu się z wybraną 
tematyką i przetłumaczeniu pewnej liczby tekstów jej dotyczących, ze zdziwieniem odkryjemy, że zaczynamy coś z tego 
rozumieć. I tu powoli wyłania nam się wspomniana wcześniej specjalizacja. Nie trzeba chyba przytaczać oczywistych 

Podstawowe narzędzia tłumacza technicznego:
narzędzia CAT:

Uważa się, że narzędzia CAT są szczególnie 
przydatne przy pracy nad tekstami technicznymi, ze 
względu na ich częstą powtarzalność. Przydatność 
CATów zauważamy również przy tekstach, które są 
mocno najeżone specjalistyczną terminologią. Po 
wielu godzinach tłumaczenia rozdzielnie, 
rozdzielnice, rozdzielacze i stacje rozdzielcze mogą 
zacząć się mylić, a CATy pozwalają nam nie tylko 
uporządkować słownictwo, ale też szybko 
sprawdzić nasze wcześniejsze wybory 
terminologiczne. Musimy również pamiętać o tym, 
że posiadanie takiego oprogramowania zwiększa 
nasze szanse na rozpoczęcie współpracy z biurami 
tłumaczeń.

argumentów przemawiających za specjalizacją, ale nie 
wszyscy pamiętają o tym, że posiadanie wąskiej specjalizacji 
jest istotne również ze względów czysto marketingowych – 
tłumacz wyspecjalizowany wydaje się znacznie 
„poważniejszy” i bardziej godny zaufania od tłumacza, który 
głosi że zna się na wszystkim, bo to prawdopodobnie 
oznacza, że nie zna się na niczym.

Tłumaczenia techniczne mogą być, wbrew 
pozorom, bardzo wdzięczną specjalizacją. Nie chodzi tu 
tylko o często pojawiający się argument finansowy, ale też 
fakt, że praca nad takimi tekstami umożliwia poznanie wielu 
rzeczy i zjawisk, które są na co dzień wokół nas, a dotąd 
były zupełną tajemnicą. Słownictwo techniczne pojawia się 
również w tekstach z innych dziedzin, chociażby 
prawniczych. Wbrew powszechnemu mniemaniu zdarzają się 
nawet teksty, w których mamy szansę wykazać się twórczo, 
np. teksty reklamowe. Dlatego też warto dać tłumaczeniom 
technicznym szansę, pamiętając jednak o tym, że będąc 
„tylko” lingwistami mamy wiele do udowodnienia.

Warto poczytać:
Byrne, Jody. 2006. Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Dordrecht: Springer.
Dias, João Roque. 2004. Translating technical manuals: What are they? What are they used for? Translating Today Magazine 1, 
October 2004, 17-19.
Kastberg, Peter. 2007. Cultural Issues Facing the Technical Translator. The Journal of Specialised Translation 08, July 2007.
Voellnagel, Andrzej. 1974. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Zobowiązania umowne, ich wykonanie (and failure to do so)
Hanna Juszkiewicz

Celem artykułu jest omówienie podstawowych pojęć dotyczących wykonania oraz 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, a także prezentacja ich 
ekwiwalentów w języku angielskim. Poniższe uwagi pisane są głównie z myślą o tłumaczeniu 
z języka polskiego.

Kluczowym pojęciem, do którego się odnosimy jest umowa, czyli dwustronna 
czynność prawna – a więc taka, w której biorą udział dwie strony – „obejmująca zgodny 
zamiar stron ukierunkowany na utworzenie, zmianę lub ustanie skutków prawnych” 
(Czachórski 2002: 127). Jeśli chodzi o strony umowy – najogólniej określa się je jako parties 

to the agreement/ contract. Pojęcia te nie są synonimami – Oxford Dictionary of Law definiuje contract jako „legally binding 
agreement” i wymienia warunki, jakie porozumienie musi spełnić, aby być tak zakwalifikowane (2003: 114). Są wśród nich 
m.in. zdolność kontraktowa stron, contractual capacity, odpowiadająca w prawie polskim zdolności do czynności prawnych, a 
także consideration, termin definiowany jako „act, forbearance, or promise by one party to a contract that constitutes the price 
for which he buys the promise of the other” (ibid.: 106), oznaczający więc wzajemność świadczeń (umowy darowizny nie 
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można zatem określić jako contract). Pojęcie agreement jest 
więc znaczeniowo szersze, jednak w praktyce, w języku 
prawniczym i biznesowym, obu terminów używa się 
wymiennie (Jopek-Bosiacka 2009: 93). Z kolei w 
tłumaczeniu na język polski dowolność ta nie występuje – 
polski prawodawca, a także język prawniczy, zasadniczo 
posługują się terminem „umowa”. Zarówno więc Contract of 
Employment, jak i Employment Agreement przetłumaczymy 
jako „umowę o pracę”, a nie „kontrakt o pracę” (o wyjątkach: 
ibid.: 92).

