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S"OWO WST#PNE I PODZI#KOWANIA

Irmina Dani!owska

Szanowni Pa!stwo,

w Wasze r!ce oddajemy publikacj!, która jest pok"osiem wspania"ej konferencji, któr# Lubelskie Stowa-
rzyszenie T"umaczy zorganizowa"o w dniu 18 listopada 2022 roku pod has"em „Rola t"umacza w czasie 
pokoju oraz w czasie wojny i kryzysów humanitarnych” w $cis"ej wspó"pracy z Przedstawicielstwem Komi-
sji Europejskiej w Warszawie / Biurem Terenowym Dyrekcji Generalnej ds. T"umacze% Pisemnych (DGT).  
To niezwykle cenne wydarzenie mog"o si! odby& dzi!ki wsparciu finansowemu Dyrekcji Generalnej ds. T"u-
macze% Pisemnych Komisji Europejskiej. 

Publikacj! t! dedykujemy wszystkim t"umaczkom i t"umaczom, którzy w porywie serca ruszyli na pomoc 
uchod'com oraz s"u(bom krajowym, (eby udzieli& im wsparcia w skutecznym roz"adowaniu kryzysu wywo-
"anego wojn# w Ukrainie. 

Wierzymy, (e publikacja ta b!dzie cennym 'ród"em informacji zarówno dla przedstawicieli bran(y t"u-
maczeniowej jak równie( przedstawicieli kr!gów decyzyjnych odpowiedzialnych za zarz#dzanie kryzysowe. 

To niesamowite przedsi!wzi!cie nie dosz"oby do skutku bez udzia"u wspania"ych ludzi, którzy zgodzili 
si! nas wesprze&. 

Jeste$my niezwykle wdzi!czni za wk"ad merytoryczny oraz wyst#pienie w roli prelegentów Pani Merit-
-Ene ILJI, Zast!pcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. T"umacze% Pisemnych KE oraz Pani 
Agnieszce WALTER-DROP, Dyrektor Generalnej w Dyrekcji Generalnej ds. Logistyki i T"umacze% Konferen-
cyjnych (LINC) w Parlamencie Europejskim, Pani Annette SCHILLER, Wiceprezes Mi!dzynarodowej Federacji 
T"umaczy (FIT), Pani Natali PAVLIUK, Prezes Ukrai%skiego Stowarzyszenia T"umaczy, dr Silvii GATSCHER, 
Kierownikowi ds. Programów Zdrowotnych z Biura )wiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Panu dr hab. 
Arturowi KUBACKIEMU, cz"onkowi Pa%stwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na 
t"umacza przysi!g"ego, Pani Agnieszce MACURZE z organizacji CLEAR Global, T"umacze bez granic (TWB), 
Panu Christopherowi WEGENEROWI z organizacji Lekarze bez granic (MSF), Pani Annie KOTARSKIEJ, przed-
stawicielce krajowych s"u(b publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC) 
oraz Pani Stefanie Bogaerts, Prezes Fundacji FreeLing i Fundacji LALPIGUA. 

Bardzo wa(nym elementem sk"adowym projektu by"o badanie sonda(owe, które koordynowa"a dr Mi-
ros"awa Kawecka z LST przy wsparciu dr Katarzyny Liber-Kwieci%skiej (UJ), dr hab. Katarzyny Klimkowskiej 
(UMCS), dr hab. Konrada Klimkowskiego (UMCS) i Stefanie BOGAERTS (Fundacje FreeLING i LAPIGUA). 

Instytucjonalnie bezcennej pomocy w zakresie promocji wydarzenia i realizacji badania sonda(owego 
udzieli"y nam krajowe i mi!dzynarodowe organizacje zrzeszaj#ce t"umaczy oraz uczelnie kszta"c#ce t"uma-
czy, w tym uczelnie nale(#ce do sieci EMT. 

Przeprowadzenie tak du(ego przedsi!wzi!cia wymaga"o zaanga(owania wszystkich organów Lubelskie-
go Stowarzyszenia T"umaczy. W tym miejscu pragn! imiennie wyró(ni& dr Agnieszk! Flor-Góreck#, dr Mi-
ros"aw! Kaweck#, dr Katarzyn! Karsk#, Beat! Kami%sk#, Anet! Strzeleck# – Dydycz, Sylwi! )wier(ewsk#, 
Tomasza Olszowego i Krzysztofa Lepionk!. 

Konferencja ta mog"a si! odby& równie( dzi!ki pracy zespo"u wspania"ych t"umaczy symultanicznych 
pod kierownictwem Kamili Trajnerowicz. 

Wszystkim wy(ej wymienionym osobom i instytucjom serdecznie dzi!kujemy za zaanga(owanie i niesa-
mowite wsparcie, którego nam udzielili$cie. 

Dzi!kujemy równie( wszystkim t"umaczom oraz wyk"adowcom i studentom kierunków translatorycznych, 
którzy docenili podj!ty wysi"ek i aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu z cyklu Translating Europe Workshop. 

Z serdecznymi pozdrowieniami z Lubelszczyzny!
Irmina Dani"owska 

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia T"umaczy

Translating Europe Workshop, Lublin, 18 listopada 2022 r.
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Krzysztof Nalepa

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce ds. 
t"umacze! i wieloj#zyczno$ci, t"umacz i wyk"a-
dowca akademicki, absolwent wydzia"u filologii 
angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu

WIELOJ#ZYCZNO$%  
W INSTYTUCJACH UNIJNYCH

Krzysztof Nalepa

Wieloj#zyczno$% jest i zawsze by"a jedn& z podstawowych zasad le'&cych 
u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, a w istocie tak'e jedn& z jej za-
sad za"o'ycielskich. Nie przypadkiem pierwsze rozporz&dzenie przyj#te przez 
EWG (poprzedniczk# UE) w 1958 r. dotyczy"o w"a$nie stosowania j#zyków. 
Wówczas mowa by"a tylko o czterech j#zykach, dzisiejsza skonsolidowana 
wersja tego samego rozporz&dzenia wspomina a' o 24, co obrazuje dyna-
miczny rozwój projektu europejskiego na przestrzeni lat.

Artyku" 1
J!zykami urz!dowymi i j!zykami roboczymi instytucji Unii s# j!zyki: 

angielski, bu"garski, chorwacki, czeski, du%ski, esto%ski, fi%ski, francuski, 
grecki, hiszpa%ski, irlandzki, litewski, "otewski, malta%ski, niemiecki, ni-
derlandzki, polski, portugalski, rumu%ski, s"owacki, s"owe%ski, szwedzki, 
w!gierski i w"oski.

Tak silny nacisk na kwesti# wieloj#zyczno$ci wydaje si# dosy% naturalny, 
zwa'ywszy 'e Europa jest regionem wyj&tkowym w skali $wiata ze wzgl#-
du na liczb# u'ywanych j#zyków w stosunku do zajmowanego terytorium: 
oprócz wymienionych wy'ej j#zyków urz#dowych Unii Europejskiej, na Sta-
rym Kontynencie mówi si# jeszcze oko"o 60 j#zykami regionalnymi i dialekta-
mi, nie wspominaj&c nawet o j#zykach, które przywie(li do Europy imigranci 
z ca"ego $wiata. Europa zreszt& od zawsze by"a wieloj#zyczna. Nauka j#zy-
ków obcych, t"umaczenia i wymiana kulturowa mi#dzy narodami to elemen-
ty utrwalonej europejskiej tradycji, które odegra"y przez wieki istotn& rol#  
w budowaniu post#pu spo"ecznego, gospodarczego i kulturowego Europy.

Cho%by z tego powodu UE postawi"a sobie za zadanie zachowa% i chroni% 
swoj& bezcenn& mozaik# j#zykow&. Wieloj#zyczno$% jest zapisana w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, która zobowi&zuje UE do poszanowa-
nia ró'norodno$ci j#zykowej i zakazuje dyskryminacji ze wzgl#du na j#zyk, 
oraz regulowana rozbudowan& i jedyn& w swoim rodzaju polityk& wieloj#-
zyczno$ci. Jej przejawem jest mi#dzy innymi umo'liwienie obywatelom po-
rozumiewania si# z instytucjami europejskimi we w"asnym j#zyku, ochrona 
bogatej ró'norodno$ci j#zykowej Europy oraz – co bardzo istotne – promo-
wanie i zach#canie do nauki j#zyków i t"umaczenia. 

W polityce wieloj#zyczno$ci nie chodzi rzecz jasna wy"&cznie o wygod# 
komunikacji, ochron# dziedzictwa i lepsz& edukacj#. Harmonijne wspó"ist-
nienie 24 j#zyków to jedna z cech wyró'niaj&cych projekt europejski. Wielo-
j#zyczno$% jest nie tylko wyrazem to'samo$ci kulturowej ka'dego kraju, ale 
pomaga równie' zachowa% demokracj#, przejrzysto$% i rozliczalno$%. )aden 
akt prawny UE nie mo'e wej$% w 'ycie zanim nie zostanie przet"umaczony 
na wszystkie j#zyki urz#dowe i opublikowany w dzienniku urz#dowym, a do 
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zmiany przepisów dotycz&cych systemu j#zykowego wy-
magana jest jednog"o$na decyzja Rady Unii Europejskiej.

J#zyki ze swej natury s& niejako symbolem koncepcji, 
na której opiera si# Unia Europejska. Z jednej strony okre-
$laj& nasz& osobist& to'samo$% i s& odzwierciedleniem 
naszej indywidualno$ci. Z drugiej za$ strony stanowi& 
element wspólnego dziedzictwa. To dzi#ki j#zykom ludzie  
i spo"eczno$ci mog& si# "&czy%, rozumie% siebie nawzajem 
i dzieli% zbiorow& wiedz&. W tym sensie wieloj#zyczno$% 
jest doskona"ym wcieleniem unijnej aspiracji wyra'onej 
has"em „zjednoczeni w ró'norodno$ci”.

W uj#ciu bardziej praktycznym, skutecznie realizo-
wana wieloj#zyczno$% przek"ada si# na lepsze mo'liwo-
$ci dla obywateli UE. Umiej#tno$ci j#zykowe zwi#kszaj& 
szanse na znalezienie zatrudnienia, u"atwiaj& dost#p do 
wielu us"ug i praw, a tak'e po$rednio przyczyniaj& si# 
do wzrostu gospodarczego. Najbardziej skutecznym na-
rz#dziem, jakim mo'e pos"ugiwa% si# UE w konfrontacji  
z coraz silniejsz& globaln& konkurencj& jest wspólny ry-
nek. Swobody przemieszczania si# nie mo'na jednak  
w pe"ni wykorzysta%, je$li na drodze staj& bariery j#zyko-
we i trudno$ci ze swobodn& komunikacj&. To mi#dzy in-
nymi z tego powodu Unia wyznaczy"a ambitny cel, znany 
tak'e jako tzw. cel barcelo!ski, wed"ug którego Europej-
czycy powinni potrafi% porozumiewa% si# w co najmniej 
dwóch j#zykach, nie licz&c j#zyka ojczystego. 

Europejska ró'norodno$% j#zykowa to rzeczywi$cie 
wielki skarb, który Unia Europejska zobowi&za"a si# chro-
ni%. Ale jest to jednocze$nie wielkie wyzwanie, przed 
którym instytucje europejskie staj& ka'dego dnia. O ile 

prawd& jest, 'e zasada równo$ci j#zykowej jest powszech-
nie przestrzegana, o tyle, z przyczyn czysto praktycznych, 
niektórym instytucjom europejskim przyznano prawo 
stosowania w"asnych systemów j#zykowych na u'ytek 
codziennej komunikacji wewn#trznej. I tak, Komisja Euro-
pejska u'ywa w tym celu trzech j#zyków proceduralnych 
– angielskiego, francuskiego i niemieckiego, a Europejski 
Trybuna" Sprawiedliwo$ci przyj&" francuski jako j#zyk pro-
wadzenia obrad. S& to jednak jedynie wyj&tki potwierdza-
j&ce regu"#: instytucje Unii Europejskiej s& i zawsze by"y 
'yw& ilustracj& $rodowiska wielokulturowego w pe"nym 
tego s"owa znaczeniu, w którym s"ucha si# wszystkich j#-
zyków i w którym wszystkie j#zyki si# licz&. 

Ale 'eby tak mog"o si# sta%, potrzebne s& mosty, które 
te j#zyki po"&cz&, potrzebny jest kto$, kto przeprowadzi 
nas z jednej kultury do drugiej, kto wyja$ni zawi"o$ci zna-
cze!, by umo'liwi% zrozumienie i porozumienie. Potrze-
bujemy t"umaczy! Bez nich projekt europejski nie mia"by 
szans powodzenia. Aby spe"ni% zobowi&zanie do zapew-
nienia wieloj#zyczno$ci na najwy'szym poziomie, s"u'by 
t"umaczeniowe Parlamentu Europejskiego obs"uguj& a' 
552 mo'liwe kombinacje j#zykowe, bo ka'dy j#zyk mo'e 
by% przecie' t"umaczony na 23 inne. Aby zapewni% akty 
prawne i inne istotne dokumenty UE w ka'dym j#zyku 
urz#dowym, Dyrekcja Generalna do spraw T"umacze! za-
trudnia przesz"o 600 t"umaczy, b#d&c jednym z najwi#k-
szych tego rodzaju pracodawców na $wiecie. 

T"umacze z natury bywaj& niewidoczni, ale ich rola w pro- 
cesie powstania i budowy Unii Europejskiej jest absolutnie klu-
czowa, od rozporz&dzenia nr 1 do dnia dzisiejszego.

Translating Europe Workshop, Lublin, 18 listopada 2022 r.
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Prof. UP dr hab.  
Artur Dariusz Kubacki
jest kierownikiem Katedry J!zykoznawstwa Niemieckie-
go Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie od 2014 r., a tak"e czynnym t#umaczem przy-
si!g#ym j!zyka niemieckiego od 1998 r. Stopie$ doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych uzyska# w 2013 r.  
na podstawie rozprawy habilitacyjnej T#umaczenie po-
%wiadczone. Status, kszta#cenie, warsztat i odpowiedzial-
no%& t#umacza przysi!g#ego (Wolters Kluwer 2012).
Prof. Kubacki jest autorem lub wspó#autorem oraz redak-
torem lub wspó#redaktorem 22 ksi'"ek z zakresu prze-
k#adoznawstwa i glottodydaktyki, a tak"e autorem lub 
wspó#autorem ponad 130 artyku#ów, recenzji i t#umacze$ 
z dziedziny przek#adu specjalistycznego oraz jego dydak-
tyki, ze szczególnym uwzgl!dnieniem przek#adu termino-
logii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 r. jest cz#on-
kiem Komisji Odpowiedzialno%ci Zawodowej T#umaczy 
Przysi!g#ych oraz od 2007 r. konsultantem, a nast!pnie 
od 2013 r. cz#onkiem Pa$stwowej Komisji Egzaminacyjnej 
do przeprowadzania egzaminu na t#umacza przysi!g#ego 
w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci. Ponadto jest bieg#ym  
w zakresie jurylingwistyki przy S'dzie Okr!gowym w Kra-
kowie. Za aktywn' dzia#alno%& na rzecz %rodowiska t#uma-
czy przysi!g#ych otrzyma# nagrod! Laur T#umacza 2020 
od Polskiego Towarzystwa T#umaczy Przysi!g#ych i Specja-
listycznych TEPIS w Warszawie ze wzgl!du na wiedz!, wie-
loletnie do%wiadczenie oraz wybitny dorobek zawodowy.

T"UMACZ PRZYSI#G"Y I JEGO ZNACZENIE  
DLA STANOWIENIA ORAZ  
EGZEKWOWANIA PRAWA KRAJOWEGO  
I MI#DZYNARODOWEGO*

Prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki

Historia polskich t#umaczy przysi!g#ych wi'"e si! z odzyskaniem przez Polsk! niepod-
leg#o%ci w 1918 r. i wydaniem w 1920 r. dwóch aktów prawnych. S' nimi: Ustawa z dnia  
16 lipca 1920 r. zmieniaj!ca ustaw" o post"powaniu karnem dla by#ego zaboru austriackiego oraz 
Rozporz!dzenie Ministra Sprawiedliwo$ci w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 sierpnia 
1920 r. w przedmiocie wynagrodzenia $wiadków, znawców i t#umaczów w post"powaniu karnem. 
Oba przepisy regulowa#y taryf! wynagrodzenia t#umaczy traktowanych jako znawców j!zyka 
(dzi%: bieg#ych w zakresie j!zyka).

W polskim systemie prawnym okre%lenie ()*+,-. /0.12345)1 po raz pierwszy pojawia si!  
w Ustawie z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju s!dów powszechnych i Rozporz!dzeniu Mi-
nistra Sprawiedliwo$ci z dnia 24 grudnia 1928 r. o t#umaczach przysi"g#ych. T#umaczy przysi!-
g#ych ustanawia# dekretem minister sprawiedliwo%ci, a tak"e wyznacza# im siedzib! przy s'dzie 
okr!gowym. Informacje o ustanowieniu, zwolnieniu lub %mierci t#umacza by#y publikowane 
w Dzienniku Urz!dowym Ministerstwa Sprawiedliwo%ci. W ten sposób stworzono model,  
w którym t#umacz przysi!g#y pe#ni# funkcj! pomocnicz' dla s'du i by# przy nim ustanawiany.

W Polsce do 1975 r. nie uda#o si! doprowadzi& do wpisania zawodu t#umacza na pa$stwo-
w' list! zawodów praktycznych. Poza Ministerstwem Spraw Zagranicznych nikogo nie mo"na 
by#o zatrudni& na etacie t#umacza. W czasach PRL pa$stwo uznawa#o oficjalnie jedynie doryw-
czo pracuj'cych t#umaczy przysi!g#ych. Zawód t#umacza wpisano na oficjaln' list! zawodów 
dopiero w 1981 r. dzi!ki staraniom Stowarzyszenia T#umaczy Polskich.

Donios#e znaczenie dla statusu t#umacza przysi!g#ego mia#o Rozporz!dzenie Ministra Spra-
wiedliwo$ci z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie bieg#ych s!dowych i t#umaczy przysi"g#ych, które 
w jednym akcie ujmowa#o t#umaczy przysi!g#ych i bieg#ych s'dowych1.

W%ród wymogów dla kandydatów na t#umacza przysi!g#ego wymieniano uko$czony 25. rok  
"ycia, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pe#ni praw obywatelskich i cywilnych, 
znajomo%& j!zyka i umiej!tno%& t#umaczenia potwierdzon' dyplomem magisterskim wy"szych 
studiów filologicznych lub studiów z zakresu lingwistyki stosowanej. Znajomo%& j!zyka obcego 
i umiej!tno%& t#umaczenia sta#y si! priorytetem i podstawowym warunkiem, jaki musia# spe#ni& 
kandydat na t#umacza przysi!g#ego.

Rozporz'dzenie przyznawa#o t#umaczowi przysi!g#emu status pomocnika procesowego 
s'du, przy którym go zatwierdzono, na potrzeby obszaru s'du w ramach jego jurysdykcji. 
Funkcj! t#umacza zbli"ono do roli i zada$, które wykonywa# bieg#y s'dowy. T#umacz przysi!g#y 
by# pomocny s'dom, prokuraturze i Policji w zakresie m.in. przes#uchiwania %wiadków, podej-
rzanych, oskar"onych lub obwinionych oraz przy t#umaczeniach tekstów z j!zyka obcego lub 
odwrotnie.

