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Na rozmowie kwalifikacyjnej w jednej 
z czołowych agencji PR zadano mi 
pytanie, czy moja znajomość języka 
obcego pozwala na tłumaczenie 
fachowych tekstów z dziedziny 
farmacji. Na szczęście dla klientów 
minęły już czasy, kiedy tłumaczeniami 
zajmowały się osoby mające w danej 
chwili wolne moce przerobowe w 
agencjach.

W czasach, gdy agencje PR obsługują 
wielkie międzynarodowe korporacje i 
otrzymują od nich materiały w rozmai-
tych językach na przeróżnych nośnikach 
i w różnych formatach zarządzanie infor-
macjami staje się coraz bardziej skom-
plikowanym procesem. Tym bardziej że 
nie polega ono jedynie na tłumaczeniu 
komunikatu na język lokalny i przekazaniu 
go mediom. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
liczbę informacji, które światowe korpo-
racje przekazują do obiegu, zachowanie 
przejrzystości przekazu jest prawdziwym 
wyzwaniem.

Problem z fachowym słownictwem
Równie istotne są spójność i precyzja dostarczanej informacji, a tę łatwo 
można utracić w złożonym procesie obiegu dokumentu, tłumaczenia i 
końcowego przygotowania tekstu. Pułapki te najlepiej widać wówczas, 
gdy informacja nie jest prostą notatką o zmianie prezesa, ale dotyczy 
danych technicznych o najnowszym układzie wspomagania kierownicy 
albo badań biochemicznych nad preparatem antycelulitowym.
Potknięcia moga wystąpić w dwóch przypadkach.
Po pierwsze: czy nawet dobrze znający język obcy pracownik agen-
cji poradzi sobie z terminologią techniczną? Wszak znać język bardzo 
dobrze nie jest równoznaczne z umiejętnością tłumaczenia i nie wiąże się 
ze znajomością fachowego słownictwa. Nie oznacza również, że osoba 
potrafi posługiwać się językiem ojczystym na poziomie, który można 
uznać za satysfakcjonujący do przygotowania publikacji w jakiejkolwiek 
formie.
Po drugie: czy we wszystkich oddziałach na świecie owo tłumacze-
nie zawiera tę samą informację, której przekazanie jest obowiązkiem 
producenta?

I tu pojawia się pyta-
nie, czy proces tłuma-
czenia jest tym, czym 
był dotychczas? Czy w 
dobie, gdy dokumenty, 
choćby ze względów 
prawnych, powinny 
mieć w samej Europie 
23 wersje językowe 
możemy wciąż opierać 
się na znajomości języ-
ków na poziomie, jaki 
prezentują pracownicy 
firmy czy nawet zatrud-

niani w miarę potrzeb zewnętrzni tłumacze?

Koniec z tłumaczeniami
Nadszedł czas zarządzania międzynarodową 
informacją. I jest to najwyższy moment, by 
poszukać specjalistów, którzy zajmą się logi-
styczną obsługą tej Wieży Babel XXI wieku. 
Poszukiwania nie powinny być trudne, ponie-
waż nisza szybko się wypełnia, a zakres usług 
firm z tej branży rozszerza się z roku na rok. 
Decydując się na współpracę z firmą specjalizu-
jącą się w zarządzaniu informacją i dzięki temu 
rozszerzając swój zakres usług, agencja PR robi 
odważny krok w przyszłość. W strefę, w któ-
rej samo tłumaczenie staje się jedynie etapem 
w cyklu życia dokumentu, który należy właś-
ciwie skoordynować w skali być może nawet 
światowej.
Na naszych oczach firmy zajmujące się zarzą-
dzaniem informacją stają się częścią globalnej 
układanki przepływu informacji. Charaktery-

Wybierając firmę, która 
będzie świadczyć usługi 
z zakresu tłumaczeń, 
należy skoncentrować 
się na samej usłudze, 
a dopiero potem 
skonfrontować ją z ceną

Babel XXI wieku
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Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów
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styka ich skuteczności opiera się na tym, że 
mają dostęp do informacji w jej źródłowym 
formacie i nie korzystają z kolejnej zmienianej 
wersji. Na jej podstawie powstają mutacje języ-
kowe, które są przechowywane we wspólnej 
bazie danych i mogą być równolegle udostęp-
niane. By proces mógł wyglądać w taki właśnie 
sposób i prowadzić do sporych oszczędności 
czasu, potrzebne są rozmaite narzędzia, dzięki 
którym znaczna część pracy zostaje zautoma-
tyzowana. Programy z rodziny CAT (Computer 
Aided Translation), jak np. Transit, pozwalają 
m.in. na ustalanie baz terminologicznych, swego 
rodzaju szablonów, w obrębie których tłumacz 
będzie się poruszał, przygotowując tekst. Poza 
tym struktura, forma oraz zawartość niektó-
rych dokumentów, np. tekstów technicznych, 
składa się w dużej części z powtarzających się 
elementów. Ten element wykorzystują pro-
gramy przy opracowywaniu zoptymalizowanych 
dokumentów. 
Kolejną zaletą jest kompleksowość całej usługi 
zarządzania informacją, która nie skupia się jedy-
nie na samym procesie tłumaczenia i udostęp-
nienia odpowiedniej wersji językowej. Można 
skorzystać również z fachowego doradztwa w 
zakresie realizacji projektów poprzez adaptację 
tekstów do warunków lokalnych aż po kon-
wersję plików, która umożliwia konfigurowanie 
zasobów tłumaczeń tak, by mogły być ponow-
nie wykorzystane przez system wspomagający 
w przyszłych projektach. To z kolei pozwala na 
oszczędność czasu i środków finansowych.
Istotne z punktu widzenia piarowców jest także 
to, że firmy podchodzące w strategiczny spo-
sób do problemu tłumaczeń często zatrudniają 
redaktorów, którzy na jednym z ostatnich eta-
pów przygotowują przetłumaczony tekst do 
lokalnych realiów.