Tytuł niniejszego artykułu odnosi się do zobowiązań 
umownych – umowa jest bowiem jednym z wielu źródeł 
zobowiązań, obok np. czynów niedozwolonych (a więc 
przypadków wyrządzenia szkody rodzących obowiązek jej 
naprawienia pozostających bez związku z już istniejącym 
między stronami zobowiązaniem (Czachórski 2002: 197), 
którym odpowiada w systemie anglosaskim pojęcie tort, 
definiowane jako civil wrong, w odrożnieniu od criminal 
wrong), czy bezpodstawnego wzbogacenia (unjust 
enrichment) (ibid.: 126). Umowa jest źródłem zobowiązań w 
tym sensie, że jedna strona – wierzyciel, może żądać od 
drugiej strony – dłużnika, świadczenia, które ten powinien 
spełnić (art. 353 KC). „Dłużnik” i „wierzyciel” to debtor i 
creditor. Wbrew potocznym konotacjom słowa „dłużnik” 
świadczenie niekoniecznie polega na zapłaceniu sumy 
pieniężnej – może je stanowić zarówno określone działanie, 
jak i zaniechanie. Alternatywnie, strony stosunku 
zobowiązaniowego (obligation) to obligor i obligee, czy też 
promisor i promisee (Black's Law Dictionary 2004: 1106). 
Należy pamiętać, że w umowach dwustronnie 
zobowiązujących (bilateral lub synallagmatic contracts), 
kreujących zobowiązania wzajemne (mutual obligations), 
każda ze stron jest zarówno dłużnikiem, jak i wierzycielem. 
Jak podaje Oxford Dictionary of Law: „both parties 
undertake to do, or refrain from doing, something in 
exchange for the other party's undertaking” (2003: 49).

Wracając do samego świadczenia, jego spełnienie 
równa się wykonaniu zobowiązania, czyli performance of 
obligation lub – jako że mówimy o zobowiązaniach 
umownych – performance of contract. Warto tu zwrócić 
uwagę, że podczas gdy pierwsze pojęcie jest formalnym 
ekwiwalentem terminu używanego przez polskiego 
ustawodawcę, to to drugie jest bardziej powszechne – 
figuruje jako hasło w słowniku Oxford Dictionary of Law 
(2003: 362), a liczba wyników w Google dla tych dwóch 
terminów to odpowiednio 142 tys. i 844 tys. Powszechność 
kolokacji z użyciem słowa contract wynika z tego, że w 
prawie anglosaskim The Law of Contract i The Law of Tort 
funkcjonują w literaturze i dydaktyce jako odrębne dziedziny 
prawa, z właściwą każdej z nich siatką pojęciową. W prawie 
polskim ta siatka pojęciowa jest w dużej mierze wspólna dla 
prawa zobowiązań w ogólności.

W momencie gdy dłużnik spełni świadczenie, 
stosunek zobowiązaniowy wygasa. Mamy wówczas do 
czynienia z termination of a contractual obligation (Oxford 
Dictionary of Law 2003: 152), czyli discharge by 
performance (Stone 2002: 407). Wydaje się, że termin 
discharge, w tym kontekście występujący jako odpowiednik 
pojęcia „wygaśnięcie”, powinien być preferowany przed 
stosowanym również w tłumaczeniach słowem expiry, jak w 
zdaniu: „The liability expires at the moment of performance” 
(Jabłońska-Bonca 2008: 323). W przytoczonym cytacie 
widzimy też, że termin „zobowiązanie” został 
przetłumaczony jako liability. Powstaje pytanie, na ile wybór 
ten jest trafny, gdyż słowo liability, choć figuruje także w tym 
znaczeniu w słownikach prawniczych, (Black's Law 

Dictionary: „In one sense it is the synonym of duty, the 
correlative of right” (2004: 932); Myrczek 2005: 90), w 
prawie umów najpowszechniej stosowane jest w znaczeniu 
„odpowiedzialność”, o której szerzej poniżej. Jeżeli 
natomiast chodzi o inne określenia oznaczające spełnienie 
świadczenia, to wymienić można carrying out an obligation, 
fulfilment of obligation lub satisfaction of debt. Jak widać, 
termin obligation może oznaczać zarówno stosunek 
zobowiązaniowy, jak i obowiązek dłużnika w ramach tego 
stosunku.

Sytuacja komplikuje się, zarówno faktycznie, jak i 
pod względem terminologicznym, kiedy dłużnik z różnych 
względów świadczenia nie spełnia. Kodeks cywilny określa 
taką sytuację jako „niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań”, co zazwyczaj tłumaczy się jako 
non-performance or improper performance of obligations 
(Myrczek 2005: 101, 103) (Frankowski 2005: 77). Termin 
taki jest uniwersalny, gdyż odnosi się do wszelkich 
stosunków zobowiązaniowych, niezależnie od ich źródła. W 
przypadku zobowiązań umownych pożądane wydaje się 
jednak użycie w tłumaczeniu terminu breach of contract, 
definiowanego jako „an actual failure by a party to a 
contract to perform his obligations under that contract or 
an indication of his intention not to do so” (Oxford Dictionary 
of Law 2003: 54). Jeśli zdecydujemy się na wybór tego 
terminu, otwiera się przed nami cała gama związanych z nim 
kolokacji odnoszących się do stron umowy: the breaching 
party lub the party in breach oraz the non-breaching lub the 
innocent party.

Konsekwencją niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań jest odpowiedzialność dłużnika za 
szkody z tego wynikłe, czyli liability for breach of contract, 
która polega na tym, że zasadniczo jest on obowiązany do ich 
naprawienia (art. 471 KC). Przede wszystkim jednak 
wierzyciel może domagać się świadczenia przy zastosowaniu 
egzekucji w drodze przymusu państwowego (Czachórski 
2002: 316), czyli enforcement (Myrczek 2005: 59). Gdy 
uzyskanie świadczenia w ten sposób nie jest możliwe, 
wierzyciel uzyskuje roszczenie o naprawienie szkody, czyli 
roszczenie odszkodowawcze (Czachórski 2002: 316). 
Poniesiona szkoda to loss lub damage, którego to terminu nie 
należy mylić z pojęciem damages, oznaczającego „a sum of 
money awarded by a court as compensation for a tort or a 
breach of contract” (Oxford Dictionary of Law 2003: 133), a 
więc odszkodowanie. Wierzycielowi przysługuje claim for 
damages, zatem w tym kontekście można określić go jako 
claimant (UK) lub plaintiff (USA). Sytuacja wierzyciela 
zgodnie z prawem angielskim przedstawia się podobnie: „the 
innocent party is entitled to recover damages in respect of 
the loss he has suffered as a result of the breach” 
(McKendrick 1997: 343). W praktyce wnosi on powództwo 
do sądu, a więc sues lub brings an action against the 
breaching party.