* Artyku# stanowi skrócon' wersj! referatu wyg#oszonego 18.11.2022 r. na konferencji online Translating Europe 
Workshop (TEW) pt. Spo#eczna rola t#umacza w czasie pokoju, wojny oraz kryzysu humanitarnego.

1 Anna Kegel, Zdzis#aw Kegel (2004): Przepisy o bieg#ych s!dowych, t#umaczach i specjalistach. Kraków.

Spo$eczna rola t$umacza w czasie pokoju, wojny i kryzysów humanitarnych
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Jednak"e przypisanie t#umaczowi przysi!g#emu roli pomocnika pro-
cesowego jako jego podstawowej funkcji zacz!#o coraz wyra6niej nie 
przystawa& do gwa#townie zmieniaj'cej si! od 1989 r. rzeczywisto%ci. 
Ówczesne przemiany uzmys#owi#y ustawodawcy, "e zada$ t#umacza nie 
da si! ograniczy& jedynie do spraw s'dowych. Okaza# si! on bowiem 
niezb!dny tak"e poza s'dem: przy t#umaczeniu dokumentów dla oby-
wateli, w mi!dzynarodowym obrocie gospodarczym oraz w kontaktach 
z administracj' pa$stwow'.

Zmiany statusu t#umacza przysi!g#ego nie da#o si! dokona& – jak 
zauwa"a Grzegorz Dostatni2 – „za pomoc' nowelizacji rozporz'dzenia 
stanowi'cego akt wykonawczy do ustawy reguluj'cej ustrój s'dów po-
wszechnych, skutkiem czego niezb!dne okaza#o si! uchwalenie nowej 
ustawy”, tj. ustawy o zawodzie t#umacza przysi!g#ego.

Prace nad ustaw' zacz!#y si! w 1997 r., a zako$czy#y si! 25.11.2004 r.,  
w dniu, w którym Sejm IV kadencji uchwali# ustaw! o zawodzie t#umacza 
przysi!g#ego i przekaza# j' prezydentowi RP do podpisu. Ustawa okre-
%li#a warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu 
t#umacza przysi!g#ego, a tak"e zasady wykonywania tego zawodu.

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego dotycz'cego t#uma-
czy przysi!g#ych zmieniono organ ich powo#uj'cy (z s'dów okr!gowych 
na Ministerstwo Sprawiedliwo%ci), a tak"e wprowadzono wymóg z#o-
"enia przez wszystkich zainteresowanych egzaminu pa$stwowego dla 
t#umaczy przysi!g#ych przed specjaln', powo#an' do tego celu komi-
sj'. Ponadto dok#adnie okre%lono uprawnienia i obowi'zki t#umacza. 
Elementem nowym jest zdefiniowanie w ustawie odpowiedzialno%ci 
zawodowej t#umacza, okre%lenie zamkni!tego katalogu kar i powo#anie 
Komisji Odpowiedzialno%ci Zawodowej, przed któr' tocz' si! post!po-
wania dyscyplinarne. Rozgraniczono wynagrodzenie t#umacza przysi!-
g#ego w zale"no%ci od tego, kto jest jego zleceniodawc'. Minister Spra-
wiedliwo%ci okre%li# w drodze rozporz'dzenia stawki wynagrodzenia za 
czynno%ci t#umacza wykonane na "'danie s'du, prokuratora, policji oraz 
organów administracji publicznej przy uwzgl!dnieniu stopnia trudno%ci 
i zakresu t#umaczenia. W przypadku pozosta#ych zleceniodawców obo-
wi'zuj' zasady wolnego rynku.

Szczegó#ow' metodyk! wykonywania zawodu t#umacza przysi!-
g#ego pozostawiono do uregulowania stowarzyszeniom bran"owym, 
które pod auspicjami Polskiego Towarzystwa T#umaczy Przysi!g#ych  
i Specjalistycznych TEPIS wspólnie opracowa#y Kodeks zawodowy t#uma-
cza przysi"g#ego (2018) – zbiór praktycznych zalece$ przydatnych przy 
przek#adzie pisemnym i ustnym oraz zasad etycznych obowi'zuj'cych 
t#umaczy.

Analizuj'c sporz'dzane przez t#umaczy przysi!g#ych t#umaczenia 
po%wiadczone, Ma#gorzata Król3 wskazuje – oprócz ustawowych obo-
wi'zków formalnych – na obowi'zki merytoryczne i etyczne t#umacza,  
a w%ród nich triad! podstawowych warto%ci profesjonalnego t#umacze-
nia, czyli staranno%& i rzetelno%&, wierno%& (prawdziwo%&) oraz bezstron-
no%& t#umaczenia.

Zastanówmy si! teraz, kim jest t#umacz przysi!g#y i jak' rol! od-
grywa w stanowieniu prawa krajowego i mi!dzynarodowego. Marcin 

Jachimowicz4 dokonuje przegl'du statusu t#umacza w regulacjach pro-
cesowych, stwierdzaj'c ju" na wst!pie, "e terminu t#umacz nie definiuje 
"aden przepis z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, 
podatkowego czy s'dowo-administracyjnego. Co wi!cej, poj!cia tego 
nie dookre%lono w "adnym z pozakodeksowych aktów prawnych do-
puszczaj'cych mo"liwo%& jego powo#ania. W j!zyku potocznym jest nim 
osoba, która dzi!ki znajomo%ci co najmniej dwóch j!zyków dokonuje 
przek#adu wypowiedzi lub tekstu pisanego z j!zyka 6ród#owego na j!zyk 
docelowy.

Natomiast t#umacza przysi!g#ego zdefiniowano w wielu opracowa-
niach prawników i lingwistów. Z ich definicji wy#ania si! osoba, która 
„posiada wszelkie umiej!tno%ci, by zapewni& sprawny i merytoryczny 
kontakt mi!dzy sk#adem orzekaj'cym (s!dziów) a pods'dnym”5. Jest to 
tak"e „t#umacz specjalistyczny, który zajmuje si! g#ównie t#umaczeniem 
prawniczym, w tym przek#adem s'dowym, ale ma równie" do czynienia 
z przek#adem tekstów handlowych, technicznych i medycznych, a tak"e 
dotycz'cych wielu innych dziedzin wiedzy”6. Co wi!cej, „(…) t#umacz 
przysi!g#y zobowi'zany jest do wykonywania swoich zada$ sumiennie, 
kieruj'c si! w swoim post!powaniu uczciwo%ci' i etyk' zawodow', co 
wynika m.in. z roty %lubowania zawartej w art. 7 ust. 1 u.z.t.p.7 Ponadto 
winien wykonywa& powierzone mu zadania ze szczególn' staranno%ci' 
i bezstronno%ci'”8.

Z tre%ci przepisów prawa karnego, cywilnego i administracyjnego 
wynika, "e t#umaczem jest ka"da osoba w#adaj'ca w sposób dostatecz-
ny j!zykiem osoby, której wypowiedzi t#umaczy. Osob' t' mo"e by& za-
tem zarówno t#umacz przysi!g#y, jak i t#umacz ad hoc. Jachimowicz pod-
kre%la, "e przek#ady obu grup t#umaczy, niezale"nie od tego, czy dotycz' 
t#umacze$ dokumentów, czy te" t#umacze$ relacji procesowych, maj' 
tak' sam' warto%& dowodow'. Jedynie art. 265 i 256 k.p.c. przewiduj' 
uprawnienie s'du do "'dania prze#o"enia przez t#umacza przysi!g#ego 
dokumentu sporz'dzonego w j!zyku obcym9.

W opinii S'du Najwy"szego „t#umaczem mo"e by& ka"da osoba,  
o której wiadomo, "e ma odpowiedni' wiedz! w danej dziedzinie, bez 
wzgl!du na charakter i miejsce wykonywania czynno%ci zawodowych, 
oraz na to, czy zosta#a wpisana na list!”10.

Jak s#usznie zauwa"a Jachimowicz11, w takiej sytuacji ka"dorazowej 
ocenie organu procesowego b!dzie podlega& to, czy osoba dopuszczo-
na do czynno%ci t#umaczenia posiada „odpowiedni' wiedz!” do wyko-
nywania tej czynno%ci przy uwzgl!dnieniu skali jej trudno%ci.

2 Grzegorz Dostatni (2005): Komentarz do ustawy o zawodzie t#umacza przysi"g#ego, 
Warszawa, s. 7.

3 Ma#gorzata Król (2019): O paradygmacie normatywnym t#umaczenia przysi"g#ego  
w dziedzinie prawa. [W:] Koni%skie Studia J"zykowe, vol. 7 (3), s. 288.

4 Marcin Jachimowicz (2019): T#umacz w regulacjach procesowych i jego karnomaterialna 
ochrona. [W:] Kwartalnik Krajowej Szko#y S!downictwa i Prokuratury, z. 2 (34), s. 59–91.

5 Jerzy Pie$kos (1999): Podstawy juryslingwistyki. J"zyk w prawie – prawo w j"zyku, Kra-
ków, s. 132.

6 Danuta Kierzkowska (2005): Kodeks t#umacza przysi"g#ego z komentarzem, Warszawa, 
s. 82.

7 Skrót u.z.t.p. oznacza ustaw! o zawodzie t#umacza przysi!g#ego.

8 Artur D. Kubacki (2012): T#umaczenie po$wiadczone. Status, kszta#cenie, warsztat i odpo-
wiedzialno$& t#umacza przysi"g#ego, Warszawa, s. 154.

9 Marcin Jachimowicz (2019): T#umacz w regulacjach procesowych i jego karnomaterialna 
ochrona. [W:] Kwartalnik Krajowej Szko#y S!downictwa i Prokuratury, z. 2 (34), s. 69.

10 Postanowienie S'du Najwy"szego z dnia 10.12.2003 r., sygn. akt: V KK 115/03, Lex nr 
83762.

11 Marcin Jachimowicz (2019): T#umacz w regulacjach procesowych i jego karnomaterialna 
ochrona. [W:] Kwartalnik Krajowej Szko#y S!downictwa i Prokuratury, z. 2 (34), s. 69.
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Charakteryzuj'c procesow' rol! t#umacza, Jachimowicz12 ujmuje j' 
trojako. T#umacz: (1) jest typem bieg#ego, gdy" posiada wiadomo%ci 
specjalne, czyli w tym przypadku zna j!zyk obcy, (2) jest pomocnikiem 
procesowym s'du, gdy" wspiera s'd podczas procesu, (3) jest pomoc-
nikiem organów procesowych, takich jak prokurator, oraz pomocnikiem 
oskar"onego, podejrzanego i obwinionego.

W regulacjach mi!dzynarodowych zapewnia si! obywatelom mo"-
liwo%& skorzystania z pomocy t#umacza. Prawo do udzia#u t#umacza 
stanowi jedn' z przes#anek rzetelnego procesu karnego13. Aby to po-
twierdzi&, wystarczy przywo#a& tutaj europejsk' Konwencj" o ochronie 
praw cz#owieka i podstawowych wolno$ci, Mi"dzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych, Kart" praw podstawowych Unii Europejskiej, 
orzecznictwo Europejskiego Trybuna#u Praw Cz#owieka oraz Trybuna#u 
Sprawiedliwo%ci Unii Europejskiej, a tak"e wa"n' dyrektyw! Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 pa6dziernika 2010 r. 
w sprawie prawa do t#umaczenia ustnego i t#umaczenia pisemnego  
w post!powaniu karnym.

Dyrektywa z 2010 r. gwarantuje ka"dej osobie, która nie w#ada j!zy-
kiem urz!dowym danego pa$stwa, prawo do niezw#ocznego zapewnie-
nia t#umacza podczas post!powania karnego przed organami %ledczymi 
i s'dowymi, w tym równie" podczas przes#uchania przez policj!, na 
wszystkich rozprawach s'dowych oraz posiedzeniach. Pa$stwa cz#on-
kowskie maj' w rozs'dnym terminie zapewni& podejrzanym lub oskar-
"onym, którzy nie rozumiej' j!zyka danego post!powania karnego, t#u-
maczenie pisemne wszystkich dokumentów istotnych dla ich zdolno%ci 
do wykonywania prawa do obrony oraz do zagwarantowania rzetelno%ci 
post!powania. Istotne dokumenty obejmuj' wszelkie orzeczenia o po-
zbawieniu danej osoby wolno%ci, ka"dy zarzut lub akt oskar"enia oraz 
ka"dy wyrok. Jolanta 7ciga#a14 (2011) zalicza do takich dokumentów np. 
orzeczenie o zastosowaniu %rodka zapobiegawczego polegaj'cego na 
pozbawieniu wolno%ci, akt oskar"enia, najwa"niejsze dokumenty dowo-
dowe oraz wyrok. Ponadto pa$stwa cz#onkowskie maj' obowi'zek pro-
wadzi& odpowiednie bazy danych t#umaczy pisemnych lub ustnych oraz 
udost!pnia& je zainteresowanym na portalu e-sprawiedliwo%&.

Ponad 90 polskich aktów prawnych stanowi o statusie i udziale 
t#umacza lub wprost t#umacza przysi!g#ego w post!powaniu s'dowym 
i administracyjnym15. Wystarczy wymieni& tu Kodeks post"powania  

cywilnego, Kodeks post"powania karnego, Kodeks karny skarbowy, Ko-
deks post"powania w sprawach o wykroczenia, Kodeks post"powania 
administracyjnego, Ordynacj" podatkow!, a tak"e Ustaw" z dnia 28 listo-
pada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Na przyk#adzie tej ostatniej 
prze%led6my, do jakich czynno%ci potrzebny jest t#umacz. Udzia# t#uma-
cza jest niezb!dny, je"eli kierownik urz!du stanu cywilnego „nie potrafi 
samodzielnie porozumie& si! z osobami uczestnicz'cymi w czynno%ci 
zg#oszenia urodzenia lub zgonu”, a tak"e „przy sk#adaniu o%wiadcze$ 
przewidzianych w ustawie lub w procedurze zwi'zanej z zawarciem 
zwi'zku ma#"e$skiego”, o ile „osoby sk#adaj'ce te o%wiadczenia lub 
osoby zamierzaj'ce zawrze& ma#"e$stwo (...) nie potrafi' porozumie& 
si! z kierownikiem urz!du stanu cywilnego”16. Obecno%ci t#umacza wy-
maga si! tak"e wtedy, gdy %wiadkowie osób zamierzaj'cych zawrze& 
ma#"e$stwo nie potrafi' porozumie& si! z kierownikiem urz!du stanu 
cywilnego17. Warto doda&, "e t#umaczem mo"e, ale nie musi by& t#umacz 
przysi!g#y.

Podsumowuj'c: Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t#u-
macza przysi"g#ego ustanowi#a w Polsce nowy zawód zaufania publicz-
nego, jakim jest t#umacz przysi!g#y, a tak"e okre%li#a, kto i na jakich 
zasadach mo"e zawód ten wykonywa& oraz jakiej odpowiedzialno%ci 
podlega w przypadku jego nienale"ytego wykonywania. Zgodnie z jej 
rozstrzygni!ciami t#umacz przysi!g#y przesta# by& jedynie pomocnikiem 
procesowym s'du, któr' to rol! pe#ni# od chwili wprowadzenia pierw-
szych regulacji dotycz'cych t#umaczy przysi!g#ych w 1928 r. Profesja ta 
dopiero od 27 stycznia 2005 r., czyli od wej%cia w "ycie wspomnianej 
ustawy, uzyska#a rang! zawodu samodzielnego. Nowa regulacja praw-
na przyzna#a osobom, które uzyska#y prawo do wykonywania zawodu 
t#umacza przysi!g#ego, wy#'czno%& na u"ywanie tego tytu#u oraz na 
dokonywanie t#umacze$ uwierzytelnionych, po%wiadczanych piecz!ci' 
t#umacza przysi!g#ego, na rzecz ca#ego spo#ecze$stwa.

Warto podkre%li&, "e nie tylko t#umacz przysi!g#y, lecz tak"e t#umacz 
ad hoc umo"liwia organom procesowym realizacj! podstawowych za-
da$ (np. przeprowadzenie dowodu, wys#uchanie strony obcoj!zycznej, 
dor!czenie pism). Ponadto gwarantuje on osobom b!d'cym w okre%lo-
nej sytuacji procesowej (oskar"ony, podejrzany, obwiniony), %wiadkom 
oraz stronom post!powania s'dowego mo"liwo%& wykonywania ich 
obowi'zków i korzystania z przys#uguj'cych im uprawnie$18.

12 Tam"e, s. 65–68.

13 Zob. np. Joanna D#ugosz (2009): Prawo do udzia#u t#umacza jako jedna z przes#anek 
rzetelnego procesu karnego. [W:] Investigationes Lingusticae, vol. XVII, s. 100–107; Kry-
styna Witkowska (2014): T#umacz w post"powaniu karnym. [W:] Prokuratura i Prawo, nr 
1, s. 29–42.

14 Jolanta 7ciga#a (2011): Praktyczne aspekty t#umaczenia terminologii organów $cigania  
i europejskiego prawa karnego. [W:] Lingua Legis, nr 19, s. 16.

15 Stan na 12.06.2012 r. – zob. Biuletyn TEPIS nr 53/2012.

16 Art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

17 Art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

18 Zob. Bogumi# Zygmont (2004): Prawo do korzystania z bezp#atnej pomocy t#umacza  
w post"powaniu karnym w $wietle standardów europejskich. [W:] Pa%stwo i Prawo, z. 4,  
s. 76–87.

Spo$eczna rola t$umacza w czasie pokoju, wojny i kryzysów humanitarnych
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dr Annette Schiller

Dr Annette Schiller jest wiceprezesem Mi#dzy-
narodowej Federacji T"umaczy (FIT) i cz"on-
kiem nowo utworzonego Komitetu Sta"ego 
FIT ds. Jest by"& przewodnicz&c& FIT Europe, 
regionalnego centrum FIT w Europie, oraz by"& 
przewodnicz&c& Irlandzkiego Stowarzyszenia 
T"umaczy (ITIA).
Annette jest niezale'n& t"umaczk&, specjalizu-
j&c& si# w t"umaczeniach akademickich i praw-
niczych. Posiada doktorat z zakresu studiów 
t"umaczeniowych oraz dyplom z zakresu nauk 
prawnych i jest certyfikowanym t"umaczem 
prawnym ITIA. Przez ponad 20 lat prowadzi"a 
zaj#cia na studiach podyplomowych i licen-
cjackich z zakresu t"umacze! na Dublin City 
University.
Jest cz"onkiem ITIA oraz niemieckiego Bun-
desverband der Dolmetscher und Übersetzer 
(BDÜ)/Landesverband Bayern.

ROLA MI#DZYNARODOWEJ  
FEDERACJI T"UMACZY (FIT)  
I STOWARZYSZE& BRAN'OWYCH  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

dr Annette Schiller (FIT Vice President) 

Od dawna wiadomo, 'e „jasne, aktualne i dok"adne informacje… (s&)… 
strategicznie i operacyjnie krytyczne dla reagowania na katastrofy” i na ogó" 
wymagaj& t"umaczenia na wiele j#zyków (O’Brien, S. et al. 2018). Jednak dla 
osób okre$laj&cych wytyczne dla zarz&dzania kryzysowego uwzgl#dnienie 
us"ug z zakresu t"umacze! pisemnych i ustnych (T&I) nie jest kwesti& oczy-
wist&. Mi#dzynarodowa Federacja T"umaczy (FIT), czyli globalna sie% orga-
nizacji t"umaczy pisemnych i ustnych, odgrywa wa'n& rol# poprzez dzia"ania 
na rzecz poprawy stanu rzeczy dotycz&cego wsparcia j#zykowego w sytuacji 
kryzysowej.