Firma na celowniku
W dzisiejszych czasach podsta-
wowym kryterium jest oczywi-
ście cena usługi. Jest to całko-
wicie zrozumiałe, ale również 
oczywiste jest, że nie zawsze 
ten klucz doboru jest najlepszy. 
Wybierając firmę, która będzie 
świadczyć usługi z zakresu tłu-
maczeń, w pierwszej kolejności 
należy skoncentrować się na samej usłudze, a 
dopiero potem skonfrontować ją z ceną.
Ważne jest doświadczenie firmy tłumaczącej w 
interesującej nas tematyce, branży. To że firma 
jest znakomita w tekstach prawnych nie ozna-
cza wcale, że sprawdzi się w tekstach związa-
nych z farmacją. Można więc zadać pytanie, czy 
firma ma możliwość, by przetłumaczony tekst 

został sprawdzony przez proofreadera znającego branżę, której dotyczy 
tekst.
Równie istotne w niektórych przypadkach może być to, czy firma działa 
lokalnie, czy na wielu rynkach, a jeśli tak, to czy jej przedstawicielstwa 
pokrywają się z naszym obszarem zainteresowania. W przyszłości może 
to zaoszczędzić sporo czasu i ułatwić pracę.
Warto też zapytać o zakres usług. Największe firmy z tej branży nie 
koncentrują się jedynie na samym tłumaczeniu. Często oferują usługi 
DTP, a należy podkreślić, że wersje językowe tego samego tekstu róż-
nią się również długością, co w przypadku wielu dokumentów oznacza 
konieczność robienia poprawek przed oddaniem ich do druku. Zlecanie 
tego odrębnej firmie czy robienie tego na własną rękę jest oczywiście 
możliwe, ale również niesie ze sobą pewne ryzko wkradnięcia się błędu. 
Niezależny grafik nie jest zobowiązany do znajomości danego języka czy 

choćby rozumienia tekstu, który 
ma ustawić na stronie.
Bardziej skomplikowane dla lai-
ków mogą być zagadnienia zwią-
zane z oprogramowaniem z 
grupy CAT, ale również warto 
dowiedzieć się, czy dana firma 
ich używa. Dzięki nim efekty 
pracy mogą być dla nas bardziej 

satysfakcjonujące. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją 
będzie można uzgodnić zakres terminologiczny i nawet jeśli nad teks-
tem będzie pracowało kilku tłumaczy, spójność terminologiczna zostanie 
zachowana.

Bartłomiej Śnieciński 
Star Group

bartek.sniecinski@star-group.net

(nie)Motoryzacyjna wpadka
Skutki błędnego tłumaczenia mogą nieść ze sobą rozmaite konse-
kwencje. Od najzwyklejszej kompromitacji po poważne dolegliwo-
ści finansowe i prawne. Całą gamę takich konsekwencji musiała 
ponieść jedna z największych firm motoryzacyjnych w Europie, 
która w ramach szeroko zakrojonego planu oszczędności zredu-
kowała również koszty, jakich dostarczały tłumaczenia. Bezpo-
średnie skutki tego posunięcia odczuła także pewna starsza pani, 
która kupiła w salonie tej firmy wygodny samochód z automa-
tyczną skrzynią biegów. Przed wyruszeniem na publiczne drogi z 
instrukcją w ręce postanowiła poćwiczyć „na sucho“. Nie zdążyła 
jednak wykonać wielu czynności, zanim wóz wystartował i uderzył 
w drzwi jej garażu. Kobiecie prosto w twarz wybuchła poduszka 
powietrzna. Jak się okazało, wina leżała w tłumaczeniu, w którym 
zamieniono pedał gazu z pedałem hamulca. Oczywiście nie obyło 
się bez przewodu sądowego i odszkodowań, ale bardziej kosztowne 
wydają się straty na wizerunku firmy, tym bardziej że media chętnie 
podchwyciły historię, nadając jej rozgłos. Trudno też przypuszczać, 
że potencjalny klient zacznie obwiniać tłumacza, a nie firmę moto-
ryzacyjną. Dla konsumenta jest to kompromitacja, która pozosta-
wia na produkcie, a może i na marce piętno wadliwego towaru. Z 
pewnością też konkurencja nie pozostawia takiej okazji bez komen-
tarza. A jeśli pech dopisze, to i Jeremy Clarkson zakpi z tej historii. 
Na jaką zatem kwotę można wycenić faktyczne szkody związane z 
tak pozornie błahą wpadką, jak potknięcie tłumacza?

Ważne jest doświadczenie 
firmy tłumaczącej w 
interesującej nas tematyce, 
branży
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