Na koniec kilka zwrotów związanych z warunkami 
otrzymania odszkodowania – being awarded damages. W 
tym celu wierzyciel musi udowodnić szkodę oraz związek 
przyczynowy, causal connection (Frankowski 2005: 72), 
pomiędzy szkodą a niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązania, które to z kolei muszą być 
następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada, tzn. 
is at fault (o tym, że mowa tu o winie – Czachórski 2002: 
319). Aby uniknąć skomplikowanego postępowania 
dowodowego strony mogą zastrzec w umowie 
odszkodowanie umowne, tzw. karę umowną (art. 483 KC), 
która w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania sprowadza się do obowiązku zapłaty przez 
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dłużnika określonej kwoty. W systemie anglosaskim funkcję 
odszkodowania umownego pełnią liquidated damages, 
definiowane jako „sum fixed in advance by the parties to a 
contract as the amount to be paid in the event of a breach” 
(Oxford Dictionary of Law 2003: 133), można je więc uznać 
za ekwiwalent funkcjonalny kary umownej (tak też Ożga 
2009: 143).

Wśród kwestii nieporuszonych powyżej, a 
stanowiących ciekawe zagadnienia do rozwinięcia są np. 
możliwości wzruszenia umowy, stopień, w jakim świadczenie 
zostało spełnione czy też ograniczenie odpowiedzialności 
dłużnika (limitation of liability). Odrębny temat stanowią 
również problemy przy tłumaczeniu omówionych kwestii z 
języka angielskiego na język polski.

Kto jest kim w procesie karnym?
Podstawowe zagadnienia dotyczące uczestników w polskim procesie karnym 

Karolina Łubkowska

Zagadnienie uczestników procesu karnego jest 
jednym z najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania 
karnego. Obejmuje ono bardzo szeroką kategorię podmiotów, 
dlatego najpierw należy zdefiniować pojęcie uczestnika 
postępowania karnego. Jest to „każda osoba, która spełnia 
funkcję w procesie, wyznaczoną jej przez prawo 
procesowe”1, a zatem uczestnikiem jest nie tylko oskarżony, 
prokurator czy sąd, ale także m.in. świadek, biegły sądowy 
czy tłumacz.
Uczestników procesu karnego najogólniej można podzielić 
na następujące kategorie:
1) organy procesowe 
2) strony procesowe
3) przedstawiciele procesowi stron
4) osobowe źródła dowodowe
5) rzecznicy interesu społecznego
6) pomocnicy procesowi.

Przepisy dotyczące uczestników procesu karnego 
reguluje przede wszystkim Kodeks postępowania karnego, 
ale również m.in. ustawy, takie jak: Prawo o adwokaturze 
czy ustawa o prokuraturze. 

Organy procesowe
Organy procesowe możemy podzielić na organy 

postępowania przygotowawczego, postępowania 
jurysdykcyjnego oraz postępowania wykonawczego. 
Postępowanie przygotowawcze prowadzą przede wszystkim 
prokurator oraz Policja, ale również Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Straż Graniczna, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne oraz Żandarmeria Wojskowa. Organami 
postępowania jurysdykcyjnego są po prostu sądy 
(powszechne i szczególne), a organami postępowania 
wykonawczego są m.in. sądy penitencjarne, komisje 
penitencjarne czy sądowi kuratorzy zawodowi.

*Zakres poszczególnych etapów postępowania karnego może różnić się w zależności od systemu prawnego danego państwa. Ekwiwalenty 
preliminary proceedings, court proceedings oraz enforcement proceedings odnoszą się do etapów polskiego procesu karnego. 
1  S.Waltoś, Proces karny. Zarys systemu. Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. 153.
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Strony procesowe
Stronami procesowymi nazywamy „podmioty 

posiadające interes prawny w korzystnym dla nich 
rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu”2, czyli są to 
uczestnicy procesu bezpośrednio zainteresowani jego 
wynikiem. Strony procesowe dzielimy na bierne  i czynne. W 
stadium postępowania przygotowawczego stroną czynną jest 
pokrzywdzony, a bierną podejrzany. W postępowaniu 
jurysdykcyjnym stronami są oskarżyciel publiczny (przede 
wszystkim prokurator), oskarżyciel posiłkowy 
(pokrzywdzony), oskarżyciel prywatny (pokrzywdzony lub 
osoba najbliższa, która wstąpiła w prawa oskarżyciela 
prywatnego po jego śmierci – w sprawach o przestępstwa 
ścigane z oskarżenia prywatnego) oraz powód cywilny (w 
przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych w procesie 
karnym), natomiast stroną bierną jest oskarżony. Stroną 
bierną w postępowaniu wykonawczym jest skazany. 