Pierwsza cz#$% niniejszego artyku"u przedstawi zarys genezy i struktury 
FIT oraz jej g"ówne cele. W kolejnych cz#$ciach nast&pi krótkie omówienie 
niektórych prac przeprowadzonych do tej pory przez FIT w odniesieniu do 
sytuacji kryzysowych. Na koniec zaprezentowane zostanie podsumowanie 
pocz&tkowych dzia"a! planowanych przez nowo utworzony Sta"y Komitet 
FIT ds. Sytuacji Kryzysowych.

FIT powsta"a w Pary'u we Francji w 1953 roku pod auspicjami UNESCO 
i w bie'&cym roku obchodzi 70. rocznic# powstania.

Kluczowymi celami tej globalnej federacji s&:
• wspieranie zrozumienia istotnej roli t"umacze! pisemnych i ustnych 

dla prawid"owego funkcjonowania spo"ecze!stwa jako ca"o$ci
• promowanie uznania i wzmacnianie statusu lingwistów w spo"ecze!-

stwie
• "&czenie istniej&cych stowarzysze! cz"onkowskich FIT i u"atwianie 

tworzenia nowych stowarzysze!
• informowanie cz"onków FIT o warunkach pracy, o post#pie technolo-

gicznym, o szkoleniach i innych sprawach zwi&zanych z szeroko rozu-
mianym zawodem t"umacza. 

FIT ma 108 sta"ych cz"onków, którymi s& zawodowe stowarzyszenia t"u-
maczy pisemnych i ustnych reprezentuj&cych ponad 90 000 osób. Ponadto 
istnieje 28 cz"onków stowarzyszonych, do których nale'& uniwersytety i in-
stytucje kszta"c&ce t"umaczy pisemnych i ustnych.

FIT ma stowarzyszenia cz"onkowskie w 87 krajach na wszystkich konty-
nentach. Niektórzy cz"onkowie stanowi& jednocze$nie cz#$% Centrum Regio-
nalnego (RC) – (FIT Europe – 61 cz"onków), FIT LATAM – (Ameryka *aci!ska 
– 19 cz"onków) i FIT North America (6 cz"onków). FIT Regional Centre Africa 
jest obecnie w fazie rozwoju.

Translating Europe Workshop, Lublin, 18 listopada 2022 r.
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Kraje w"&czone do RC dzia"aj& zgodnie z zasad& subsy-
diarno$ci, czyli pomocniczo$ci, to znaczy, 'e Centrum Re-
gionalne zajmuje si# tylko takimi kwestiami, którymi nie 
mog& zaj&% si# inne jednostki i które mog& najlepiej by% 
rozwi&zywane na szczeblu regionalnym.

Federacja pos"uguje si# trzema urz#dowymi j#zykami: 
francuskim, angielskim i hiszpa!skim.

Najwy'szym organem zarz&dzaj&cym FIT jest Kongres 
Statutowy, który zbiera si# co trzy lata. W okresach mi#-
dzy posiedzeniami kongresu, federacj& kieruje wybrana 
Rada sk"adaj&ca si# z 17 osób, z której wy"oniony jest 
sze$cioosobowy Komitet Wykonawczy.

Istotn& cz#$ci& naszej pracy jest promowanie, podtrzy-
mywanie i nawi&zywanie relacji z partnerami zewn#trz-
nymi na poziomie globalnym (na przyk"ad Red T, AIIC, 
organizacje pozarz&dowe, Podkomitet ONZ ds. J#zyków  
i J#zyków oraz przemys" ogólnie).

FIT wydaje kwartalnik „Translatio” oraz czasopismo 
akademickie „Babel”.

Jako globalna sie%, FIT obejmuje ogromn& przestrze! 
geograficzn&, kulturow& i j#zykow&, a j#zykoznawcy dzia-
"aj&cy w FIT s& dobrze przygotowani by zrozumie% po-
trzeby, kultur# i j#zyk lub dialekt nie tylko w"asnego na-
rodu, ale tak'e wiele innych j#zyków i kultur, z którymi 
pracuj& lub maj& cz#sty kontakt. Globalna praca FIT jest 
prowadzona g"ównie przez ró'ne sta"e komitety (standing 
committees SC), na przyk"ad Sta"y Komitet ds. Technolo-
gii, Sta"y Komitet ds. Komunikacji, czy Sta"y Komitet ds. 
J#zyków Rdzennych.

Chocia' Sta"y Komitet ds. Sytuacji Kryzysowych zosta" 
formalnie utworzony dopiero niedawno, w ostatnich latach 
jednostki FIT by"y zaanga'owane we wspó"prac# i szereg 
skutecznych dzia"a! w odniesieniu do sytuacji kryzysowych.

Przyk"adem takiej wspó"pracy np. z Red T i AIIC1 by"o 
przygotowanie wytycznych okre$lanych jako Conflict 
Zone Field Guide for Civilian Translators / Interpreters 
and Users of Their Services (Przewodnik polowy stref kon-
fliktu dla cywilnych t"umaczy pisemnych i ustnych i bene-
ficjentów ich us"ug). 

FIT jest równie' aktywna w Open Letter Project2 z Red 
T i innymi partnerami. Projekt ten zosta" uruchomiony  
w 2013 roku maj&c na celu „rzecznictwo w imieniu t"uma-
czy w strefach konfliktu poprzez wysy"anie listów odwo-
"awczych do odpowiednich w"adz”.

W 2019 roku FIT Europe we wspó"pracy z Komisj& 
UE/Dyrekcj& Generaln& ds. T"umacze! zorganizowa"a  
w Atenach warsztaty Translating Europe zatytu"owane 
„T"umaczenie pisemne i ustne w sytuacjach kryzysowych”. 
Warsztaty przyci&gn#"y prelegentów z Grecji i innych cz#-
$ci Europy, przedstawicieli agencji rz&dowych, organizacji 
pozarz&dowych, $rodowisk prawniczych i $rodowisk aka-
demickich. Licznie reprezentowani byli równie' praktycy 
i przedstawiciele stowarzysze! zawodowych t"umaczy pi-
semnych i ustnych. Wydarzenie by"o transmitowane na 
'ywo dla 150-osobowego audytorium w Atenach i ponad 
400-osobowej publiczno$ci online.

Do wniosków, jakie nasun#"y si# po ate!skim TEW na-
le'a"y nast#puj&ce kwestie: 

a) kluczowe znaczenie ma wspó"praca w sytuacji kry-
zysowej obejmuj&ca wszystkich praktyków, u'yt-
kowników i beneficjentów us"ug T&I,

b) dostrzegalny brak sformalizowanej w"adzy i statusu 
mo'e wp"ywa% na brak zaufania i akceptacji dla 
us"ug $wiadczonych przez T&I,

1 Komentarz t#umacza: 
Red T – organizacja non-profit 501 zajmuj'ca si! ochron' t#umaczy pisemnych i ust-
nych w strefach konfliktów i innych miejscach wysokiego ryzyka; AllC – Association for 
Conference Interpreters – Stowarzyszenie T#umaczy Konferencyjnych

2 Open Letter Project – Projekt Otwarty List ma na celu zach!cenie do przedstawiania 
w#asnych do%wiadcze$ w formie listów i przesy#ania ich do odpowiednich w#adz.

Ryc. 1. Globalna sie& FIT: ciemniejsze obszary reprezentuj' obecno%& FIT w danym kraju
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a w tym potrzeby zwi&zane z j#zykiem, ewoluuj& i zmie-
niaj& si# podczas kryzysu. Wa'ne jest, aby w celu zapew-
nienia przep"ywu informacji wykorzysta% wszelkie mo'li-
we zasoby. Przyk"adem mo'e by% wykorzystanie sztucznej 
inteligencji (AI – Artificial Intelligence), co staje si# coraz 
wa'niejsze w niektórych sytuacjach. Podobne zjawisko ma 
miejsce w przypadku wykorzystywania informacji wizual-
nych, które mog& by% wa'niejsze ni' sam tekst.

Maj&c na uwadze powy'sze zagadnienia, Sta"y Komi-
tet ds. Sytuacji Kryzysowych FIT wyznaczy" nast#puj&ce 
cele:

• mapowanie aktualnej sytuacji ze wszystkimi stowa-
rzyszeniami FIT w odniesieniu do ich pracy i wspar-
cie dla ich cz"onków w krajobrazie kryzysowym, 
oraz

• sporz&dzenie dokumentu oceniaj&cego polityk# j#-
zykow& w sytuacjach kryzysowych, który zostanie 
przekazany poszczególnym stowarzyszeniom,

• wspieranie stowarzysze! w opracowywaniu stra-
tegii lobbowania w"asnych rz&dów na podstawie 
zebranych danych,

• wspieranie stowarzyszenia w dost#pie do istniej&-
cych odpowiednich podr#czników i wytycznych,  
w tym informacji z innych sektorów oraz w tworze-
niu odpowiedniej nowej i ewoluuj&cej dokumenta-
cji w odniesieniu do potrzeb na ró'nych etapach 
kryzysu, jak te'

• umo'liwianie spotka! ekspertów t"umaczeniowych, 
rozpowszechnianie wyników i wniosków z ich pracy 
oraz rewidowanie dotychczasowej pracy i planów 
na przysz"o$%.

J#zyk ma kluczowe znaczenie przy wzbudzaniu zaufa-
nia, a tym samym poprawy skuteczno$ci dzia"a! w sytu-
acjach kryzysowych. Dlatego te' FIT i jego stale rozwijaj&ca 
si# sie% stowarzysze! j#zykowych na ca"ym $wiecie b#d& 
odgrywa% istotn& rol# w zakresie wsparcia j#zykowego jako 
kluczowego elementu zarz&dzania kryzysowego.

Bibliografia
O’Brien, Sharon, Federico M. Federici, Patrick Cadwell, Jay Marlowe and Brian Gerber. 

(2018).

‘Language translation during disaster: A comparative analysis of five national approaches’. 
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Schiller, Annette, John O’Shea. (2022). ‘Professional Interpreters and their Associations in 
the Crisis Landscape”. In S. O’Brien and F. M. Federici (eds.) Translating Crises. 329–342.

c) bardziej szczegó"owe zdefiniowanie ról by"oby 
przydatne przy zlecaniu us"ug w zakresie t"uma-
cze!,

d) szkolenia z zakresu T&I okaza"y si# istotne nie tylko 
dla praktyków, ale tak'e dla zleceniodawców i be-
neficjentów us"ug w zakresie t"umacze!.

Ponadto, rozdzia" w niedawno opublikowanym Trans-
lating Crises (2022) skupia si# na celach, tre$ciach i wnio-
skach wyci&gni#tych z TEW w Atenach.

Chocia' FIT aktywnie realizuje zarówno wy'ej wymie-
nione jak i inne liczne projekty, niestety nie opracowano 
systematycznego zestawienia wniosków ani nie nast#pu-
je wymiana uzyskanych informacji i danych. W zwi&zku  
z tym, istniej&ce podej$cie ma charakter nieco fragmenta-
ryczny, a do$wiadczenia i wiedza fachowa, nie s& wystar-
czaj&co rozpowszechnione i stosowane w do$% szerokim 
zakresie.

W oparciu o sformu"owane powy'ej wnioski, nowy 
Komitet Nadzoru FIT zamierza zaj&% si# niezadowalaj&cy-
mi kwestiami i przyj&% podej$cie oparte na stowarzysze-
niach, które b#dzie mia"o zastosowanie w ka'dej sytuacji 
kryzysowej, niezale'nie od tego, czy b#dzie to kryzys hu-
manitarny, strefa konfliktu czy kl#ska 'ywio"owa. Nale'y 
pami#ta%, 'e chocia' wszystkie sytuacje kryzysowe ró'ni& 
si# od siebie, wiele wyzwa! j#zykowych czy t"umaczenio-
wych ma podobny charakter w ka'dej z nich. Reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych powinno w ka'dym przypadku 
obejmowa% komunikacj# dwukierunkow&, zapewniaj&c& 
mo'liwo$% odpowiedniego komunikowania rzeczywistych 
potrzeb w terenie osobom udzielaj&cym pomocy. Nie-
mniej wa'ne jest by zwróci% uwag# na fakt, 'e potrzeby,  
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dr Silvia Gatscher
Kierownik ds. Programów Zdrowotnych Biura 
+wiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Dr Silvia Gatscher pracowa"a jako neurochirurg 
dzieci#cy w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA. 
Po uzyskaniu tytu"u MBA w Hult International 
Business School w 2016 r. zosta"a konsultantk& 
Biura Reagowania Kryzysowego WHO (WHO 
EMRO). W tej roli wspiera"a projekty pomoco-
we w pó"nocnej Syrii, a pó(niej w Somalii. Na-
st#pnie pracowa"a dla biura UNICEF w Somalii 
i Afryce Wschodniej jako mened'er ds. zdro-
wia, wspieraj&c budowanie potencja"u soma-
lijskich urz#dników pa!stwowych i pomagaj&c 
w zwi#kszaniu odporno$ci systemów zdro-
wotnych w Afryce Wschodniej, tak aby us"ugi 
te mog"y lepiej wytrzyma% i poradzi% sobie  
z przysz"ymi stresami. Jej obecna rola jako kie-
rownika programu zdrowotnego w krajowym 
biurze WHO obejmuje koordynacj# krajowych 
i mi#dzynarodowych partnerów w dziedzinie 
zdrowia, jak równie' wdra'anie planu reago-
wania na uchod(ców i operacje zdrowotne  
w ramach wsparcia Ministerstwa Zdrowia.

PRZE"AMYWANIE BARIERY J#ZYKOWEJ.
T"UMACZE USTNI I PISEMNI JAKO PARTNERZY  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I INTERWENCJACH 
W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

dr Silvia Gatscher

Skróty
RCCE Risk Communication and Community Engagement – Komunikacja ryzyka 

RCCE i zaanga"owanie spo#eczne

WHO World Health Organization – 7wiatowa Organizacja Zdrowia WHO

T#umacz ustny/ Interpreter Interprets and translates languages orally- Interpretuje i t#umaczy j!zyki 
ustnie

T#umacz pisemny/ Translator Interprets and translates written texts – Interpretuje i t#umaczy tekst pisany 

Uchod6ca Displaced person Osoba, która zosta#a zmuszona lub zobowi'zana do ucieczki lub opuszczenia 
swojego domu lub miejsca sta#ego pobytu, w szczególno%ci w wyniku  
lub w celu unikni!cia skutków konfliktu zbrojnego, sytuacji powszechnej 
przemocy, narusze$ praw cz#owieka lub katastrof spowodowanych przez 
cz#owieka. Definicja ta obejmuje zarówno migracj! wewn!trzn',  
jak i zewn!trzn'. 

GBV Gender based violence – Przemoc ze wzgl!du na p#e&

Komunikacja ryzyka i zaanga'owanie spo"eczno$ci  
w reagowanie kryzysowe
Informowanie o zagro'eniach i zaanga'owanie spo"eczne (RCCE) to kluczowe 

elementy ka'dej reakcji lub dzia"a! w sytuacjach zagro'enia zdrowia publiczne-
go. Wymiana informacji w czasie rzeczywistym pomi#dzy ekspertami lub urz#d-
nikami, a osobami nara'onymi na utrat# 'ycia, zdrowia lub dobrostanu umo'-
liwia podejmowanie $wiadomych decyzji i odpowiednich dzia"a! ochronnych 
lub zapobiegawczych maj&cych na celu z"agodzenie skutków danego zagro'e-
nia dla zdrowia publicznego (World Health Organization, 2020c). Informowanie  
o zagro'eniach obejmuje szereg metod komunikacji, w tym materia"y drukowane, 
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cyfrowe i media spo"eczno$ciowe, masowe rozpowszechnianie 
poprawnych i wiarygodnych informacji oraz zaanga'owanie 
spo"eczno$ci i osób bezpo$rednio dotkni#tych problemem. 
Jednak podczas reagowania na sytuacje zagro'enia zdrowia  
i zarz&dzanie nimi, rozpowszechnianie informacji nie jest jedyn& 
strategi&. Kluczowe jest tak'e zaanga'owanie dotkni#tych spo-
"eczno$ci i skuteczne mobilizowanie ich do dzia"ania. Nale'y 
pami#ta% jednak, by zawsze uwzgl#dnia% kwestie przekona!, 
pogl&dów i potrzeb dotkni#tej populacji (Corbin et al., 2021). 
Jest to niezb#dne, by zyska% szacunek i zbudowa% wzajemne 
zaufanie mi#dzy dan& spo"eczno$ci& a organami reagowania, 
oraz aby poprawi% indywidualn& i zbiorow& zdolno$% do radze-
nia sobie ze skutkami kryzysu (Ramsbottom et al., 2018; World 
Health Organization, 2020b, 2020a).

Infodemia
RCCE odgrywa równie' kluczow& rol# w zapobieganiu 

„infodemii”, któr& WHO opisuje jako nadmiar rzetelnych  
i nierzetelnych informacji. Zjawisko to utrudnia identyfi-
kacj# wiarygodnych (róde" lub oddzielenie prawdziwych 
informacji od tych nierzetelnych  ((World Health Organiza-
tion, 2022b, 2022a). Nadmiarowi informacji cz#sto towa-
rzyszy „pustka informacyjna”. W takiej sytuacji zapotrzebo-
wanie spo"eczne na informacje jest wi#ksze, a jakakolwiek 
komunikacja okazuje si# mie% lepszy skutek ni' zupe"ny 
jej brak. Przekazywanie niepewnych informacji o jakim$ 
zagadnieniu, jak te' informacji dotycz&cych braku wiedzy 
na dany temat, odgrywa tak& sam& rol# jak przekazywa-
nie rzetelnych informacji czy instrukcji. Zjawisko infodemii 
by"o szczególnie widoczne na pocz&tku pandemii Covid 
-19 oraz w trakcie jej rozwoju (World Health Organization, 
2022a). Podawanie zarówno aktualnych, dok"adnych i po-
twierdzonych informacji, jak te' mniej pewnych, ma ogól-
nie korzystny wp"yw na reakcje spo"eczne, gdy' wzmacnia 
wiarygodno$% i zaufanie do organów odpowiedzialnych za 
reagowanie. W efekcie obywatele ch#tniej stosuj& si# do 
wszelkich udzielanych rad, a ewentualne nieporozumienia 
lub dezinformacja wyst#puj& w mniejszym stopniu. Mo'na 
skuteczniej planowa% ró'norodne dzia"ania i efektywniej 
ogranicza% ryzyko dalszego rozprzestrzeniania si# chorób 
lub sytuacji zagro'enia zdrowia (Pan American Health Or-
ganization and World Health Organization, 2020; World 
Health Organization, 2022a).

Informacja i komunikacja w przypadkach 
migracji zewn#trznych
Informacje zdrowotne staj& si# równie' istotnym ele-

mentem reagowania kryzysowego dla osób migruj&cych 
z powodu kryzysu lub zdarzenia niepo'&danego, takiego 
jak wojna trwaj&ca w Ukrainie.