2  S.Waltoś, Proces… op. cit., s.176.

Przedstawiciele procesowi stron
Rolą przedstawiciela procesowego jest działanie w 

imieniu strony na mocy odpowiedniego tytułu prawnego. Ta 
kategoria uczestników procesu obejmuje obrońców, 
pełnomocników oraz przedstawicieli ustawowych stron. 
Obrońcą w procesie karnym może być jedynie adwokat lub 
aplikant adwokacki spełniający warunki przewidziane 
prawem. Pełnomocnik reprezentuje strony inne niż 
oskarżony, tj. pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego 
itd. Pełnomocnika może również ustanowić osoba niebędąca 
stroną, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się 
postępowaniu. Pełnomocnikiem może być adwokat, aplikant 
adwokacki, a w sytuacjach przewidzianych w art. 88 § 2 i 3 
także radca prawny. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego przedstawicielami małoletniego są 
rodzice, opiekun lub kurator. W myśl przepisów Kodeksu 
cywilnego przedstawicielami osoby ubezwłasnowolnionej 
całkowicie są rodzice (jeżeli osoba ubezwłasnowolniona 
pozostaje jeszcze pod ich władzą rodzicielską) lub opiekun, a 
osoby ubezwłasnowolnionej częściowo – kurator. 

Osobowe źródła dowodowe
Pod pojęciem osobowych źródeł dowodowych 

rozumiemy osoby, które dostarczają środki dowodowe 
organom procesowym. Zatem do tej kategorii będzie należeć 
oskarżony składający wyjaśnienia, świadek (również świadek 
koronny oraz świadek incognito) składający zeznania, biegły 
wydający opinię lub osoba poddana oględzinom lub 
badaniom ciała.

Rzecznicy interesu społecznego
Rzecznicy interesu społecznego są to osoby, które w 

procesie karnym reprezentują interes ogółu. Są oni niezależni 
od stron procesowych. Do tej grupy zaliczymy m.in. 
Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawiciela 
społecznego, którego zadaniem jest reprezentowanie 
organizacji społecznej w procesie karnym. 

Pomocnicy procesowi
Zadaniem pomocników procesowych jest ułatwienie 

przebiegu procesów. Do tej kategorii należą przede 
wszystkim specjaliści, protokolanci, tłumacze, mediatorzy 
czy konwojenci. 
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Wynik rezonansu magnetycznego kręgosłupa: tłumaczenie z komentarzem
Małgorzata Kasprowicz

Rezonans magnetyczny (MRI od ang. magnetic resonance imaging) jest 
nowoczesną i jedną z najdokładniejszych metod obrazowania tkanek ludzkiego ciała. Za jego 
pomocą uzyskuje się m. in. bardzo wyraźne obrazy układu mięśniowego i szkieletowego, a 
zwłaszcza kręgosłupa i otaczających go przestrzeni. Tego typu badania wykonywane są 
coraz częściej, a ich wyniki nierzadko konsultowane są z lekarzami z zagranicy, dlatego 
coraz częściej zlecane są one do tłumaczenia na inne języki. Tłumaczenie takie musi być 
wykonane w niezwykłą dokładnością i przy zachowaniu pełnej zgodności z oryginałem, co 
wymaga od tłumacza przynajmniej pobieżnego zaznajomienia się z anatomią obszaru 
poddanego badaniu i opisywanymi procesami chorobowymi. Poniżej przedstawiono 
przykładowy wynik badania MRI kręgosłupa wraz z zaproponowanym tłumaczeniem na 
język angielski (dane osobowe usunięto). Załączone komentarze mają na celu ułatwienie 
zrozumienia tekstu źródłowego, a także uzasadnienie wyborów dokonanych podczas 
tłumaczenia.

MRI1 of the lumbar spine2

MRI of the lumbar spine was performed3 with sagittal and 
transverse T1- and T2-weighted spin- and gradient-echo 
sequences4.

THE PRESENT STUDY REVEALS5 

At the L5/S16 level there is a mediolateral L5/S1 disc 
herniation approx. 7 mm into the right root recess impressing 
on7 the nerve root.
There is evidence of8 anterior listhesis9 of about 10-15% at 
this level, probably due to bilateral spondylolysis (oblique X-
ray of this area is recommended for a full diagnosis of the 
causes of the listhesis). As a result of listhesis, both 
intervertebral foramina are narrowed anteroposteriorly10. 
The intervertebral disc is lowered and dehydrated.
At the L4/L5 level, changes can be11 observed compared to 
the previous scan of 1 Feb 200812, with no evidence of13 a 
hernia in the present study and with dorsal disc protrusion. 
No pathologies14 can be observed in the remaining segments.
The vertebral bodies have normal signal intensity and height. 
The medullary cone is normal. 

1) Akronim MRI, mimo angielskiego pochodzenia, jest powszechnie używany w języku polskim. Warto o tym pamiętać, gdy 
tłumaczymy na język polski– wolno nam wtedy zastosować skrótowiec MRI, bez zastępowania go polskim rozwinięciem. 

2) Wyróżniamy następujące odcinki kręgosłupa:
- szyjny (cervical), 7 kręgów
- piersiowy (thoracic), 12 kręgów
- lędźwiowy (lumbar), 5 kręgów
- krzyżowy (sacral), 5 zrośniętych kręgów
- guziczny (coccygeal), 3-5 (zwykle 4) zrośniętych kręgów

3) Inne czasowniki tworzące związki łączliwe z MRI (a także z terminami bardziej ogólnymi, jak np. examination) to: do, 
carry out i conduct.

4) Zastosowano tu premodyfikację (umieszczenie przydawek przed rzeczownikiem przez nie opisywanym), która jest bardzo 
typowa dla stylistyki dyskursu medycznego. Ten fragment można by także przetłumaczyć jako: a spin- and gradient-echo 
sequences in T1 and T2- weighted scans, sagittal and transverse planes, pozostając blisko konstrukcji oryginału, ale takie 
tłumaczenie byłoby zbyt długie i nienaturalne dla angielskiego języka medycznego. 
Co ważne, oznaczeń T1 i T2 nie należy kojarzyć z oznaczeniami kręgów (patrz pkt 6). W tym fragmencie mowa jest o 
rodzajach obrazowania MRI, które dzieli się na: obrazy T1-zależne oraz obrazy T2-zależne, różniące się nieznacznie 
parametrami ustawień urządzenia, a prowadzące do uzyskania nieco odmiennych danych, mających różne możliwości 
diagnostyczne. 

5) Mimo, że w tekście źródłowym nie było w tym miejscu nagłówka, w tłumaczeniu zaproponowano wydzielenie tego 

konsultacja: dr Mariusz Górnicz, UW
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fragmentu, a tym samym upodobnienie tłumaczenia do tego rodzaju dokumentów 
w jęz. angielskim. 
Wyrazu ‘obecnym’ nie należy w żadnym wypadku pomijać w tłumaczeniu, gdyż 
nawiązuje ono do ‘badania poprzedniego’, wspomnianego później w dokumencie.

6)  Każdy z kręgów oznaczony jest symbolem składającym się z początkowych 
liter łacińskiej nazwy danego odcinka i numeru kolejnego. Zatem kręg L5 to piąty 
(licząc od góry) kręg odcinka lędźwiowego (lumbar), S1 to pierwszy kręg odcinka 
krzyżowego (sacral), zaś L5/S1 wskazuje na przestrzeń pomiędzy nimi.

7) Termin ‘modelować’ w tym kontekście może być dla tłumacza nie lada 
wyzwaniem. Próżno go szukać w słownikach medycznych wydanych drukiem, nie 
przynosi też większych efektów przeszukiwanie słowników internetowych. W 
Wielkim Słowniku Oxford PWN pod hasłem ‘modelować’ znajdziemy 
ekwiwalenty takie jak to fashion, to model, to mould, to shape, czy to structure. 
Jednak żaden z nich nie oddaje prawidłowo znaczenia, którego tu poszukujemy. 
Czym jest modelowanie? Chodzi tu o zjawisko mające miejsce, kiedy przesunięty 
krążek uciska nerw i powoduje jego przemieszczenie. Najodpowiedniejszy więc 
jest tu angielski czasownik to impress on, należy zaś unikać dosłownego 
tłumaczenia za pomocą czasowników to model, czy to mould.

8) To najczęściej używany ekwiwalent dla polskiego wyrazu ‘zaobserwowano’, 
znacznie bardziej typowy dla języka medycznego niż dosłowne there is.

9) Określenie ‘ześlizg’ występuje w zasobach internetowych najczęściej w 
kontekstach niemedycznych, co może być mylące dla tłumacza. Na szczęście w 
tym przypadku można skorzystać z forum PROZ, na którym ten termin, dokładnie 
w takim samym kontekście, został już wyjaśniony i przetłumaczony.
(http://www.proz.com/kudoz/polish_to_english/medical_general/3478646-ze%C5%9Blizg.html). 

10) Przysłówek ten może nam służyć jako krótsza i bardziej zgrabna alternatywa dla in the anteroposterior dimension.

11) Czasowniki odnoszące się do dokonanych w czasie badania obserwacji zwyczajowo stosujemy w języku angielskim w 
czasie teraźniejszym. Stąd w tłumaczeniu pojawia się can be observed, nie zaś was/were observed, co sugerowałby czas 
przeszły zastosowany w polskim oryginale.

12) Warto pamiętać, że zapisanie daty za pomocą samych cyfr (01.02.2008) może spowodować jej odczytanie jako 1 lutego lub 
2 stycznia, w zależności od brytyjskiego lub amerykańskiego systemu zapisu i odczytywania dat. Dlatego dla pewności można 
miesiąc zapisać skrótem wyrazowym (Feb, Sep, Dec, itp.) 

13) Polski zwrot ‘bez cech’ może stanowić problem dla początkującego tłumacza tekstów medycznych, zwłaszcza że w 
wynikach badań występuje dosyć często, a dosłowne tłumaczenie za pomocą ang. słowa features nie jest poprawne. Dlatego 
warto zapamiętać, że wyraz evidence, który zwykle kojarzymy raczej z terminologią prawniczą, stosujemy także w języku 
medycznym w znaczeniu ‘oznaki’ lub ‘cechy’.

14) Można także zastosować synonim: abnormalities.

Słowniki:
Słomski, Przemysław, Słomski, Piotr (red.) 2007. Podręczny słownik medyczny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Piotrowski (red.) 2000. Słownik Medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Wilga. 
Linde-Usiekniewicz (red.) 2004. Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford. Warszawa: PWN
Linde-Usiekniewicz (red.) 2004. Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford. Warszawa: PWN

Źródła grafiki:
http://www.aidmypain.com/_img/spinal-mri.jpg
Autor: Henry Grey, Uwe Gille, Wikimedia Commons