Bie'&ce doniesienia wskazuj&, 'e od pocz&tku kryzysu 
ukrai!skiego w lutym 2022 roku, nieco ponad 15 milio-
nów osób wyjecha"o z Ukrainy do krajów s&siednich, z cze-
go wi#kszo$% to kobiety i dzieci (WHO European Region, 

2022). Osoby migruj&ce poza granice w"asnego kraju cz#-
sto maj& ograniczony dost#p do wiedzy na temat tego, 
gdzie znale(% dost#pne i rzetelne informacje i us"ugi zdro-
wotne w kraju docelowym, a brak dok"adnych i wiarygod-
nych informacji cz#sto znacz&co przyczynia si# do stresu 
i niepokoju u osób dotkni#tych kryzysem. Otrzymywanie 
prawid"owych i zrozumia"ych informacji we w"a$ciwym 
czasie zwi#ksza zdolno$% poszczególnych osób do poru-
szania si# i uzyskiwania dost#pu do us"ug zdrowotnych  
w nowym kraju, a tak'e umo'liwia profilaktyk# i leczenie 
zarówno nag"ych, jak i przewlek"ych schorze! (Inter-A-
gency Standing Committee, 2007; International Federa-
tion of Red Cross And Red Crescent Societies, 2020).

Ponadto ryzyko wyst#powania przypadków naruszenia 
praw cz"owieka, takich jak wykorzystywanie i nadu'ycia 
seksualne (SEA- Sexual Exploitation and Abuse), handel 
lud(mi i przemoc ze wzgl#du na p"e% (GBV), wzrasta w na-
g"ych sytuacjach kryzysowych (UNFPA, 2019). Zosta"y ju' 
udokumentowane przypadki przemocy, bezpo$rednio lub 
po$rednio zwi&zane z konfliktem tocz&cym si# w Ukra-
inie. Prawdziwa skala tych przest#pstw nie jest znana, ale 
mo'na przypuszcza%, 'e jest znacznie wi#ksza ni' poda-
wana do wiadomo$ci publicznej (Subklaster GBV Ukraina, 
2022). ; IOM, 2022). Dost#p do jasnych, zrozumia"ych  
i dostosowanych kulturowo informacji w dotkni#tej popu-
lacji jest podstawowym narz#dziem "agodzenia przypad-
ków przemocy, jak te' zapobiegania im. Dzi#ki odpowied-
niemu przep"ywowi informacji mo'na zapewni% ofiarom 
wsparcie, opiek# zdrowotn& i porady prawne, których po-
trzebuj& i do których maj& prawo (Inter-Agency Standing 
Committee, 2007; IOM, 2022; Women, 2022).

Rola t"umaczy pisemnych i ustnych  
w stanach zagro'enia zdrowia publicznego
Pokonywanie barier j#zykowych
Wy'ej omówiono rol# jak& odgrywaj& informacje do-

tycz&ce zdrowia, zagro'e! i zaanga'owania spo"eczno$ci 
w trakcie reagowania na sytuacje kryzysowe. Istotnym 
elementem jest nie tylko dost#p, ale te' "atwo$% od-
najdywania i przejrzysto$% informacji. Powinny one by% 
zrozumia"e dla odbiorców, to znaczy przet"umaczone na 
w"a$ciwe j#zyki i dostosowane do specyficznych potrzeb  
i odmienno$ci kulturowej. 

Migranci czy uchod(cy cz#sto napotykaj& szereg barier 
zwi&zanych z dost#pem do informacji i us"ug zdrowotnych. 
Do takich utrudnie! przyczynia si# brak dost#pu do odpo-
wiednich kana"ów informacyjnych i do odpowiedniej wersji 
j#zykowej informacji (International Federation of Red Cross 
And Red Crescent Societies, 2020). Niedawny raport doty-
cz&cy stanu zdrowia uchod(ców z Ukrainy w Polsce suge-
ruje, 'e najwi#ksz& przeszkod& w dost#pie do $wiadcze! 
zdrowotnych dla nich stanowi& ró'nego rodzaju bariery in-
formacyjne, w tym bariery j#zykowe i kulturowe (Statistics 
Poland & World Health Organization, 2022).
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W raporcie tym wskazano równie', 'e osoby i instytucje 
$wiadcz&ce us"ugi zdrowotne, w"adze i ca"e spo"eczno$ci 
przyjmuj&ce zbyt rzadko pos"uguj& si# j#zykiem zrozumia-
"ym dla uchod(ców, co ma szereg niekorzystnych skutków 
zdrowotnych i spo"ecznych (Cadwell, 2021). Dotyczy to 
zw"aszcza osób starszych, niepe"nosprawnych lub cierpi&-
cych na przewlek"e schorzenia (Statistics Poland & World 
Health Organization, 2022). Wykazano, 'e w sytuacjach 
kryzysowych bariery j#zykowe i kulturowe wp"ywaj& nega-
tywnie na zdolno$% jednostki do zrozumienia i uwzgl#dnie-
nia ryzyka, do korzystania z zasobów s"u'b humanitarnych 
lub do podejmowania zalecanych $rodków zapobiegaw-
czych i ochronnych (Cadwell, 2021).

Inne badania wykaza"y, 'e t"umacze pe"ni& kluczow& rol# 
w placówkach podstawowej opieki medycznej, jak i o$rod-
kach zajmuj&cych si# zdrowiem psychicznym, a ich obec-
no$% znacznie wp"ywa na popraw# jako$ci opieki $wiadczo-
nej osobom, które nie pos"uguj& si# biegle j#zykiem osób 
$wiadcz&cych us"ugi medyczne. Obecno$% t"umacza nie 
tylko zmniejsza ryzyko b"#dów komunikacyjnych, lecz tak'e 
zwi#ksza zdolno$% rozumienia i zadowolenie pacjentów, któ-
rzy mog& w wi#kszym zakresie korzysta% z zasobów opieki 
zdrowotnej. Ponadto obecno$% t"umacza wp"ywa korzystnie 
na poczucie równo$ci i wyniki bada! klinicznych (Karliner et 
al., 2007; Bauer and Alegría, 2010).

Ponadto sytuacje kryzysowe, takie jak konflikt w Ukra-
inie, uwydatni"y wyzwania komunikacyjne dotycz&ce 
ukrai!skiej spo"eczno$ci osób nies"ysz&cych. Wyzwania 
te dotycz& g"ównie dost#pu do ró'norodnych informacji 
d(wi#kowych takich jak ostrze'enia, jak te' dost#pu do 
informacji rozpowszechnianych za po$rednictwem radia 
i/lub telewizji. Osoby te s& bardziej nara'one na wyklu-
czenie dotycz&ce dost#pu do wa'nych informacji o zagro-
'eniu, jak te' do informacji zdrowotnych. W przypadku 
osób nies"ysz&cych dost#p do t"umaczy znaj&cych ukrai!-
ski j#zyk migowy ma zasadnicze znaczenie dla wykonywa-
nia niektórych codziennych zada!, jak te' dla dost#pu do 
opieki zdrowotnej, spo"ecznej i prawnej oraz podejmowa-
nia niezb#dnych $rodków ostro'no$ci ((Meet Oleksii and 
Roman: Interpreters helping Deaf Ukrainian refugees, 
2022). Jak wida% w przypadku wojny w Ukrainie, istnie-
je wiele argumentów przemawiaj&cych za konieczno$ci& 
w"&czenia t"umaczy pisemnych i ustnych do dzia"a! w sy-
tuacjach kryzysowych i uchod(czych. 

Zapewnienie mediacji kulturowej
Sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia wi&'& si# nie 

tylko z wyzwaniami j#zykowymi, ale równie' z zapew-
nieniem w odpowiednim czasie informacji i komunikacji  
w kontek$cie ró'norodno$ci kulturowej. T"umacze pisemni 
i ustni mog& zatem zapewni% podstawow& mediacj# j#zy-
kow&, jak równie' kulturow& w sytuacjach kryzysowych 
zwi&zanych z pomoc& humanitarn& (Cadwell, 2021; Incre-
asing access through interpretation, 2021).

W wielu przypadkach t"umacz ustny lub pisemny jest 
cz"onkiem spo"eczno$ci, dla której t"umaczy. Dzi#ki temu 
ma wyj&tkowe zrozumienie kontekstu kulturowego, w tym  
struktur spo"ecznych i politycznych, co odgrywa wa'n&  
rol# w budowaniu i utrzymywaniu zaufania mi#dzy pra-
cownikami s"u'b reagowania, w"adzami i spo"eczno$cia-
mi. (Cadwell, 2021; Increasing access through interpre-
tation, 2021) Dlatego wa'ne jest, aby odpowiednio do-
stosowa% dzia"ania informacyjne i komunikacyjne. Jest 
to fundament, na którym musi si# opiera% ka'da reakcja  
w sytuacji kryzysowej, je$li ma by% skuteczna. (Ramsbot-
tom et al., 2018; World Health Organization, 2020a).

Ponadto t"umacze pisemni i ustni mog& by% istotny-
mi partnerami w "agodzeniu i zapobieganiu infodemii, 
gdy' zapewniaj& dost#p do aktualnych, dostosowanych 
j#zykowo i kulturowo informacji. Dost#p do aktualnych, 
odpowiednich pod wzgl#dem j#zykowym i kulturowym 
informacji oraz komunikacja ze spo"eczno$ci& dotkni#t& 
kryzysem sprawiaj&, 'e  osoby takie z wi#kszym prawdo-
podobie!stwem zrozumiej& przekazane im rady, z wi#ksz& 
ufno$ci& przyjm& instrukcje lub informacje, a tak'e b#d& 
lepiej przygotowane do podejmowania dzia"a! maj&cych 
na celu zapobieganie skutkom kryzysu lub ich "agodze-
nie (Pan American Health Organization and World Health 
Organization, 2020; World Health Organization, 2022a).

Do cz#stych przypadków nale'y konieczno$% omawia-
nia tematów wymagaj&cych wra'liwo$ci kulturowej, do-
tyczy to na przyk"ad zdrowia psychicznego. W przypadku 
populacji nara'onych na konflikty zbrojne szczególnie pilna 
jest potrzeba dost#pu do us"ug psychospo"ecznych i us"ug 
w zakresie zdrowia psychicznego. Na podstawie ostatnich 
szacunków WHO ocenia si#, 'e a' 22% osób dotkni#-
tych konfliktem ukrai!skim mo'e cierpie% na zaburzenia 
psychiczne, a u 5% wyst&pi& ich objawy (Charlson et al., 
2019). Niemniej liczne raporty wskazuj&, 'e problemy ze 
zdrowiem psychicznym s& nadal stygmatyzowane w$ród 
ukrai!skich uchod(ców, a pytani o potrzeby psychiczne, 
cz#sto je zatajaj& lub umniejszaj&. Zg"aszano, 'e dost#p do 
us"ug $wiadczonych przez profesjonalistów z w"asnej spo-
"eczno$ci/kultury mo'e pomóc w prze"amaniu tej bariery 
(Statistics Poland & World Health Organization, 2022). 

Ponadto, zw"aszcza w kontek$cie zdrowia psychicz-
nego, t"umacz jest wa'nym mediatorem nie tylko s"ów  
i j#zyka, ale tak'e ukrytych znacze! kulturowych i stano-
wi integraln& cz#$% procesu terapeutycznego („Refugee 
Services National Partnership for Community Training: 
Mental Health Interpretation Program Structure and Fun-
ding Challenges Information Guide,” no date ).

Wyzwania stoj&ce przed t"umaczami 
pisemnymi i ustnymi
Bior&c pod uwag# powy'sze fakty, zapewnienie t"u-

macze! pisemnych i ustnych ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego przekazywania informacji i us"ug odpo-
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wiednich pod wzgl#dem j#zykowym i kulturowym dla 
$wiadczenia us"ug w populacjach dotkni#tych kryzysem. 
Zapewnienie dost#pu do tych us"ug t"umaczeniowych 
nie pozostaje bez konsekwencji dla samych t"umaczy, 
szczególnie w przypadkach, gdy t"umacz ma wspólne 
pochodzenie lub histori# z ludno$ci&, dla której t"umaczy 
(„Refugee Services National Partnership for Community 
Training: Working With Interpreters: Service Provision for 
Torture Survivors,” no date ). 

W sytuacjach takich jak konflikt w Ukrainie t"uma-
cze mog& wspó"prze'ywa% traumatyczne do$wiadczenia  
z uchod(cami, z którymi pracuj&. Takie wspó"odczuwanie 
wp"ywa na powstawanie relacji, ale te' na wielokrotne 
prze'ywanie tych samych traum, co wywo"uje poczucie 
bezsilno$ci lub przyt"oczenia. Przynale'no$% do tej samej 
spo"eczno$ci, ale brak wspólnej historii traumy, mo'e  
z drugiej strony wywo"a% poczucie winy („Refugee Servi-
ces National Partnership for Community Training: Working 
With Interpreters: Service Provision for Torture Survivors,” 
no date). Dlatego tak wa'ne jest, aby sami t"umacze rów-
nie' otrzymywali odpowiednie wsparcie psychologiczne. 

Streszczenie
Zapewnienie dostosowanych j#zykowo i kulturowo 

odpowiednich informacji o ryzyku oraz zaanga'owanie 
spo"eczno$ci (RCCE) s& niezb#dne podczas dzia"a! doty-
cz&cych zdrowia publicznego, a tak'e podczas reagowania  
w sytuacjach kryzysowych. Informacje mog& mie% form# 
ulotek, plakatów i materia"ów informacyjnych, a odpowied-
ni dost#p korzystnie wp"ywa na zaanga'owanie i interakcje 
ze spo"eczno$ciami. Dost#p do dok"adnych, jasnych i zrozu-
mia"ych informacji dotycz&cych zdrowia i opieki medycznej 
jest niezb#dny dla uchod(ców, którzy znajduj& si# w sytu-
acji skrajnego zagubienia i niepokoju. Nie tylko poprawia 
to zdolno$% uchod(ców do odnalezienia si# w nowym kraju 
i w nowej sytuacji, ale tak'e do dost#pu do nieznanego sys-
temu opieki zdrowotnej. *atwo$% odnajdywania informacji 
i zrozumienie ich zapewniaj& poczucie orientacji i przyna-
le'no$ci. Ponadto wykazano, 'e otrzymywanie odpowied-
nich informacji w odpowiednim czasie wp"ywa korzystnie 
na ogólne samopoczucie i zdrowie psychiczne. T"umacze 
odgrywaj& wa'n& rol# w tym procesie, gdy' to za ich spra-
w& 'aden pacjent nie zostanie pomini#ty z powodu barier 
j#zykowych. Dzi#ki t"umaczom, us"ugobiorcy mog& swo-
bodnie wyra'a% si# we w"asnym j#zyku, a us"ugi mog& by% 
$wiadczone z uwzgl#dnieniem ró'nic kulturowych. Ponad-
to, stygmatyzacja, zw"aszcza w przypadku us"ug w zakresie 
zdrowia psychicznego, zostaje zmniejszona, a zaanga'owa-
nie spo"eczno$ci wzrasta.

Stella Hedlund
Silvia Gatscher
Paloma Cuchi
Biuro Krajowe WHO Polska
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Christopher Wegener

Christopher, Wegener od 2019 roku jest pra-
cownikiem organizacji humanitarnych z ramie-
nia Lekarzy Bez Granic (Médecins Sans Fron-
tières).,  Swoje do$wiadczenie zdobywa" pod-
czas licznych misji w terenie jako kierownik ds. 
zasobów ludzkich i finansów, przede wszystkim 
w Jemenie, Iraku, Demokratycznej Republice 
Konga, Sudanie i Ukrainie.
Christoper urodzi" si# i dorasta" w Szwajcarii, 
wcze$niej przez dziesi#% pracowa" w sektorze 
finansów, zaczynaj&c od pracy w firmie konsul-
tingowej, a nast#pnie do"&czaj&c do funduszu 
kapita"owego podwy'szonego ryzyka, skupia-
j&cego si# na europejskim rynku spó"ek o $red-
niej kapitalizacji.,
Kierowany ch#ci& bycia potrzebnym i wykorzy-
stywania swoich umiej#tno$ci i wiedzy poma-
gaj&c innym, trzy lata temu do"&czy" do $ro-
dowisk pomocy humanitarnej i od tego czasu 
bierze udzia" zarówno w regularnych misjach 
pomocowych, jak i w misjach kryzysowych, ta-
kich jak ta w Ukrainie. Pe"en pasji i motywacji, 
otwarty na innych ludzi, Christopher stara si# 
jak najwi#cej nauczy% z ka'dej misji w terenie.

POLITYKA ZATRUDNIANIA T"UMACZY 
NA POTRZEBY MI#DZYNARODOWYCH 
AKCJI PROWADZONYCH PRZEZ  
LEKARZY BEZ GRANIC

Christopher Wegener

Rekrutacja jest nieod"&czn& cz#$ci& ka'dego projektu humanitarnego, 
poniewa' krajowi i mi#dzynarodowi pracownicy dbaj& o to, aby cele i zamie-
rzenia zosta"y osi&gni#te w terenie.

Co wi#cej, projekty humanitarne s& zwykle uruchamiane w sytuacjach, 
w których wyst#puje zapotrzebowanie na us"ugi t"umaczeniowe. T"umacze 
ustni i pisemni odgrywaj& kluczow& rol# w terenie, dlatego s& integraln& 
cz#$ci& ka'dego projektu humanitarnego, a dzi#ki nim projekty s& udane.  
W rzeczywisto$ci pomagaj& zespo"om Lekarzy bez Granic (MSF) komuniko-
wa% si# z lokalnymi spo"eczno$ciami, w"adzami i ludno$ci& i w"a$nie dzi#ki 
t"umaczom dzia"ania lekarzy mog& by% zaakceptowane. Lokalne spo"eczno-
$ci czasami odnosz& si# sceptycznie lub niech#tnie do organizacji humani-
tarnych, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Nale'y pami#ta%, 'e komunika-
cja ze spo"eczno$ciami lokalnymi na wszystkich poziomach jest kluczem do 
sukcesu projektu. Jednak zrekrutowanie odpowiednich t"umaczy pisemnych 
i ustnych w terenie mo'e by% trudne a w pewnych okoliczno$ciach nawet 
bardzo trudne.

Na wst#pie warto zaznaczy%, 'e w MSF rekrutujemy g"ównie miejsco-
wych t"umaczy ustnych i pisemnych za czym przemawia wiele powodów.  
W praktyce, poza miejscowym j#zykiem mówionym, tacy t"umacze ustni i pi-
semni rozumiej& równie' miejscowe zwyczaje i tradycje, a co najwa'niejsze, 
s& zaznajomieni z miejscow& sytuacj& i miejscow& wra'liwo$ci&. Ich wiedza 
ma zatem ogromne znaczenie dla naszej pracy i pomaga nam zrozumie%  
i komunikowa% si# z lokalnymi spo"eczno$ciami. Zadaniem t"umacza ustne-
go lub t"umacza jest nie tylko przekazanie wiadomo$ci w innym j#zyku, ale 
tak'e zbli'enie kultur. To dzi#ki dobrej komunikacji i dobremu zrozumieniu 
miejscowej sytuacji i niuansów mo'emy doprowadzi% do zaakceptowania 
naszego projektu i naszych dzia"a!. T"umacze ustni i pisemni bior& udzia"  
w tym procesie i w du'ej mierze przyczyniaj& si# do jego sukcesu.

Ponadto w przypadku ka'dego projektu humanitarnego konieczne jest 
uwzgl#dnienie kwestii bezpiecze!stwa. Dzi#ki swoim umiej#tno$ciom, kom-
petencjom j#zykowym i znajomo$ci okolicy, miejscowi t"umacze pisemni  
i ustni mog& towarzyszy% nam podczas spotka! z miejscowymi w"adzami lub 
liderami, aby omówi% nasz& prac# i wszelkie kwestie bezpiecze!stwa, któ-
re mog& pojawi% si# na miejscu. Zagwarantowanie bezpiecze!stwa naszym 
miejscowym i zagranicznym pracownikom ma dla nas kluczowe znaczenie, 
dlatego szczegó"owe omówienie kwestii bezpiecze!stwa jest niezb#dne.

Nie ma w&tpliwo$ci, 'e musimy zatrudnia% miejscowych t"umaczy ust-
nych i pisemnych, gdy sami nie mówimy miejscowych t"umaczy ustnych 
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i pisemnych stanowi wyzwanie. G"ównym napotykanym 
wyzwaniem jest brak profesjonalnych t"umaczy ustnych 
i/lub pisemnych. W wi#kszo$ci przypadków osoby rekru-
towane jako t"umacze ustni i/lub pisemni nie maj& od-
powiedniego formalnego przygotowania z zakresu t"u-
macze! pisemnych lub ustnych. T"umacze s& rekrutowani 
g"ównie z powodu znajomo$ci lokalnego j#zyka u'ywane-
go w danym kraju lub regionie, w którym realizowany jest 
projekt, ale maj& tak'e dobr& znajomo$% j#zyka angiel-
skiego. W niektórych przypadkach osoby, które do"&cza-
j& do naszych miejscowych pracowników, aby oferowa% 
swoje us"ugi t"umaczeniowe, maj& dyplom lub szkolenie 
w innych dziedzinach, na przyk"ad z literatury. Zdarzaj& 
si# sytuacje kiedy wymagana jest znajomo$% trzech j#-
zyków. Na przyk"ad w Iraku, w zale'no$ci od regionu,  
w którym prowadzono dzia"ania MSF, oprócz arabskiego 
i angielskiego konieczna by"a równie' znajomo$% j#zyka 
kurdyjskiego. Brak przeszkolenia i brak profesjonalnych 
t"umaczy ustnych i pisemnych stanowi dla nas prawdziwe 
wyzwanie, a osoby zrekrutowane zwykle musz& uczy% si# 
na bie'&co, w pracy.

Poza tym nale'y rozró'ni% regularne projekty hu-
manitarne od pilnych projektów humanitarnych. Misja 
regularna odnosi si# do projektu realizowanego przez 
kilka lat. Mimo, 'e wszystkie dzia"ania humanitarne, nie-
zale'nie od rodzaju misji, musz& szybko odpowiada% na 
potrzeby ludno$ci, warto zauwa'y%, 'e przy regularnym 
i dobrze realizowanym projekcie humanitarnym mamy 
wystarczaj&co du'o czasu, aby zaanga'owa% si# w od-
powiedni proces rekrutacji. Innymi s"owy, nie spieszymy 
si#. Mo'liwe jest wtedy zebranie 'yciorysów, ich ocena 

i zorganizowanie testów, a w niektórych przypadkach 
przeprowadzenie równie' rozmów kwalifikacyjnych. Te-
sty zazwyczaj polegaj& na konieczno$ci przet"umaczenia 
tekstów na j#zyk angielski i z angielskiego. W niektórych 
przypadkach dodawane s& %wiczenia z t"umaczenia kon-
sekutywnego. Celem jest wy"onienie osób, które posia-
daj& najbardziej odpowiednie umiej#tno$ci do pracy jako 
t"umacze pisemni i/lub ustni, mimo braku kierunkowego 
wykszta"cenia akademickiego lub zawodowego.

Pilna misja, taka jak ta, która zosta"a uruchomiona 
na Ukrainie, nie umo'liwia"a przeprowadzenia rekrutacji 
czy przegl&dania 'yciorysów czy listów motywacyjnych. 
Nie mogli$my organizowa% testów ani rozmów kwalifika-
cyjnych. W przypadku pilnych projektów humanitarnych 
musimy dzia"a% bardzo szybko i zrekrutowa% miejscowy 
zespó" w rekordowym czasie. Nie mo'emy sobie pozwoli% 
na wybiórczo$%, a celem tak pilnych projektów jest jak 
najszybsze uruchomienie dzia"a! humanitarnych i rozpo-
cz#cie udzielania pomocy tym, którzy jej pilnie potrzebu-
j&. W takich nag"ych sytuacjach sama znajomo$% j#zyka 
jest wystarczaj&cym kryterium rekrutacji do naszego miej-
scowego zespo"u.

Podsumowuj&c, nie ma w&tpliwo$ci, 'e t"umacze ust-
ni i pisemni odgrywaj& kluczow& rol# i s& niezb#dni do 
zapewnienia powodzenia projektu humanitarnego. Brak 
profesjonalnych miejscowych t"umaczy ustnych i pisem-
nych w terenie pozostaje g"ównym wyzwaniem w pro-
cesie rekrutacji, a dalsza analiza mo'liwych sposobów 
sprostania takim wyzwaniom stanowi"aby interesuj&ce 
zagadnienie.
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Agnieszka Macura

Starszy specjalista ds. programów w CLEAR 
Global – T"umacze bez granic (TWB)
Aga Macura ma do$wiadczenie w pracy w $ro-
dowiskach wieloj#zycznych w ramach pomocy 
humanitarnej, bada, jak j#zyk wp"ywa na ko-
munikacj# i skuteczno$% pomocy. U$wiadamia 
potrzeb# systematycznego zbierania danych 
j#zykowych, stosowania odpowiedniej termi-
nologii w materia"ach komunikacyjnych orga-
nizacji oraz potrzeb# uwzgl#dnienia obs"ugi 
j#zykowej w planowaniu projektów pomoco-
wych. Od marca 2022 roku kieruje dzia"aniami 
CLEAR Global w Polsce, pomagaj&c lokalnym 
organizacjom i osobom dotkni#tym katastrof& 
prze"ama% bariery komunikacyjne. Interesu-
je j& równie' to, jak j#zyk, którego u'ywamy  
w 'yciu codziennym, wp"ywa na sposób, w jaki 
postrzegamy i budujemy otaczaj&cy nas $wiat.
Mówi biegle po angielsku, polsku i francusku.

J#ZYK I T"UMACZENIE PODCZAS  
AKCJI HUMANITARNYCH.  
WNIOSKI Z DZIA"A& W UKRAINIE 

Agnieszka Macura

Dlaczego j#zyk i dane na temat j#zyków maj& znaczenie 
w pomocy humanitarnej?
Informacje dotycz'ce j!zyków, którymi pos#uguj' si! i które rozumiej' osoby dotkni!-

te kryzysem s' niewystarczaj'ce, a systematyczne zbieranie danych o j!zykach u"ywanych  
w danej spo#eczno%ci nie jest standardow' procedur' programów pomocowych. Organizacje 
cz!sto opracowuj' strategie komunikacji bez uwzgl!dniania rzetelnych informacji na temat 
umiej!tno%ci czytania i pisania, u"ywanych j!zyków lub preferowanych %rodków komunika-
cji. W zwi'zku z tym, nagminna jest sytuacja gdzie osoby dotkni!te kryzysem maj' trudno%ci  
z komunikowaniem si! z ratownikami w j!zyku, który rozumiej'. Kobiety, dzieci, osoby starsze  
i osoby niepe#nosprawne cz!sto znajduj' si! w najbardziej niekorzystnej sytuacji, poniewa" 
maj' mniejsze szanse na zrozumienie j!zyków mi!dzynarodowych i lingua franca. Ten brak 
dba#o%ci o j!zyk jest widoczny na ka"dym etapie opracowywania i wdra"ania programów po-
mocowych, co znacznie wp#ywa na skuteczno%& i zakres samej pomocy.

J#zyk, a podatno$% na zagro'enia
Ta luka w podej%ciu do j!zyka jest krytyczna, poniewa" j!zyk mo"e mie& ogromy wp#yw 

na podatno%& na zagro"enia. Organizacje humanitarne i rozwojowe przy analizie podatno%ci 
na zagro"enia zazwyczaj bior' pod uwag! czynniki takie jak ubóstwo, p#e&, wiek i niepe#no-
sprawno%&. Jednak j!zyk i podatno%& na zagro"enia s' cz!sto ze sob' powi'zane. U"ytkownicy 
j!zyków marginalizowanych cz!sto znajduj' si! w niekorzystnej sytuacji na wielu sferach doty-
cz'cych dost!pu do podstawowych us#ug zdrowotnych, programów "ywieniowych czy edukacji.

Spo$eczna rola t$umacza w czasie pokoju, wojny i kryzysów humanitarnych
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W wielu spo#eczno%ciach kobiety maj' mniejszy dost!p do edukacji 
i mniejsze szanse na nauk! j!zyków. Starsze pokolenia cz!sto nie ko-
rzysta#y z mo"liwo%ci edukacyjnych i cz!sto nie posiadaj' umiej!tno%ci 
czytania, pisania lub mówienia w j!zyku urz!dowym lub obcym. Dzieci 
i m#odzie" aby mówi& o traumatycznych prze"yciach u"ywaj' innych 
okre%le$ ni" doro%li, zw#aszcza je%li nie do ko$ca rozumiej', co si! z nimi 
sta#o. S#aba oferta edukacyjna skierowana do osób niepe#nosprawnych 
w wielu krajach ogranicza ich mo"liwo%ci komunikacyjne.

W konsekwencji, biedna staruszka z niepe#nosprawno%ci', która 
mówi marginalizowanym j!zykiem, znajdzie si! na samym ko$cu kolejki 
po dost!p do jakichkolwiek us#ug, chocia" prawdopodobnie w#a%nie ona 
najbardziej ich potrzebuje.

Wszystko zaczyna si# od danych!
Dane j!zykowe s' wa"n' cz!%ci' planowania projektów humanitar-

nych. Jednak dost!pne dane j!zykowe s' cz!sto niewystarczaj'cej jako-
%ci. Na pocz'tku tego roku firma CLEAR Global opublikowa#a Global 
Language Data Review (Przegl'd danych dotycz'cy %wiatowych j!zy-
ków), w którym oceniono dane j!zykowe w 88 krajach. Przegl'd ten 
uwzgl!dni# kryteria dotycz'ce danych j!zykowych takie jak: aktualno%ci, 
reprezentatywno%ci, istotno%ci i dost!p. Ustalono, "e tylko 11 krajów 
(12,5%) dysponuje danymi j!zykowymi do celów operacyjnych dobrej 
jako%ci, w pozosta#ych dane s' albo przeci!tnej albo s#abej jako%ci. 

Taki niewystarczaj'cy dost!p do danych lub brak danych stanowi 
s#aby punkt wyj%cia do opracowywania programów na rzecz osób zmar-
ginalizowanych. Organizacje mog' jednak zacz'& wype#nia& t! luk!, po-
przez systematyczne gromadzenie danych o j!zykach u"ywanych przez 
odbiorców swoich us#ug.

Dane j#zykowe dla Ukrainy
Najpe#niejsze dane statystyczne dotycz'ce j!zyków u"ywanych na 

Ukrainie pochodz' z Ogólnoukrai$skiego Spisu Powszechnego z 2001 r.,  
widoczne na j!zykowej mapie Ukrainy firmy CLEAR Global. We-
d#ug tego spisu na Ukrainie obecnych by#o ponad 130 narodowo%ci  
i grup etnicznych. Ponad dwie trzecie populacji (67,5%) poda#o ukrai$-
ski jako pierwszy j!zyk, 29,6% rosyjski, a 2,9% inny j!zyk. Dane wynika-
j'ce ze spisu nie stanowi' jednak dok#adnych wytycznych dotycz'cych 
strategii komunikacyjnych w humanitarnej odpowiedzi na wojn! ponad 
dwie dekady pó6niej, z trzech g#ównych powodów.

• Spis zawiera# niedok#adne informacje na temat u"ywania j!zy-
ków przez niektóre mniejszo%ci etniczne, w szczególno%ci spo-
#eczno%ci romskie, krymsko-tatarskie i greckie. W rzeczywisto-
%ci spis umo"liwia# wybór tylko z listy 11 j!zyków mniejszo%ci, 
podczas gdy na Ukrainie liczba ta jest znacznie wy"sza. Jest 
równie" bardzo prawdopodobne, "e spo#eczno%ci zmarginalizo-
wane, takie jak osoby pos#uguj'ce si! j!zykiem romskim, nie 
uczestniczy#y do%& licznie w spisie.

• Zmiany w polityce j!zykowej od 2001 r. wp#yn!#y na u"ywanie 
j!zyka i to"samo%& j!zykow'.

• Wydarzenia, które mia#y miejsce od 2014 r., wp#yn!#y na to, jak 
zró"nicowana j!zykowo populacja Ukrainy odnosi si! do najcz!-
%ciej u"ywanych w kraju j!zyków: ukrai$skiego i rosyjskiego.

Powy"sze powody sprawi#y, "e   nie mo"na w pe#ni polega& na da-
nych ze spisu ludno%ci z 2001 r. By zrozumie& obecn' sytuacj! j!zykow' 

na Ukrainie potrzeba wi!kszej liczby danych, co korzystnie wp#yn!#oby 
na komunikacj! z mieszka$cami Ukrainy i uchod6cami z Ukrainy. 

Bariery j#zykowe i komunikacyjne,  
a skuteczno$% dzia"a! na Ukrainie  
i dla Ukrainy 
Poprzez dzia#ania w odpowiedzi na wojn! w Ukrainie, CLEAR Global 

i inne podmioty zidentyfikowa#y kilka wyzwa$ j!zykowych i informacyj-
nych dotycz'cych zarówno odbiorców jak te" osób i organizacji %wiad-
cz'cych us#ugi.

Wyzwania j!zykowe obejmuj': problemy z komunikacj' w mniej po-
pularnych j!zykach, takich jak romski i migowy, ograniczony dost!p do 
profesjonalnych t#umaczy ustnych i pisemnych (w tym t#umaczy przysi!-
g#ych), a tak"e z#o"on' terminologi! angielsk'.

Drugi rodzaj wyzwa$ wi'"e si! z dost!pem do informacji. Od 24 lutego  
2022 r. obserwujemy bezprecedensowy wzrost liczby ró"norodnych in-
formacji takich jak setki stron internetowych, kody QR, infolinie, grupy 
w mediach spo#eczno%ciowych, mechanizmy skarg i opinii, oraz punkty 
pomocy. Wszystkie maj' na celu przekazanie wa"nych informacji oso-
bom dotkni!tym wojn'. Jednak wysi#ki te s' cz!sto chaotyczne, niesko-
ordynowane i przyt#aczaj'ce, bez mo"liwo%ci weryfikacji poprawno%ci 
czy aktualno%ci. W efekcie powstaje chaos informacyjny, który utrudnia 
wyszukiwanie dok#adnych i aktualnych informacji, jest czasoch#onny  
i powoduje niepotrzebny stres w sytuacji, która sama w sobie jest nie-
zwykle trudna. 

Osoby reaguj&ce na miejscu,  
a wyzwania komunikacyjne w $rodowisku 
mi#dzynarodowym
Terminologia zwi'zana z pomoc' humanitarna i akcjami huma-

nitarnymi stanowi wyzwanie komunikacyjne dla osób nieb!d'cych 
specjalistami i osób niezaznajomionych z terminami angielskimi. Nad-
mierne bazowanie na j!zyku angielskim w kontekstach humanitarnych 
i rozwojowych cz!sto wyklucza lokalne s#u"by ratownicze z pe#nego  
i aktywnego udzia#u w wysi#kach na rzecz koordynacji dzia#a$. B#!d-
ne za#o"enie jest takie, "e „wszyscy mówi' po angielsku” i "e nie ma 
potrzeby udzielania lokalnym s#u"bom ratowniczym i osobom zaanga-
"owanym w reagowanie na miejscu informacji w j!zyku lub j!zykach 
innych ni" angielski. Takie podej%cie stwarza bariery dla mechanizmów 
uczestnictwa, udost!pniania danych, finansowania i koordynacji, a tak-
"e wp#ywa niekorzystnie na dzia#ania oparte na szacunku i partnerstwie.

U'ytkownicy zmarginalizowanych j#zyków,  
a wykluczenie podczas dzia"a! na Ukrainie  
i dla Ukrainy 
Prace CLEAR Global nad j!zykiem romskim w odpowiedzi na Ukra-

in! pokazuj', dlaczego dost!p do informacji o j!zyku i o potrzebach 
j!zykowych powinien by& uwzgl!dniany przy opracowywaniu progra-
mów dzia#a$. Organizacje szacuj', "e przed eskalacj' wojny w lutym 
na Ukrainie mieszka#o 400 000 Romów, których zdecydowana wi!k-
szo%& u"ywa j!zyka romskiego. Wielu z nich, w pewnym stopniu, po-
s#uguje si! drugim j!zykiem, nie wszyscy to robi' i nie wszyscy robi' to  
z #atwo%ci'. Oznacza to, "e Romowie, aby podejmowa& bezpieczne, 
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%wiadome decyzje dotycz'ce tego, co robi&, potrzebuj' wsparcia w j!-
zyku romskim. 

J!zyk romski, czyli romani ma wiele dialektów. Niektóre z nich s' 
podobne do siebie, ale nie wszystkie. J!zyk romski ma wiele zapo"ycze$ 
dotycz'cych terminów technicznych i medycznych z pobliskich j!zyków, 
takich jak ukrai$ski i w!gierski.

Spo#eczno%ci romskie w ró"nych cz!%ciach Ukrainy pos#uguj' si! ró"-
nymi drugimi j!zykami, przy czym w!gierski, s#owacki czy rumu$ski s' 
u"ywane cz!%ciej ni" ukrai$ski czy rosyjski.

Z powodu wykluczenia edukacyjnego niektórzy Romowie maj' 
trudno%ci z wykorzystaniem informacji pisemnych, takich jak broszury. 
Dotyczy to zw#aszcza kobiet, osób starszych i niepe#nosprawnych. Oso-
by z obszarów wiejskich cz!sto nie maj' dost!pu do cyfrowych kana#ów 
informacyjnych, takich jak aplikacje na smartfony. 

Takie informacje wp#ywaj' korzystnie na zrozumienie barier komu-
nikacyjnych, z jakimi borykaj' si! zmarginalizowane spo#eczno%ci, co 
mo"e pomóc sektorowi (t#umaczeniowemu) w zapewnieniu skuteczniej-
szej pomocy.

Co wa"ne, ka"dy j!zyk i ka"da spo#eczno%& jest inna. Na przyk#adzie 
spo#eczno%ci romskiej jasno wida&, "e zadawanie pyta$ dotycz'cych ko-
munikacji pozwala stworzy& z#o"ony i dok#adny obraz, który wspiera 
komunikacj! mi!dzy ratownikami i osobami dotkni!tymi kryzysem. 