Wierność graficzna tłumaczenia względem oryginału
Paulina Pellowska

Trudno nie zgodzić się z faktem, że postęp technologiczny przynosi tłumaczom wiele korzyści. Internet stanowi 
kompendium przydatnych informacji, a komputer – niezbędne narzędzie pracy, które z powodzeniem zastąpiło maszynę do 
pisania. Jednak tak radykalne zmiany rzucają też tłumaczom nowe wyzwania. Nieraz otrzymują oni do przekładu dokumenty w 
formacie PDF bądź JPEG lub składające się ze skomplikowanych tabel. Można zrezygnować z formatowania gotowego 
tłumaczenia, ale można też postarać się oddać układ graficzny oryginału, co świadczy o profesjonalizmie i umiejętnościach 
tłumacza. Jest to szczególnie ważne przy tłumaczeniach specjalistycznych. Kodeks Tłumacza Przysięgłego, przyjęty uchwałą 
podjętą w dniu 31 marca 2005 r., narzuca konieczność zachowania podobieństwa układu graficznego tłumaczenia do układu 
oryginału. Na początku swej translatorskiej drogi warto więc nauczyć się korzystać z kilku programów, by doskonale radzić 
sobie z każdym tekstem.
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Najmniejszy problem z układem graficznym napotykamy przy tłumaczeniu tekstów w plikach pakietu Microsoft 
Office. Tłumacze często otrzymują pliki edytowalne, sporządzone w programach takich jak: Word (pliki o rozszerzeniu .doc, 
.docx, .rtf), PowerPoint (rozszerzenie .ppt lub .pptx) oraz Excel (rozszerzenie .xls, .xlsx). W takiej sytuacji należy otworzyć 
plik źródłowy i w nim pracować, edytując go na bieżąco i tłumacząc kolejne zdania. Konieczne jest zachowanie identycznego 
formatu, nie otwiera się więc nowego, czystego pliku i nie tworzy się go samemu od podstaw. Jednak nawet tak pozornie łatwa 
praca może okazać się kłopotliwa, szczególnie gdy miejsce na tłumaczony tekst będzie ograniczone. Polski tekst, tłumaczony z 
języka angielskiego, jest zazwyczaj dłuższy od tekstu oryginału. Niełatwo jest znaleźć krótsze ekwiwalenty w języku polskim, 
dlatego aby nie naruszać struktury graficznej dokumentu i zmieścić tłumaczony tekst w dołączonej tabeli lub w polu 
tekstowym, tłumacz za zgodą klienta może odpowiednio zmniejszyć czcionkę.

Znacznie bardziej problematyczne są dokumenty otrzymywane w formacie PDF i JPEG, zwłaszcza jeśli zawierają 
tabele i elementy graficzne. Z pewnością warto zakupić oprogramowanie OCR (ang. Optical Character Recognition), takie jak 
ABBYY Fine Reader, które przekształca pliki PDF i JPEG (zdjęcia, zeskanowane dokumenty) do postaci umożliwiającej 
edycję i przeszukiwanie, zachowując tym samym oryginalny układ tekstu i wszelkie grafiki. Jednak nawet tak profesjonalne 
programy czasem zawodzą, a tłumaczowi nie pozostaje nic innego, jak zdać się na własne umiejętności. Co więcej, tłumacz 
przysięgły najczęściej ma do czynienia z dokumentem w wersji papierowej i w takiej sytuacji musi sformatować dokument od 
początku.

Rozpoczynając pracę z dokumentem nieedytowalnym, tłumacz zadaje sobie pytanie, do jakiego stopnia powinien 
odwzorować formatowanie oryginału. Kodeks Tłumacza Przysięgłego nie dostarcza precyzyjnej odpowiedzi, jednak niektóre 
elementy formatowania z pewnością należy podczas tłumaczenia zachować. Są to przede wszystkim tabele i dodatkowe znaki 
graficzne, a także celowe wyróżnienia w tekście: pogrubienia i podkreślenia oraz fragmenty pisane kursywą. Zazwyczaj tego 
typu formatowanie wystarcza, jednak klient może poprosić o jeszcze większą dokładność względem układu graficznego 
oryginału, co – jeżeli wymaga dużego nakładu pracy tłumacza – wiąże się z dodatkową stawką.

Przyjrzyjmy się przykładowemu tekstowi. Akt 
zgonu ze stanu Teksas to prawdziwe wyzwanie dla tłumacza. 
Większość tekstu umieszczona jest w tabeli o niezliczonej 
liczbie kolumn i wierszy. Kilka uwag znajduje się też w 
orientacji pionowej z boku tabeli. O ile w tłumaczeniu 
poświadczonym można opisać takie cechy dokumentu, jak 
ozdobne obramowanie i pieczęcie, o tyle tabele powinno się 
już zachować, korzystając z możliwości, jakie daje nam 
używany program. Przy pracy z Microsoft Word 2007 warto 
zwrócić uwagę na nowe, przydatne opcje, umiejscowione w 
obszarze Narzędzia tabel, na przykład: Wstaw wiersze 
poniżej, Scal komórki, czy Kierunek tekstu w karcie Układ 
oraz Obramowanie w karcie Projektowanie. Dzięki tym 
opcjom możemy zacząć formatowanie od wstawienia do 
pliku najprostszej tabeli, a potem sukcesywnie dodawać 
kolumny i wiersze w miarę potrzeb.

Jednak na przykładzie aktu zgonu z Teksasu 
zauważamy, że to nie wszystkie wyzwania dla tłumacza. W 
dokumencie znajdują się także inne elementy graficzne, np. 
strzałki, klamry, linie i kwadraty, w których zaznacza się 
odpowiedź. Tu pomocna jest możliwość wstawienia do 
dokumentu gotowych kształtów, oferowana np. przez 
Microsoft Word 2007.

Przy tłumaczeniu warto także korzystać z 
możliwości wstawienia pola tekstowego, dzięki której można 
umieścić tekst w dowolnym miejscu w dokumencie bez 
konieczności zmiany poprzedniego formatowania. Domyślne 
obramowanie pola tekstowego można usunąć, a samo pole – 
przesuwać po całym dokumencie, co nie wpływa na 
wcześniej wprowadzone zmiany. Niestety, zawartości pola 
tekstowego nie można opatrzyć przypisem.