T"umaczenie pisemne i ustne wra'liwych 
tematów mo'e stwarza% dalsze wyzwania
Dra"liwe tematy, takie jak trauma, handel lud6mi, zn!canie si!  

i przemoc, mog' stanowi& wyzwania t#umaczeniowe czy interpretacyjne 
z ró"nych powodów. Nale"y jednak pami!ta&, "e w sytuacjach humani-
tarnych ratownicy, lingwi%ci i osoby, którym niesiona jest pomoc, musz' 
cz!sto rozmawia& na te w#a%nie tematy. Wiedza o tym, jak to robi& sku-
tecznie, dok#adnie i bezpiecznie, ma kluczowe znaczenie.

Brak bezpo$rednich odpowiedników 
dla terminów dotycz&cych dra'liwych 
tematów 
T#umaczenie dra"liwych tematów stanowi wyzwanie t#umaczeniowe 

samo w sobie. W niektórych j!zykach terminy odnosz'ce si! do dra"li-
wych kwestii nie istniej' lub s' stygmatyzowane. Szczególnie w takich 
przypadkach niezwykle wa"na jest wra"liwo%& kulturowa i wiedza, a tak-
"e wysoka rzetelno%& zawodowa.

Cz!ste jest u"ywanie eufemizmów i j!zyka po%redniego, aby roz-
mawia& na tematy stygmatyzowane, dra"liwe lub traumatyczne. Tyl-
ko wykwalifikowany t#umacz mo"e zada& pytania w delikatny sposób  
i interpretowa& odpowiedzi, tak by okaza& rozmówcy szacunek. Nale"y 
pami!ta&, "e w niektórych przypadkach j!zyk nie jest neutralny p#ciowo, 

Rodzaj zasobu Przyk"ad Opis 

Glosariusz • PSEA Glossary
• Protection and Accountability Glossary
• Other glossaries

Globalne glosariusze CLEAR pomagaj& ratownikom  
i osobom poszkodowanym znale(% w"a$ciwe s"owa  
i definicje z"o'onych terminów humanitarnych we  
w"asnym j#zyku.

Informacje w wielu formatach • Wizualne (plakaty, ulotki, filmy)
• Audio (twarz& w twarz, radio, g"o$niki,  

wiadomo$ci g"osowe)
• Tekst (ulotki, e-maile, SMS-y, strony  

internetowe)

Korzystanie z informacji w ró'nych formach pomaga  
dotrze% z wa'nymi informacjami do wi#kszej liczby osób 
i grup.

Zwyk"y/prosty j#zyk • Prosta instrukcja j#zykowa
• Informacje w prostych s"owach 

Przekazywanie informacji prostym j#zykiem u"atwia  
i przyspiesza identyfikacj#, zrozumienie i wykorzystanie 
tre$ci.

Przewodniki i porady • Zestawienie informacji o j#zyku romskim
• Przewodnik po t"umaczeniu ustnym  

w kontek$cie humanitarnym
• Wskazówki dotycz&ce interpretacji  

i dra'liwych tematów

Przewodniki i wykazy ze wskazówkami poprawiaj&  
umiej#tno$ci komunikacyjne respondentów i informuj& 
ich o mo'liwych wyzwaniach komunikacyjnych.

Szkolenia • Humanitarne szkolenie w zakresie  
t"umacze! ustnych

• Szkolenie z komunikacji w kontekstach  
humanitarnych

Szkolenie dla osób pe"ni&cych rol# t"umaczy spo"ecznych 
i mediatorów kulturowych w odpowiedzi humanitarnej.

Platforma danych • Data Platform Ten pulpit nawigacyjny "&czy wiele zasobów i ma na celu 
przedstawienie jak najpe"niejszego obraz j#zyków  
u'ywanych przez osoby dotkni#te wojn& na Ukrainie.

Wydarzenia podnosz&ce 
$wiadomo$%

• Webinaria
• Rzecznictwo

Rzecznictwo na rzecz priorytetowego traktowania j#zyka 
i komunikacji w kontekstach humanitarnych.

Tabela 1: Ró'norodne rodzaje zasobów mog& pomóc ratownikom w rozwi&zywaniu problemów j#zykowych i komunikacyjnych

Narz#dzia i zasoby CLEAR Global do skutecznej komunikacji w sytuacjach kryzysowych

Spo$eczna rola t$umacza w czasie pokoju, wojny i kryzysów humanitarnych

https://glossaries.clearglobal.org/psea/
https://glossaries.clearglobal.org/oxfam/
https://glossaries.clearglobal.org
https://clearglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/CLEAR-Global-What-is-plain-language-tipsheet.pdf
https://clearglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/CLEAR-Global-Romani-language-factsheet.pdf
https://clearglobal.org/wp-content/uploads/2022/03/Guide-to-Humanitarian-Interpreting-and-Cultural-Mediation-English-1.pdf
https://clearglobal.org/wp-content/uploads/2022/03/TIP-SHEET-Interpretation-and-Sensitive-Topics-EN.pdf
https://clearglobal.org/ukraine-language-data-platform/
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zw#aszcza w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z wyrazami zwi'za-
nymi z seksualno%ci'. Przyk#adem odpowiedzi na takie wyzwania jest 
sytuacja zaistnia#a w obozie dla uchod6ców w Bangladeszu, gdzie ko-
biety Rohingja wypracowa#y w#asny socjolekt, czy te" dialekt spo#eczny  
w odpowiedzi na ograniczenia spo#eczno-kulturowe i segregacj!, z ja-
kimi si! borykaj'. Niektóre s#owa i eufemizmy w tym socjolekcie nie s' 
#atwo zrozumia#e dla m!"czyzn Rohingja. Na przyk#ad haiz to naukowe 
okre%lenie na menstruacj! zapo"yczone z j!zyka arabskiego. Jednak 
wiele m#odych kobiet nie lubi wypowiada& tego s#owa. Wol' u"ywa& 
eufemizmu gusol, co dos#ownie oznacza „bra& prysznic”.

W kontek%cie Ukrainy takim dra"liwym terminem sta#o si! s#owo 
„konflikt”. W j!zyku angielskim ludzie z sektora humanitarnego na ogó# 
akceptuj' s#owo „konflikt” jako synonim s#owa „wojna”, a wyra"enie 
„konflikt zbrojny” jest powszechne w terminologii humanitarnej. Jed-
nak w t#umaczeniu na j!zyk ukrai$ski odpowiednik „konfliktu” mo"e by& 
odbierany jako mniej powa"ny i nie oddaj'cy prawdziwego obrazu sy-
tuacji. Stwarza to ryzyko powstania nieporozumie$ lub frustracji mi!dzy 
rozmówcami angloj!zycznymi i ukrai$skoj!zycznymi.

Przygotowanie i planowanie mo'e pomóc 
organizacjom w radzeniu sobie z barierami 
j#zykowymi podczas komunikowania si# 
na delikatne tematy, a mo'na to zrobi% 
poprzez:
• Zatwierdzenie bud"etu na zatrudnianie zawodowych, przeszko-

lonych t#umaczy ustnych i pisemnych w celu zapewnienia do-
k#adnej i niezawodnej obs#ugi j!zykowej krytycznych kwestii.

• Zastanowienie si! czy w#a%ciwe jest anga"owanie t#umaczy nie-
formalnych lub t#umaczy z tej samej spo#eczno%ci co populacja 

dotkni!ta kryzysem, chorob', czy wojn'. W niektórych przypad-
kach osoby z dotkni!tej spo#eczno%ci ciesz' si! najwi!kszym 
zaufaniem i mog' pomóc ratownikom w dotarciu do wi!kszej 
liczby cz#onków danej spo#eczno%ci.

• Zapewnienie poufno%ci czyli pewno%&, "e osoby udzielaj'ce 
wsparcia j!zykowego wiedz', jak bezpiecznie zarz'dza& infor-
macjami. W niektórych przypadkach ludzie mog' odczuwa& 
wstyd lub pi!tno, je%li osoba, któr' znaj', t#umaczy im zagad-
nienia dotycz'ce traumatycznych prze"y&.

• Zorganizowanie szkole$ i okre%lanie wytycznych dotycz'cych 
t#umaczenia dra"liwych tematów tak, by pomóc t#umaczowi 
dok#adnie przekazywa& informacje.

• Zapewnienie pomocy psychologicznej wszystkim t#umaczom 
pisemnym i ustnym, ze wzgl!du na fakt, "e t#umaczenie zagad-
nie$ delikatnych i traumatycznych mo"e stanowi& powa"ne ob-
ci'"enie psychiczne równie" dla t#umacza.

Wnioski
Rola, jak' odgrywaj' j!zyki oraz t#umacze ustni i pisemni w sytu-

acjach kryzysowych, ma kluczowe znaczenie. Rozpoczynaj'c gromadze-
nie danych j!zykowych i uwzgl!dniaj'c j!zyk w planowaniu programów 
i w bud"etach, osoby reaguj'ce, w tym t#umacze mog' zapewni& w#a-
%ciw' komunikacj! i przep#yw informacji. Dzi!ki temu, informacje mog' 
dotrze& do wszystkich potrzebuj'cych, w tym do osób pos#uguj'cych 
si! marginalizowanymi j!zykami. Przygotowuj'c si! do t#umaczenia pi-
semnego lub ustnego, powinni%my wzi'& pod uwag! ró"ne wyzwania 
j!zykowe i kulturowe z jednaj strony, a z drugiej nale"y zapewni& dost!p 
do specjalistycznego wsparcia i zasobów, co równie" wp#ywa na efek-
tywno%& komunikacji. 

O CLEAR Global
CLEAR Global to ameryka$ska organizacja non-profit, która poma-

ga ludziom pozyskiwa& wa"ne informacje i by& wys#uchanym, niezale"-
nie od j!zyka, którym si! pos#uguj'. Dzi!ki innowacyjnym rozwi'zaniom 
w zakresie technologii j!zykowych, badaniom i spo#eczno%ci ponad 100 
000 lingwistów CLEAR Global wspiera organizacje partnerskie dzia#aj'-
ce w ró"nych kontekstach i sytuacjach na ca#ym %wiecie. Wyobra"aj'c 
sobie %wiat bez barier j!zykowych, CLEAR Global ma na celu popraw! 
globalnej komunikacji i dost!pu do informacji.

W przypadku pyta! prosimy o kontakt z Ag& 
Macur& pod adresem: aga.macura@clearglobal.org +led( CLEAR Global na LinkedIn i Twitterze.
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dr Miros!awa Kawecka

Z wykszta"cenia filolog ukrai!ski i rosyjski. Na-
uczyciel akademicki, kierownik Katedry Slawi-
styki Pa!stwowej Akademii Nauk Stosowanych 
w Che"mie. Do$wiadczony t"umacz przysi#g"y 
j#zyka ukrai!skiego, druga wiceprezes Lubel-
skiego Stowarzyszenia T"umaczy.

ROLA T"UMACZA  
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  
(WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO)

dr Miros!awa Kawecka

Wydarzenia ostatnich lat i miesi#cy zachodz&ce w Europie, a wi#c naj-
pierw g"#boki kryzys migracyjny, a pó(niej rozp#tana przez Rosj# wojna  
w Ukrainie i zwi&zane z ni& uchod(ctwo unaoczni"y znaczenie spo"ecznej roli 
t"umacza w ró'nych, cz#sto trudnych uwarunkowaniach komunikacyjnych. 
Zaistnia"a sytuacja kryzysowa sta"a si# jednocze$nie wyzwaniem tak'e dla 
samego $rodowiska t"umaczy, któremu przysz"o zmierzy% si# z do$wiadcze-
niami zupe"nie nowymi i niezwykle trudnymi, zarówno z punktu widzenia 
zawodowego, jak i czysto ludzkiego.

Z tych wzgl#dów Lubelskie Stowarzyszenie T"umaczy, realizuj&c we 
wspó"pracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie projekt 
Translating Europe Workshop zatytu"owany Spo"eczna rola t"umacza w czasie 
pokoju, wojny i kryzysów humanitarnych, podj#"o prób# znalezienia odpowie-
dzi na pytanie o status i rol# t"umacza w sytuacjach nadzwyczajnych.

W ramach projektu opracowano i przeprowadzono badanie ankietowe, 
którym obj#to samych t"umaczy oraz instytucje wspó"pracuj&ce z t"uma-
czami. Celem sonda'u by"a próba rozpoznania potrzeb i problemów osób 
t"umacz&cych w warunkach kryzysu, wyznaczenia kierunków i obszarów, 
w ramach których potrzebne jest wspó"dzia"anie instytucji pa!stwowych 
i $rodowisk t"umaczy. W badaniu wzi#"o udzia" 155 osób zajmuj&cych si# 
t"umaczeniami z ró'nych j#zyków oraz 109 instytucji obs"uguj&cych obco-
krajowców. 

Wyniki ankiety wskazuj&, 'e sytuacja kryzysu humanitarnego jest nowa 
i nie do ko!ca jeszcze przepracowana przez samych t"umaczy, jak i przez 
instytucje pa!stwowe, st&d w wielu poruszonych kwestiach odpowiedzi 
na pytania ankietowe by"y rozproszone i niejednoznaczne. Chocia' 84% 
spo$ród ankietowanych instytucji wspó"pracowa"o z t"umaczami, to jednak 
udzielone odpowiedzi sugeruj&, 'e nie istnieje wspólna dla wszystkich or-
ganów wizja wspólnego dzia"ania z t"umaczami w sytuacjach kryzysowych,  
i tak np. w pytaniu o to, czy organy pa%stwowe mog# oczekiwa& od t"umaczy 
$wiadczenia nieodp"atnych us"ug w sytuacjach kryzysowych odpowiedzi „trud-
no powiedzie%” udzieli"o a' 36% respondentów, odpowiedzi „raczej nie”  
i „zdecydowanie nie” – 18%, za$ „zdecydowanie tak” i „raczej tak” – 46%.  
W tej kwestii $rodowisko t"umaczy zaj#"o zdecydowanie bardziej jedno-
znaczne stanowisko, bowiem odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie” 
udzieli"o 79% ankietowanych. Tylko 11% wskaza"o odpowied( „trudno po-
wiedzie%”. Jednak w wielu innych punktach, jak cho%by w pytaniu o do-
datkow& rol# eksperck&, t"umacze udzielali ju' znacznie mniej stanowczych 
odpowiedzi.

Kwesti&, w której opinie instytucji oraz t"umaczy wyra(nie zbiegaj& si# ze 
sob&, stanowi zagadnienie przek"adu jako elementu strategii pa!stwa w za-

Spo$eczna rola t$umacza w czasie pokoju, wojny i kryzysów humanitarnych



23

rz&dzaniu sytuacjami kryzysowymi. Ankietowane instytu-
cje, jak i $rodowisko t"umaczy w pytaniu o to zagadnienie 
udzieli"o konkretnych i jednoznacznych odpowiedzi. 83% 
w$ród ankietowanych t"umaczy (odpowiedzi „zdecydowa-
nie tak” – 60%, „raczej tak” – 23%) oraz 84% sondowa-
nych instytucji (odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 41%, 
„raczej tak” – 43%) wskaza"o, 'e t"umaczenia powinny 
stanowi& sta"y element strategii pa%stwa w zarz#dzaniu 
sytuacjami kryzysowymi. Dodatkowo ankietowane insty-
tucje poda"y, 'e warto, aby w ramach takiego zarz&dza-
nia t"umacze zostali obj#ci wsparciem ze strony pa!stwa  
w zakresie bezpiecze!stwa osobistego (68% odpowiedzi), 
pomoc& materialn&, a nawet psychologiczn&.

Problem nieuwzgl#dnienia t"umacze! w strategii pa!-
stwa dotycz&cej zarz&dzania sytuacjami kryzysowymi 
staje si# bardzo widoczny, gdy zwa'ymy, i' w trwaj&cym 
kryzysie 54% ankietowanych t"umaczy nie mia"o wiedzy, 
za$ 37% w ogóle nie spotka"o si# z jakimikolwiek forma-
mi wsparcia oferowanymi przez pa!stwo dla osób t"uma-
cz&cych w sytuacjach nadzwyczajnych. Poniewa' jednak 
ró'nego rodzaju kryzysy migracyjne staj& si# ju' nieod-
"&czn& cz#$ci& naszej wspó"czesnej rzeczywisto$ci, warto, 
aby zdobyte obecnie do$wiadczenie sta"o si# baz& dla 
wypracowania szerszej strategii zarz&dzania kryzysami  
z uwzgl#dnieniem roli t"umaczy, poniewa' bez nich kon-
takt mi#dzykulturowy, komunikacja, zrozumienie obcej 
kultury i opanowanie kryzysu cz#sto s& niemo'liwe. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o spo"eczn& 
rol# t"umacza w czasach kryzysów w ankiecie poruszo-
na zosta"a równie' kwestia roli t"umacza jako eksperta. 
Udzielone odpowiedzi wskazuj&, 'e t"umacze w znacznej 
wi#kszo$ci swoj& rol# w procesie komunikacji postrzegaj& 
wyra(nie szerzej ni' tylko jako przekazywanie tre$ci j#-
zykowych. Na pytanie o to, czy t"umacz podczas wyko-
nywania t"umacze% powinien by& jednocze$nie ekspertem 
udzielaj#cym informacji w zakresie realiów spo"eczno-kul-
turowych, odpowied( „zdecydowanie tak” poda"o 26% 
respondentów i „raczej tak” – 37%. Jednak, gdyby po-
moc ekspercka mia"a dotyczy% informacji politycznych, 
rozpoznawczych, czy te' odnosz&cych si# do grupy mniej-
szo$ci etnicznych b&d( te' religijnych, wskazania „zde-
cydowanie tak” i „raczej tak” nie by"y ju' tak oczywiste  
i znacznie mniejsza liczba pytanych osób udzieli"a na 
nie twierdz&cych odpowiedzi. Bez w&tpienia "&czy si# to  
z profesjonalnym podej$ciem osób t"umacz&cych do 
swojej pracy, bowiem rozumiej& oni wymóg bezstron-
no$ci t"umaczenia i tym samym nieanga'owania si# po 
którejkolwiek ze stron. W pytaniu o to, czy przekonania 

polityczne lub $wiatopogl#dowe mog# by& przeszkod# w 
wykonywaniu przez nich swojej pracy, 34% t"umaczy re-
spondentów wskaza"o odpowied( „nie powinny”, ale tak-
'e poda"o, 'e mog& one stanowi% przeszkod#, tym samym 
zrozumia"a staje si# niech#% do udzielania przez t"umaczy 
pomocy eksperckiej w zakresie informacji politycznych 
b&d( zwiadowczych. W tym wzgl#dzie jednak odpowiedzi 
instytucji przedstawiaj& si# zgo"a inaczej, licz& one tak na 
pomoc eksperck# t"umaczy w zakresie zrozumienia realiów 
spo"eczno-kulturowych (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 
„raczej tak” 64% badanych), jak równie' w zakresie po-
dania informacji operacyjnych dost#pnych t"umaczowi 
(odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” – 48% 
badanych instytucji, podczas gdy odpowiedzi t"umaczy 
„nie” i „raczej nie” – 62%). Bez w&tpienia warto wypraco-
wa% wspólne stanowisko organów i $rodowisk t"umaczy w 
zakresie takich oczekiwa!.

W ankiecie skierowanej do t"umaczy podj#to tak'e 
kwesti# ich spo"ecznego zaanga'owania. W odpowiedzi 
na pytanie, czy zdarzy"o ci si!, (e poza wykonaniem t"uma-
czenia podj#"e$/podj!"a$ inne czynno$ci (np. sporz#dzi"e$/
sporz#dzi"a$ pismo, wykona"e$/wykona"a$ telefon), (eby po-
móc osobie t"umaczonej w zwi#zku z jej sytuacj#, tylko 6% 
ankietowanych odpowiedzia"o, 'e ogranicza swoj& aktyw-
no$% wy"&cznie do t"umaczenia, za$ odpowiedzi „cz#sto” 
oraz „sporadycznie” udzieli"o "&cznie 77% respondentów. 
Wynik ten zwraca uwag# na czysto ludzki aspekt pracy 
t"umaczy, szczególnie w sytuacji kryzysu, kiedy to obar-
czeni s& oni zwi#kszon& dawk& stresu i emocji zarówno 
w"asnych, jak i osoby t"umaczonej. Respondenci w ankie-
cie wskazali, 'e nie mog& unikn&% zaanga'owania emo-
cjonalnego podczas wykonywania swojej pracy, bowiem 
zaanga'owanie takie stanowi nieod"&czny element t"uma-
czenia, jednak jednoznacznie odpowiedzieli, 'e nie mo'e 
ono wp"ywa% na sam proces t"umaczenia. Jednocze$nie 
63% ankietowanych poda"o, i' t"umacz ma prawo do od-
mowy wykonania t"umaczenia, gdy narusza to jego zasa-
dy etyczne lub godno$% osobist&. 

T"umacz, cho% pozostaje w cieniu wydarze!, osób, czy 
te' tekstów, które przysz"o mu t"umaczy%, ma do ode-
grania spo"ecznie wszechstronn& rol#. Wyniki ankiety 
jednoznacznie pokaza"y, 'e w sytuacjach kryzysu staje si# 
on kluczowym ogniwem w procesie komunikacji i udziela-
nia pomocy. Dlatego warto g"#biej rozpozna% t# rol#, by 
pomoc $wiadczona przez t"umaczy i ich zaanga'owanie  
w sytuacjach kryzysowych by"y bardziej efektywne i ukie-
runkowane.
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Anna Kotarska

Stefanie Bogaerts

Prezes Fundacji FreeLING i Fundacji LAPIGUA
Belgijka mieszkaj&ca i pracuj&ca w Polsce (Za-
mo$%) od 2001 r. Uko!czy"a studia magisterskie 
na kierunku J#zyków i Kultur Europy Wschod-
niej oraz studia podyplomowe w zakresie public 
relations, komunikacji biznesowej i zarz&dzania. 
Od 2004 r. pracuje jako t"umacz, a w 2014 r. 
uzyska"a w Polsce uprawnienia t"umacza przy-
si#g"ego j#zyka niderlandzkiego. Jest wspó"za-
"o'ycielk& Fundacji FreeLING, w której odpo-
wiada za zarz&dzanie i organizacj# szkole!. Od 
kilku lat prowadzi warsztaty dla t"umaczy j. ni-
derlandzkiego. Jest aktywnym cz"onkiem Lubel-
skiego Stowarzyszenia T"umaczy i jednym z po-
mys"odawców Programu Profesjonalny T"umacz 
– +wiadomy Klient. Bierze udzia" w obradach  
i konsultacjach zespo"u ds. RODO, który powsta" 
w ramach tego Programu. Z ramienia LST tak'e 
uczestniczy w obradach zespo"u ds. nowelizacji 
ustawy o zawodzie t"umacza przysi#g"ego.
Podczas Konferencji T"umaczy 2017 otrzyma"a 
nagrod# za wk"ad w rozwój polskiej bran'y t"u-
maczeniowej.

T"UMACZENIA PISEMNE I USTNE  
JAKO STA"Y ELEMENT STRATEGII 
ZARZ(DZANIA KRYZYSOWEGO 

Stefanie Bogaerts

„Najskuteczniejszym sposobem pomocy ludziom w kryzysie jest zapew-
nienie wsparcia i informacji w ich w"asnym j#zyku”. To stwierdzenie mo'e 
wydawa% si# nieco egocentryczne, bior&c pod uwag#, 'e zosta"o wypo-
wiedziane przez cz"onka spo"eczno$ci t"umaczy ustnych i pisemnych (T&I). 
Niemniej jednak nie mo'na zaprzeczy%, 'e bariery komunikacyjne s& jedn& 
z g"ównych przeszkód w transgranicznym kryzysie humanitarnym, w który 
zaanga'owane s& spo"eczno$ci wieloj#zyczne.

Dok"adnie przed takimi wyzwaniami stan#li$my w kryzysie humanitar-
nym powsta"ym podczas wojny w Ukrainie. Wraz z nap"ywem uchod(ców 
do krajów s&siednich pojawi" si# ogromny kryzys komunikacyjny i od same-
go pocz&tku odczuwalne by"o pilne zapotrzebowanie na t"umaczy ustnych 
i pisemnych.

Ju' w tych pierwszych dniach sta"o si# jasne, 'e krajowe i miejscowe stra-
tegie zarz&dzania kryzysowego nie uwzgl#dniaj& wieloj#zycznych potrzeb 
komunikacyjnych i 'e nie ma planów zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
w zakresie t"umacze! ustnych i pisemnych. Brak planu móg" by% usprawie-
dliwiony awaryjnym charakterem sytuacji, typowym dla ka'dego kryzysu. 
Niemniej to w"a$nie strategie zarz&dzania kryzysowego powinny przygo-
towywa% nas na tego typu nieoczekiwane sytuacje i obejmowa% wytyczne 
u"atwiaj&ce komunikacj# wieloj#zyczn&.

Zadaniem sektora t"umaczeniowego (t"umaczy pisemnych i ustnych – 
T&I) jest uwzgl#dnienie tego zagadnienia, aktywny udzia" w przygotowaniu 
polityki komunikacyjnej jak te' w"&czeniu jej w strategie zarz&dzania kryzy-
sowego.

Eksperci i naukowcy przeprowadzili analiz# dotycz&c& potrzeb i wsparcia 
w zakresie t"umacze! pisemnych i ustnych w sytuacjach kryzysowych, w wy-
niku której sporz&dzono list# zalece!. Jednak to naszym obowi&zkiem czyli 
obowi&zkiem w"a$nie t"umaczy jest dopilnowanie, aby te zalecenia sta"y 
si# cz#$ci& ka'dej strategii zarz&dzania kryzysowego w sytuacjach maj&cych 
wp"yw na spo"eczno$ci wieloj#zyczne.

„Rekomendacje dotycz&ce polityki” opublikowane przez INTERACT (In-
ternational Network on Crisis Translation) stanowi& rzetelny zarys kwestii, 
które nale'y dok"adniej uwzgl#dni% w strategii kryzysowej komunikacji. Do-
kument ten zawiera 10 rekomendacji, które chcia"abym rozwin&% w kontek-
$cie osobistych do$wiadcze! zdobytych w ramach projektu „T"umacze dla 
Ukrainy”.

Projekt „T"umacze dla Ukrainy” zosta" zainicjowany na pocz&tku wojny 
na Ukrainie i jest wspólnym przedsi#wzi#ciem, polskich, organizacji i sto-
warzysze! bran'y t"umaczeniowej. Po"&czy"y one si"y, aby koordynowa% 
dzia"ania sektora T&I w Polsce oraz wspiera% swoich polskich i ukrai!skich 
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kolegów, których zaanga'owanie by"o ogromne w czasie 
kryzysu humanitarnego.

Poni'ej przedstawiam rekomendacje w kolejno$ci do-
stosowanej do potrzeb niniejszego artyku"u.

Rekomendacja 1: Zasady komunikacji w ramach zarz#dzania 
kryzysowego powinny obejmowa$ przepisy dotycz#ce t!umaczenia 
pisemnego i ustnego oraz powinny by$ regularnie przegl#dane  
i aktualizowane.

Pierwszym i najwa'niejszym krokiem, jaki nale'y pod-
j&%, jest zatem podniesienie $wiadomo$ci decydentów po-
litycznych dotycz&cej strategii zarz&dzania kryzysowego, 
tak by uwzgl#dniali plan komunikacji kryzysowej.

Rekomendacja 2: Nale%y zidentyfikowa$ i wyznaczy$ konkretny 
organ odpowiedzialny za polityk& w zakresie t!umacze'  
pisemnych i ustnych odpowiedzialny za komunikacj& w sytuacjach 
kryzysowych.

Podczas kryzysu humanitarnego spowodowanego ro-
syjsk& agresj& w Ukrainie sta"o si# jasne, 'e w Polsce nie 
ma centralnego, a nawet lokalnego zarz&dzania wspar-
ciem t"umacze! ustnych i pisemnych. Cho% polskie stowa-
rzyszenia t"umaczy bardzo szybko utworzy"y grup# robo-
cz&, trudno by"o skutecznie porozumie% si# z w"adzami, 
aby skierowa% nasze wsparcie tam, gdzie by"o ono najbar-
dziej potrzebne. W przysz"o$ci powo"anie krajowego lub 
lokalnego koordynatora ds. wsparcia t"umacze! ustnych  
i pisemnych powinno usprawni% wspó"prac# na wszyst-
kich poziomach i etapach kryzysów komunikacyjnych. 
Oto, co sugeruje nast#pna rekomendacja:

Rekomendacja 3: Nale%y ustanowi$ kana!y bezpo(redniej  
komunikacji mi&dzy ratownikami a stowarzyszeniami zawodowymi 
t!umaczy pisemnych i ustnych w celu zapewnienia bardziej  
skutecznej wspó!pracy.

Skrócone procedury komunikacyjne mi#dzy stowarzy-
szeniami, koordynatorami i innymi organizacjami odpo-
wiedzialnymi lub wymagaj&cymi wsparcia powinny zo-
sta% okre$lone w planie komunikacji kryzysowej. Wa'nym 
elementem b#dzie dodatkowe, powo"anie koordynatorów 
(ds. komunikacji) po stronie stowarzysze!.

Stowarzyszenia t"umaczy pisemnych i ustnych, które 
zrzeszaj& zarówno ekspertów j#zykowych, jak te' media-
torów kultury, mog& bez w&tpienia bra% aktywny udzia"  
w konsultowaniu polityki komunikacyjnej z zainteresowa-
nymi spo"eczno$ciami, co omawia kolejne zalecenie: 

Rekomendacja 4: Polityk& komunikacji w zakresie zarz#dzania 
kryzysowego nale%y opracowa$ w porozumieniu z odpowiednimi 
spo!eczno(ciami wieloj&zycznymi i wielokulturowymi.

Rekomendacja 5: Zasady komunikacji w ramach zarz#dzania 
kryzysowego powinny umo%liwia$ dwukierunkow# komunikacj& 
mi&dzy ratownikami a dotkni&tymi spo!eczno(ciami.

Rekomendacja 6: Zasady komunikacji w ramach zarz#dzania 
kryzysowego powinny uwzgl&dnia$ j&zyki, którymi pos!uguj# si& 
dotkni&te spo!eczno(ci (w tym j&zyk migowy), poziom umiej&tno(ci 
czytania i pisania jak te% by$ kulturowo odpowiednie. 

Aby zapewni% odpowiedni& komunikacj#, organizacje 
oferuj&ce wsparcie w sytuacjach kryzysów humanitarnych 
powinny by% równie' $wiadome roli t"umacza i umiej#t-
no$ci potrzebnych do oferowania profesjonalnego wspar-
cia komunikacyjnego:

Rekomendacja 7: Rekrutacja do wieloj&zycznych organizacji  
odpowiedzialnych za pomoc lub reagowanie w sytuacjach  
kryzysowych powinna przebiega$ w taki sposób, aby nie by!o 
potrzeby korzystania z mi&dzynarodowego lingua franca  
czy te% dora)nych t!umacze' pisemnych lub ustnych.

To zalecenie powinno by% realizowane równie' w in-
nym kierunku, tj. t"umacze pisemni i ustni powinni mie% 
mo'liwo$% skupienia si# na swojej pracy bez dodatkowych 
obci&'e! wieloma innymi zadaniami, które cz#sto poja-
wiaj& si# w sytuacjach kryzysowych. Profesjonalne t"uma-
czenie ustne i pisemne wymaga pe"nej koncentracji oraz 
odpowiedniego czasu na odpoczynek i regeneracj#, a wy-
si"ek intelektualny i fizyczny t"umaczy jest cz#sto umniej-
szany.

Konieczny jest wi#c nie tylko czas na relaks i odpoczy-
nek, ale tak'e odpowiednie przygotowanie do udzielania 
wsparcia t"umaczeniowego w sytuacjach kryzysowych.

Rekomendacja 8: Nale%y szkoli$ zarówno zawodowych t!umaczy 
pisemnych i ustnych i ochotników, tak by mogli skutecznie  
dzia!a$ w sytuacjach kryzysowych i kl&sk %ywio!owych,  
jak te% beneficjentów us!ug t!umaczeniowych.

Szkolenia stanowi& jednak tylko jeden z elementów 
tego przygotowania. T"umacze pisemni i ustni pracuj&cy 
w sytuacjach kryzysowych powinni równie' otrzymywa% 
wsparcie psychologiczne, mi#dzy innymi w celu unik-
ni#cia wtórnego stresu traumatycznego w perspektywie 
krótko- i d"ugoterminowej.

T# potrzeb# d"ugoterminowej perspektywy podkre$lo-
no równie' w kolejnym zaleceniu:

Rekomendacja 9: Wytyczne dotycz#ce komunikacji powinny 
obejmowa$ wszystkie fazy zarz#dzania kryzysowego i katastrofy 
(!agodzenie skutków, gotowo($, reagowanie i odbudowa).

Wytyczne dotycz&ce komunikacji powinny obejmowa% 
narz#dzia d"ugofalowego reagowania, cz#sto zaniedby-
wane, gdy pierwszy kryzys zostanie za'egnany. W kryzy-
sie humanitarnym, jaki prze'ywamy w Polsce po rosyjskiej 
inwazji na Ukrain#, wida% wyra(nie, 'e niektóre problemy 
komunikacyjne nadal nie s& nale'ycie identyfikowane 
lub rozwi&zywane. Brak rozwi&za! w zakresie t"umacze!  
w pomocy medycznej dla uchod(ców to tylko jeden  
z przyk"adów. Strategie zarz&dzania kryzysowego powin-
ny zatem nie tylko koncentrowa% si# na zaspokajaniu pil-
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nych potrzeb, ale tak'e zapewnia% d"ugoterminowe roz-
wi&zania.

Rekomendacja 10: Nale%y rozwa%y$ wprowadzenie alternatywnych 
form i kana!ów rozpowszechniania przet!umaczonych informacji – 
nie tylko tradycyjne formy pisemne lub ustne.

Nowe technologie, takie jak t"umaczenie maszyno-
we lub aplikacje do t"umaczenia ustnego, mog& z pew-
no$ci& stanowi% dora(ne rozwi&zania niektórych pilnych 
lub d"ugoterminowych problemów komunikacyjnych. 
Technologie te nale'y jednak stosowa% ostro'nie, z pe"n& 
$wiadomo$ci& ich zalet i wad. Dlatego kryzysowy plan dla 
komunikacji powinien zawiera% list# zalecanych narz#dzi 
do t"umaczenia pisemnego i ustnego wraz ze wskazaniem 
kontekstu, w którym mo'na je bezpiecznie stosowa%. 

Decydenci i beneficjenci us"ug t"umaczeniowych pi-
semnych i ustnych powinni by% równie' przeszkoleni tak, 
by z rozmys"em wybiera% mi#dzy nowymi technologiami 
a profesjonalnym t"umaczem ustnym lub pisemnym.

Niestety decyzja na rzecz profesjonalnego t"umacza 
– cz"owieka jest bardzo cz#sto utrudniona przez brak 
$rodków finansowych, w konsekwencji czego wybór cz#-
sto pada na t"umacza-ochotnika, który ma niewielkie lub 
'adne o$wiadczenie zawodowe.

Dlatego te' do powy'szej listy nale'y doda% jeszcze 
jedn& rekomendacj#, znajduj&c& si# równie' w „Zalece-
niach etycznych dotycz&cych t"umacze! w warunkach 
kryzysowych” opublikowanych przez INTERACT Interna-
tional Network on Crisis Translation:

Rekomendacja 11: Wytyczne dotycz#ce komunikacji  
w zarz#dzaniu kryzysowym powinny oferowa$ narz&dzia  
i informacje niezb&dne do dokonywania (wiadomego wyboru 
mi&dzy t!umaczami ustnymi nieprofesjonalnymi (ochotnikami)  
a zawodowymi t!umaczami. 

Jak wspomniano w zaleceniach dotycz&cych etyki, 
„oddelegowanie t"umaczy obywatelskich (niektórzy z nich 
mog& nie mie% zawodowego przeszkolenia t"umaczenio-
wego) powinno by% rozwa'one w sytuacjach kryzysowych, 
gdy nie ma wystarczaj&cej liczby lepiej wykwalifikowanych 
t"umaczy pisemnych lub ustnych. Nale'y opracowa% jasne 
zasady dotycz&ce zakresu dzia"a! i wymaganych szkole! 
dla t"umaczy i osób z nimi wspó"pracuj&cych. Ponadto 

nale'y podj&% $rodki, aby nie zaszkodzi% wizerunkowi lub 
(ród"om utrzymania zawodowych t"umaczy”.

Ryzyko powstania zagro'e! dla (ród"a utrzymania za-
wodowych t"umaczy powinno by% tak'e uwzgl#dnione  
w rekomendacjach. Wielu zawodowym t"umaczy podj#-
"o nieodp"atn& prac# w pocz&tkowych okresie kryzysu 
humanitarnego zwi&zanego z wojn& na Ukrainie, jednak 
teraz, by móc zarobi% na utrzymanie musz& oni wróci% do 
p"atnej pracy. 

Dlatego te' do powy'szej listy dodaj# ostatni& reko-
mendacj#, która jest kluczowym elementem dotycz&cym 
komunikacji w zrz&dzaniu kryzysowym:

Rekomendacja 12: Nale%y zapewni$ odpowiedni bud%et na us!ugi 
t!umaczeniowe.

Powy'sze rekomendacje mog& by% wykorzystane jako 
ramy dla planów dotycz&cych komunikacji w warunkach 
kryzysowych. Aby jednak mie% pewno$%, 'e tego typu pla-
ny zostan& uwzgl#dnione w strategiach zarz&dzania kryzy-
sowego, nale'y najpierw podnie$% $wiadomo$% dotycz&c& 
wyzwa! komunikacyjnych czy t"umaczeniowych, o czym 
wspomnia"am w uwagach dotycz&cych pierwszej rekomen-
dacji. Niestety istnieje spo"eczne prze$wiadczenie, 'e t"u-
maczenie pisemne i ustne jest zaj#ciem dla nieodp"atnych 
ochotników, zapominaj&c, 'e wiele sytuacji, a w tym sytu-
acje kryzysowe wymagaj& udzia"u zawodowców. Naszym 
zadaniem jako przedstawicieli Sektora T&I jest podnosze-
nie $wiadomo$ci w$ród decydentów i podmiotów decydu-
j&cych o prawie na temat potrzebnych strategii zarz&dzania 
kryzysowego oraz wdra'ania polityki komunikacyjnej.