Po zakończeniu pracy nad tłumaczeniem tekst w 
programie Microsoft Word odsyła się klientowi, który nanosi 
ewentualne poprawki. Jeśli poproszono nas o odesłanie 
tłumaczenia w formacie, w którym otrzymaliśmy oryginał, 
należy dokonać konwersji pliku. Pomogą nam w tym proste 
w użyciu programy, które bezpłatnie i legalnie można pobrać 
z Internetu (np. PDFCreator). Obsługują najczęściej 
spotykane typy plików (m.in. PDF, JPEG i BMP). Natomiast 
w przypadku tłumaczeń poświadczonych dokument drukuje 
się i opatruje pieczęcią.
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Spójrzmy na tabelę, jaką sporządził tłumacz 
omawianego aktu zgonu. Jak widać, wszelkie elementy 
graficzne zostały zachowane. Nie zabrakło pól, w które 
wpisuje się odpowiedzi, oraz uwag na lewym marginesie 
dokumentu. Tłumacz pozostawił tekst tych uwag w tabeli (co 
umożliwiło zmianę orientacji tekstu), ale usunął boczne, 
dolne i górne obramowanie kolumny, czym oddał wygląd 
oryginału.

Choć tworzenie tabel, wstawianie grafik i pól 
tekstowych, a także dbanie o graficzną stronę tłumaczenia 
mogą wydawać się pracochłonne, należy pamiętać, że nie jest 
to nigdy praca zmarnowana. Najważniejsza jest oczywiście 
jakość samego tłumaczenia i jego zgodność merytoryczna z 
oryginałem, jednak liczy się też wygląd dokumentu i staranne 
wykonanie. Dowodem są opisy ofert biur tłumaczeń, które 
pośród świadczonych przez siebie usług wymieniają właśnie 
utrzymanie oryginalnego formatowania tekstu. Warto zatem 
dostrzec zalety zachowywania wierności graficznej 
tłumaczenia względem oryginału i nabyć tę cenną 
umiejętność poprzez praktykę.

Tłumacz jako lokalizator - potrzeba czy fanaberia?
Magdalena Chruściel

Ale o co chodzi?
Współczesny świat staje się coraz mniejszy nie tylko 

dla podróżujących tanimi liniami lotniczymi. Konkretne 
produkty i usługi są dostępnie nie tylko w jednym kraju, ale 
na całym świecie, co umożliwia nam jedzenie hamburgerów i 
marnowanie czasu na portalach społecznościowych, które 
zostały zaadoptowane na polski rynek z krajów Zachodu. 
Potężne narzędzie, jakim jest Internet, pozwala 
przedsiębiorstwom rozpocząć międzynarodowe kariery bez 
większego nakładu środków finansowych, zdobyć nowych 
klientów i zwiększyć swe zyski. W takiej rzeczywistości 
istnieje potrzeba maksymalnego dostosowania produktu do 
odbiorcy docelowego, gdyż konsumenci stają się wybredni, a 
konkurencja nie śpi. Jednym z elementów skutecznej polityki 
globalnego przedsiębiorstwa jest posiadanie wielojęzykowej 
strony internetowej. Najczęściej praktykuje się tworzenie 
serwisów internetowych w języku angielskim, jako że język 
ten uznaje się za lingua franca współczesnego świata. 
Konieczność posiadania angielskojęzycznej wersji strony 
internetowej akceptuje wielu. Niestety niewielu rozumie, że 
zwykłe tłumaczenie, najczęściej wykonane przez osobę 
niebędącą profesjonalnym tłumaczem, nie wystarczy. W tym 
miejscu wypadałoby przytoczyć termin lokalizacja i 
wyjaśnić, co właściwie oznacza. Lokalizacja jest procesem 
polegającym na dostosowaniu wszystkich elementów danego 
produktu do rynku docelowego zwanym locale. Lokalizując, 
nie mamy tylko na myśli języka docelowego, istotna jest 
grupa klientów dzielących ten sam krąg kulturowy, 
wyznacznikiem nie zawsze jest ich kraj zamieszkania, czy 
język, jakim się porozumiewają. Przed rozpoczęciem 
lokalizacji należy przeprowadzić proces internacjonalizacji, 
który polega na usunięciu z produktu wszelkich elementów 
charakterystycznych dla jednej kultury, wprowadzanie tych 
zmian później może bowiem być zbyt drogie lub po prostu 
niemożliwe do wprowadzenia. 

Z czym to się je?
Polski rynek lokalizacyjny dopiero zaczyna się 

rozwijać, a firmy zajmujące się tą branżą można policzyć na 
palcach jednej ręki, dlatego też większość pracy związanej z 
utworzeniem w pełni zlokalizowanego produktu spada na 
tłumacza. Oczywiście bez specjalnego przeszkolenia ciężko 
lokalizować oprogramowanie czy gry komputerowe, jednak 
jeśli chodzi o strony internetowe, tłumacz powinien być w 
stanie przynajmniej rozpoznać problemy, które należy 
rozwiązać, i wiedzieć, jak to zrobić. Warto poznać kilka 
podstawowych zasad lokalizacji stron internetowych, 
zwłaszcza że zlecenia na tłumaczenie tego typu produktów 
zdarzają się stosunkowo często.