Jedynie zauwa'enie potrzeby wprowadzenia strategii 
zarz&dzania kryzysowego i planu komunikacji kryzysowej 
mo'e wp"yn&% na wdro'enie polityki dotycz&cej t"umaczy 
pisemnych i ustnych, ich ról i us"ug w czasach kryzysów 
humanitarnych. Aby podnie$% t# $wiadomo$%, Fundacja 
Lapigua, która koordynuje projekt „T"umacze bez gra-
nic”, Lubelskie Stowarzyszenie T"umaczy, Clear Global, FIT 
Europe i EAUTC pracuj& wspólnie nad kampani& infor-
macyjn&. Kampania ta jest przygotowywana w ramach 
warsztatów Translating Europe Workshop i wkrótce b#-
dzie opublikowana.
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Beata Kami'ska
T"umacz przysi#g"y, audiowizualny i literacki, 
redaktor, content reviewer, ekspert j#zykowy
Absolwentka filologii germa!skiej KUL oraz 
studiów podyplomowych z redakcji j#zykowej 
tekstu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, 
specjalizuj&ca si# w t"umaczeniach audiowizu-
alnych i literackich, transkreacji, transkrypcji  
i annotacji, content review (weryfikacji tre$ci), 
kreatywnym pisaniu i in.
Cz"onek zarz&du Lubelskiego Stowarzyszenia 
T"umaczy
Uczestniczka warsztatów translatorskich w Au-
striackim Forum Kultury prowadzonych regu-
larnie od 2007 roku przez wybitn& t"umaczk# 
literatury niemieckoj#zycznej S"aw# Lisieck& 
(opublikowane przek"ady zbiorowe pod jej kie-
runkiem – m. in. zbiór opowiada! Ilse Aichinger 
„Mój zielony osio"“, ISBN: 978-83-63129-47-7, 
Biuro Literackie, Wroc"aw 2013; Hanna Sukare, 
„Zakurzony j#zyk”, ISBN: 978-83-946860-8-6, 
Wydawnictwo Od Do, *ód( 2019; Thomas Ber-
nhard, „Zdarzenia”, ISBN: 978-83-954-3932-2, 
Wydawnictwo Od Do, *ód( 2020, Alois Hot-
schnig, „Na siedz&co lepiej si# ucieka”, ISBN: 
978-83-963-4124-2, Wydawnictwo Od Do, 
*ód( 2022).

PODSUMOWANIE  
KONFERENCJI TEW

18 listopada 2022 r. odby"a si# konferencja TRANSLATING EUROPE 
WORKSHOP pt. „Spo"eczna rola t"umacza w czasie pokoju, wojny oraz kry-
zysu humanitarnego”, zorganizowana przez Lubelskie Stowarzyszenie T"u-
maczy pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Prelegentami na konferencji byli:

 Merit-Ene ILJA, Zast#pca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji General-
nej ds. T"umacze! Pisemnych (Komisja Europejska), która wyg"osi"a 
prelekcj# nt. „Wieloj#zyczno$% w instytucjach unijnych”;

 dr hab. Artur KUBACKI, cz"onek Pa!stwowej Komisji Egzaminacyjnej 
do przeprowadzania egzaminu na t"umacza przysi#g"ego, który wy-
g"osi" wyk"ad nt. „T"umacz przysi#g"y i jego znaczenie dla stanowie-
nia oraz egzekwowania prawa krajowego i mi#dzynarodowego”;

 dr Annette SCHILLER, wiceprezes Mi#dzynarodowej Federacji T"u-
maczy (FIT), której wyk"ad dotyczy" roli stowarzysze! bran'owych  
w organizacji akcji pomocowych dla t"umaczy i beneficjentów us"ug 
t"umaczeniowych;

 dr Silvia GATSCHER, Kierownik ds. Programów Zdrowotnych (Biuro 
+wiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce), która wyg"osi"a wyk"ad na 
temat: „T"umacz jako partner mi#dzynarodowych s"u'b medycznych”;

 Agnieszka WALTER-DROP, Dyrektor Generalna, Dyrekcja Generalna 
ds. Logistyki i T"umacze! Konferencyjnych (LINC), Parlament Europej-
ski, która mówi"a o roli t"umaczy w integracji europejskiej;

 Christopher WEGENER, HR & Financial Manager (Irak, Kongo, Sudan, 
Ukraina, Jemen), przedstawiciel mi#dzynarodowej, niezale'nej me-
dycznej organizacji humanitarnej „Lekarze bez granic (MSF)”, który 
mówi" o polityce zatrudniania t"umaczy na potrzeby mi#dzynarodo-
wych akcji prowadzonych przez organizacj# humanitarn& „Lekarze 
bez granic”;

 Natalia PAVLIUK, prezes Ukrai!skiego Stowarzyszenia T"umaczy, któ-
ra dzieli"a si# z uczestnikami konferencji do$wiadczeniami t"umaczy  
z kraju ogarni#tego wojn&, mówi"a o wyzwaniach, z jakimi si# mierz& 
i o ich potrzebach;

 Agnieszka MACURA, Starszy specjalista ds. programów w CLEAR Glo-
bal, T"umacze bez granic (TWB), która w wyk"adzie pt. „J#zyk i t"uma-
czenie podczas akcji humanitarnych” przedstawi"a wnioski z dzia"a!  
w Ukrainie;

 Anna KOTARSKA, przedstawicielka krajowa s"u'b publicznych w pro-
gramie European Language Resource Coordination (ELRC), której pre-
lekcja dotyczy"a zastosowania technologii j#zykowych w sytuacjach 
kryzysowych;
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 dr Miros"awa KAWECKA, druga wiceprezes Lubel-
skiego Stowarzyszenia T"umaczy, która przedstawi-
"a wyniki badania pt. „Rola t"umacza w sytuacjach 
kryzysowych” oraz

 Stefanie BOGAERTS, prezes fundacji FreeLING  
i fundacji LAPIGUA, która przedstawi"a wyk"ad pt. 
„T"umaczenie jako sta"y element strategii zarz&dza-
nia kryzysowego”.

Konferencj# otwiera"a i podsumowywa"a Irmina DA-
NI*OWSKA, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia T"umaczy.

Konferencja TRANSLATING EUROPE WORKSHOP pt. 
„Spo"eczna rola t"umacza w czasie pokoju, wojny oraz 
kryzysu humanitarnego” s"u'y"a u$wiadomieniu i zwer-
balizowaniu tego, jak& rol# pe"ni t"umacz w dzia"aniach 
zwi&zanych z reagowaniem w kryzysach humanitarnych, 
z jakimi problemami si# mierzy, co w te dzia"ania wnosi, 
jakich narz#dzi mo'e u'y% i czego potrzebuje.

Wnioski:
 Komunikacja jest istotn& cz#$ci& dzia"a! humani-

tarnych.
 Za"o'enie, 'e znajomo$% j#zyka mi#dzynarodowego 

wystarczy do zarz&dzania kryzysem, w sytuacjach 
kryzysu si# nie sprawdza, poniewa' uczestnicz&  
w nich liczne grupy osób zagro'onych wykluczeniem 
komunikacyjnym (osoby zagro'one ubóstwem, bez 
dost#pu do edukacji, z niepe"nosprawno$ciami, 
mniejszo$ci etniczne, osoby starsze, dzieci).

 Bariery komunikacyjne stanowi& jedn& z g"ównych 
przeszkód w skutecznym rozwi&zywaniu proble-
mów, jakie nios& ze sob& kryzysy humanitarne, 
st&d jedn& z najistotniejszych form pomocy ludziom 
znajduj&cym si# w potrzebie jest zapewnienie im 
wsparcia i informacji w ich w"asnym j#zyku.

 Szybko rozwijaj&ce si# technologie j#zykowe mog& 
by% pomocne w, komunikacji, jednak'e nale'y  
z nich odpowiednio korzysta%, by nie sta"y (ród"em 
kolejnych kryzysów. W sytuacji zagro'enia 'ycia 
obecno$% i wsparcie drugiego cz"owieka bywaj& 
nieocenione.

Rola t"umacza:
 Jest kluczowa.
 T"umacz jest partnerem mi#dzynarodowych s"u'b 

nios&cych pomoc w kryzysach humanitarnych, po-
niewa' za jego po$rednictwem uchod(ca otrzymu-
je dost#p do informacji i wskazówki, jak porusza% 
si# w nieznanym systemie kraju przyjmuj&cego, 
zyskuje orientacj#, co ma istotny wp"yw na jego 
poczucie bezpiecze!stwa i przynale'no$ci, zdrowie 
psychiczne i umiej#tno$% odnalezienia si# w kraju 
przyjmuj&cym.

 Od t"umacza niejednokrotnie zale'y powodzenie 
misji w terenie, poniewa' jego praca umo'liwia 

komunikacj# ze spo"eczno$ciami i lokalnymi w"a-
dzami, nierzadko w delikatnych kwestiach, gdzie 
niezb#dne jest stworzenie atmosfery zaufania oraz 
zrozumienie roli i celu proponowanych dzia"a!.

Potrzeby t"umacza w zwi&zku z t"umaczeniem 
podczas kryzysów humanitarnych:
• ochrona w miejscach wysokiego ryzyka;
• zapewnienie szkole!, zarówno dla zawodowych 

t"umaczy pisemnych i ustnych, jak i dla wolonta-
riuszy, aby mogli skutecznie dzia"a% w warunkach 
kryzysu;

• zapewnienie odpowiedniego bud'etu na t"umacze-
nia pisemne i ustne, poniewa' docelowo t"umacze 
zawodowi nie s& w stanie wykonywa% swojej pracy 
nieodp"atnie;

• lepsza koordynacja dzia"a! s"u'b wszelkich, w tym 
kieruj&cych dzia"aniami t"umaczy;

• wypracowanie przysz"ych rozwi&za! systemowych 
i szerszej strategii wspó"pracy organów pa!stwa 
i w"a$ciwych instytucji zarz&dzaj&cych kryzysami 
uchod(czymi i humanitarnymi a $rodowiskiem t"u-
maczy, czemu mog& pos"u'y% wnioski wynikaj&ce  
z opisanych do$wiadcze!

• zwi#kszanie $wiadomo$ci znaczenia t"umaczy w dzia- 
"aniach zwi&zanych z zarz&dzaniem, poniewa' po-
strzeganie roli, jak& mo'e pe"ni% t"umacz w sytuacjach  
nadzwyczajnych, nie jest jednoznaczne ani dla sa-
mego $rodowiska t"umaczy, ani dla instytucji podej-
muj&cych z nimi wspó"prac# (w celu zwi#kszenia tej 
$wiadomo$ci Fundacja Lapigua, która koordynuje 
projekt „T"umacze bez granic”, wspólnie z Lubelskim 
Stowarzyszeniem T"umaczy, Clear Global, FIT Europe 
i EAUTC opracowuje kampani# informacyjn&).

Podsumowuj&c konferencj#, Irmina Dani"owska, prezes 
Lubelskiego Stowarzyszenia T"umaczy, na której barkach 
spoczywa" g"ówny ci#'ar organizacji tego wydarzenia, 
z"o'y"a podzi#kowania na r#ce prelegentów i t"umaczy, 
przedstawi"a ich postawy i podj#te przez nich dzia"ania 
w zwi&zku kryzysem w Ukrainie, a tak'e dzia"ania w"a$ci-
wych s"u'b oraz wnioski wynikaj&ce z konferencji.

Warto, by wybrzmia"y tu jej s"owa:
„W tym miejscu pragn! pochwali& moje kole(anki i kole-

gów t"umaczy, którzy spontanicznie, z potrzeby serca zacz!li 
si! organizowa&, (eby nie$& pomoc potrzebuj#cym. Stawili 
si! do dyspozycji jako wolontariusze w punktach informa-
cyjnych przy granicy, w punktach recepcyjnych, noclegow-
niach, przy organizacji transportu, wsparcia psychologiczne-
go oraz t"umaczeniach. 

Szczególne wyrazy uznania pragn! skierowa& do kole-
(anek i kolegów t"umaczy j!zyka ukrai%skiego, którzy od 
wybuchu wojny w Ukrainie, a( do teraz d'wigaj# najwi!kszy 
ci!(ar, je$li chodzi o t"umaczenia i pomoc na rzecz uchod'-
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ców z Ukrainy. Dodatkowo d'wigaj# ci!(ar emocjonalny, bo 
w Ukrainie s# ich rodziny i przyjaciele. 

Pi!kn# prac! wykona"y równie( organizacje zrzeszaj#-
ce t"umaczy, mobilizuj#c si! wokó" projektu ‘T"umacze dla 
Ukrainy’, ale równie( indywidualnie anga(uj#c swoje si"y  
i $rodki na bezp"atne szkolenia dla samych t"umaczy z za-
kresu t"umacze% medycznych, $rodowiskowych i prawa ro-
dzinnego, na wsparcie kolegów z Ukrainy, ale równie( pro-
jekty s"u(#ce wsparciu administracji publicznej np. poprzez 
organizacj! kursów dla t"umaczy z nauki j!zyka polskiego 
jako obcego.

Pragn! wyrazi& tak(e s"owa uznania pod adresem s"u(b 
publicznych, odpowiedzialnych za zarz#dzanie kryzysowe. 
Dla nich zarz#dzanie kryzysem w sytuacji konfliktu zbroj-
nego u naszych wschodnich s#siadów te( by"o czym$ no-
wym. Oczekiwania by"y du(e, ale wyj#tkowo$& tej sytuacji 
w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny w Ukrainie 
przeros"a nas wszystkich. 

)rodowisko t"umaczy podj!"o w niektórych przypadkach 
heroiczny trud, (eby nie$& pomoc uchod'com i wspiera& or-
gany pa%stwowe w za(egnywaniu sytuacji kryzysowej wy-
wo"anej wojn# w Ukrainie.

W poszczególnych wyst#pieniach naszych wspania"ych 
prelegentów wybrzmiewa"o docenianie dla pracy t"umaczy 
zarówno ustnych jak i pisemnych, ich donios"ej roli w obro-
nie praw cz"owieka, edukacji prozdrowotnej, pomocy psy-
chologicznej dla poszkodowanych, wynikaj#cej zwyczajnie 
ze znajomo$ci ich rodzimego j!zyka, co ju( samo w sobie 
daje poczucie bezpiecze%stwa i pozwala roz"adowa& nega-
tywne emocje spowodowane niezrozumieniem sytuacji. 

W tym wszystkim musimy jednak pami!ta& o tym, (e t"u-
macze to tak(e osoby, które maj# swoje ograniczenia fizycz-
ne, psychiczne i swoje zobowi#zania. Nie mog# pracowa& 
bez wynagrodzenia, bo musz# utrzyma& siebie, swoje rodzi-
ny i swoje firmy. To oni sami powinni decydowa& o tym, ile 
czasu i $rodków osobistych chc# po$wi!ci& na dzia"alno$& w 
ramach wolontariatu. Nie mo(na im tego narzuca& odgór-
nie. Ka(da praca powinna by& wynagradzana. 

Nale(y tak(e pami!ta& o tym, (e t"umacze jako osoby 
bardzo cz!sto zaanga(owane emocjonalnie potrzebuj# rów-
nie( wsparcia psychologicznego. 

Kluczowe wnioski z TEW:
T"umacze – zarówno ustni, jak i pisemni – odgrywa-

j& ogromn& rol# w 'yciu spo"ecznym wszystkich krajów. 
Dzi#ki $wiadczonym przez nich us"ugom przyczyniaj& si# 
oni do integracji spo"ecznej, do rozwi&zywania sytuacji 
kryzysowych, podnoszenia edukacji i $wiadomo$ci spo-
"ecze!stw w kwestiach zdrowotnych, prawnych, bizneso-
wych i nowych technologii. 

Rozwój nowych technologii w zakresie t"umacze! po-
st#puje, jest to nieuniknione, jest to naturalna kolej rzeczy, 
bo wspó"czesne spo"ecze!stwo 'yje szybko i potrzebuje 

szybkich rozwi&za!. Ma to równie' na celu przeciwdzia-
"anie podzia"om i wykluczeniu spo"ecznemu, co doskona-
le rozumiemy. Niemniej jednak do$wiadczenia ostatnich 
miesi#cy wyra(nie pokazuj&, 'e tam, gdzie chodzi o dobro 
i bezpiecze!stwo drugiego cz"owieka, tam, gdzie w gr# 
wchodzi sytuacja kryzysowa, t"umacz z krwi i ko$ci jest 
nie do zast&pienia. 

Akcje t"umaczeniowe w ramach projektu ‘T"umacze dla 
Ukrainy’ dobitnie wykaza"y, i' najwi#ksze zapotrzebowanie 
w zakresie t"umacze! jest na t"umaczenia dla rodowitych 
mieszka!ców kraju obj#tego konfliktem, a tak'e studentów, 
którzy pragn& jak najszybciej opu$ci% zagro'ony obszar. 

Je$li chodzi o specyfik# tekstów do t"umaczenia, to 
s& to w przewa'aj&cej cz#$ci dokumenty medyczne, akty 
stanu cywilnego, dokumenty szkolne, $wiadectwa pracy  
i wszelkiego rodzaju pe"nomocnictwa.

W zakresie t"umacze! ustnych ogromnie wa'na jest 
wspó"praca z instytucjami udzielaj&cymi pomocy uchod(-
com, a tak'e z notariuszami, ze wzgl#du na konieczno$% 
udzielania przez uchod(ców wszelkiego rodzaju pe"no-
mocnictw do czynno$ci, które musz& by% przeprowadzone 
w kraju, który opu$cili. 

W kwestii roli t"umacza w czasie wojny i kryzysów 
humanitarnych zatem apelujemy do Komisji Europejskiej 
oraz w"adz pa!stwowych o:

• uwzgl#dnienie t"umaczy w procedurach zwi&za-
nych z zarz&dzaniem sytuacj& kryzysow& (komu-
nikacja kryzysowa, opieka psychologiczna, opieka 
medyczna, opieka spo"eczna itp.); 

• wskazanie podmiotu, który b#dzie administrowa" 
zaanga'owaniem t"umaczy w zarz&dzanie sytuacj& 
kryzysow&;

• zabezpieczenie $rodków na prac# t"umaczy w sytu-
acjach kryzysowych;

• zapewnienie opieki psychologicznej dla t"umaczy 
zaanga'owanych przy zarz&dzaniu sytuacjami kry-
zysowymi;

• zabezpieczenie $rodków na szkolenia dla profesjo-
nalnych kadr t"umaczeniowych w zakresie t"uma-
cze! medycznych, które mog"yby by% organizowa-
ne przez zarejestrowane organizacje zrzeszaj&ce 
t"umaczy i fundacje nastawione na edukacj# t"u-
maczy;

• zapewnienie t"umaczom zaanga'owanym w zarz&-
dzanie sytuacj& kryzysow& dost#pu do odpowied-
nich technologii wspomagaj&cych t"umaczenie”.

Dzi#kuj&c w imieniu zarz&du Lubelskiego T"umacze-
nia T"umaczy wszystkim prelegentom za ich nieoceniony 
wk"ad w t# niezwykle wa'n& i inspiruj&c& dla nas konfe-
rencj#, a tak'e wszystkim uczestnikom za udzia" w niej, 
zach#camy do zapoznania si# z tre$ci& artyku"ów pokon-
ferencyjnych.
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