Przed rozpoczęciem procesu lokalizacji (oczywiście 
zakładając, że dostaliśmy produkt uprzednio 
zinternacjonalizowany) należy określić odbiorców 
tłumaczonej przez nas strony. Jako tłumacze możemy się 
łudzić, że serwisy i witryny internetowe polskich 
przedsiębiorstw tworzy się dla konkretnego locale, jednak 
będziemy mocno zawiedzeni. Taki termin na naszym 
rodzimym rynku zdaje się nie istnieć, gdyż odbiorcy 
angielskojęzycznych witryn internetowych pochodzą z 
różnych miejsc na świecie, mówią różnymi językami i 
charakteryzują się dużą odmiennością kulturową. Po co więc 
tworzy się strony w języku angielskim? Absurdalność 
sytuacji polega na tym, że zazwyczaj powstają one dlatego, 
że „tak wypada”, „wszyscy takie mają” czy „szef kazał”. 
Wielojęzykowe serwisy internetowe podnoszą prestiż 
przedsiębiorstwa, a klienci rodzimi wydają się mieć większe 
zaufanie do usług czy produktów oferowanych w więcej niż 
jednym języku. Jako osoby współtworzące angielskojęzyczną 
witrynę musimy założyć jednak, że grupa docelowa istnieje. 
Najlepiej przyjąć, że tworzą ją konsumenci, którzy nie znają 
języka polskiego, angielski nie jest ich językiem ojczystym, a 
z angielskojęzycznej witryny korzystają, by zrozumieć 
przekazywane przez nią treści, a tym samym mieć dostęp do 

1  Esselink, Bert. 2000. A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
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oferowanych dóbr i usług. Takie założenie będzie wygodne i 
bezpieczne, bo przynajmniej istnieje prawdopodobieństwo, 
że podobna sytuacja będzie miała miejsce w rzeczywistości. 
Musimy również pamiętać, że wybór adresata zlokalizowanej 
przez nas strony będzie determinował wszystkie nasze 
późniejsze wybory.

Jak to przełknąć?
Jest wiele problemów, które najczęściej pojawiają 

się podczas lokalizowania stron internetowych. Niektórzy 
mogą oponować, że o tego typu elementach trzeba pamiętać 
również podczas zwykłego tłumaczenia, jednak 
rzeczywistość pokazuje, że błędy lokalizacyjne są powielane 
i łatwo je popełnić. Ilustrację graficzną stanową wycinki 
zrzutów ekranowych przedstawiających angielskojęzyczne 
wersje stron internetowych polskich banków.

1. Format daty i czasu, ustawienia kalendarza, nazwy 
miesięcy i dni tygodnia

W różnych krajach data zapisywana jest w różny 
sposób (różni się kolejność zapisu dnia i miesiąca), więc w 
celu uniknięcia pomyłki dobrze umieścić pełną nazwę 
miesiąca, np. 26 January 1988. Ważne jest, że nazwy dni 
tygodnia oraz miesięcy zapisujemy, zaczynając wyraz dużą 
literą, może to spowodować konieczność przeprogramowania 
aplikacji.

Czas należy zapisywać według notacji 24-godzinnej, 
przy czym godziny od minut oddzielić dwukropkiem.

2. Format walut i liczb
Tworząc międzynarodową witrynę internetową 

warto umieścić waluty przejrzyste dla klientów z różnych 
krajów. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku wydaje 
się być euro i dolar amerykański. Wszystkie waluty 
przedstawiamy w oficjalnej międzynarodowej formie (zł → 
PLN). Trzeba pamiętać również o różnicach w stosowaniu 
separatorów liczb z ułamkiem dziesiętnym (kropka zamiast 
przecinka – 3,12 → 3.12) i liczb, które składają się z dużej 
ilości cyfr (przecinek między tysiącami a setkami – 3 000 000 
→ 3,000,000). Stosowanie separatorów w zapisie tego typu 
liczb ma za zadanie ułatwić ich odczytanie.

3. Grafiki i multimedia
Elementy graficzne na stronie internetowej 

najczęściej pozostają niezlokalizowane. Faktem jest, że 
tłumacz często otrzymuje do tłumaczenia jedynie tekstową 
warstwę strony internetowej. W sytuacji idealnej powinniśmy 
jednak zainteresować się finalnym efektem strony, którą 
przetłumaczyliśmy/zlokalizowaliśmy i zwrócić klientowi 
uwagę na niedostosowane do angielskojęzycznej wersji 
grafiki i multimedia. Jeśli sami nie potrafimy zmienić 
graficznych elementów, zleceniodawca powinien 
przynajmniej zdawać sobie sprawę, że problem występuje i 
istnieje konieczność rozwiązania go.

4. Gesty i język ciała – wizualna część strony internetowej
Chociaż problem wydaje się trywialny, dobrze 

zadawać sobie sprawę z faktu, iż niektóre gesty mają inne 
znaczenie w poszczególnych kręgach kulturowych. Sytuacja 
ta powoduje, że niektóre elementy grafiki mogą zostać 
niezrozumiane lub uznane za obraźliwe. Szczególną uwagę 
należy zwrócić tu na popularny gest zwycięstwa, który w 
wersji odwróconej jest wysoce obraźliwy we wszystkich 
państwach byłego Imperium Brytyjskiego. Są to często 
locale, na które lokalizujemy, więc prawdopodobieństwo 
wystąpienia tego problemu jest duże.

And so what?
Przedstawione powyżej aspekty lokalizacji stron 

internetowych dla polskich przedsiębiorstw to jedynie 
wierzchołek góry lodowej. Tłumacze powinni interesować się 
tematyką tej branży i stosować podstawowe strategie podczas 
wykonywania zleceń tłumaczeniowych, by maksymalnie 
dostosować produkt do odbiorcy docelowego. W globalnym 
świecie zleceń tego typu jest wiele, a będzie coraz więcej, a 
konkurencja występuje również wśród tłumaczy, jakość może 
więc zadecydować o naszych szansach na rynku. Szczególnie, 
że w krajach takich jak Stany Zjednoczone lokalizacja stała się 
standardem. To akurat chyba warto naśladować.
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