gak wóbrać tłumacza
lgromna podaż na rónku usług tłumaczeniowóch oraz znaczna rozbieżność cen są w stanie
wprowadzić w zmieszanie każdegoI kto nie ma doświadczenia w korzóstaniu z tego tópu usług lub
szuka tłumacza po raz pierwszóK t niniejszóm artókule postaram się w sposób prostó wójaśnić jak
działa rónek tłumaczeń i pomóc dokonać jak najefektówniejszego wóboruK
homentarze ograniczę do tłumaczeń pisemnóch nieuwierzótelnionóchI gdóż rozbieżność ofert i cen
w największóm stopniu dotóczó tego segmentuI otwartego dla wejścia nowóch podmiotów i
działającego na zasadach ściśle wolnorónkowóchK
mroces wóboru tłumacza można porównać do procesu wóboru samochoduI w tóm sensieI że jak nie
istnieją samochodó idealne – czóli tanie jak barszcz + pewne i trwałe jak statek kosmicznó J a tólko
odpowiednie do naszóch potrzeb i możliwościI tak i tłumacz może bóć odpowiedni lub nie wobec
polecanego zadania W )
gakie tekstó zlecamó i komu?
tszóstkie tekstó przeznaczone do tłumaczenia można podzielić wg poziomu wómagań do jakości i
odpowiedzialności za gotowó przekład na poniższe grupóW
NK horespondencja prówatna oraz korespondencja biznesowa wewnętrzna;
OK ptronó internetowe firmI ofertó handloweI materiałó reklamowe;
PK aokumentó prawne i finansowe tópowe (umowóI sprawozdania);
4K Tekstó specjalistóczne (techniczneI medóczneI finansoweI etcKK);
RK aokumentó rnijne i rządoweI regulacjeI aktó normatówne; dokumentacja dużóch projektów
inwestócójnóch;
SK iiterackieI poezjaK
modmiotóI świadczące usługi tłumaczeniowe podzielimó wg zakresu możliwości i cen naW
NK TłumaczóJamatorówK
OK kierenomowane biura tłumaczeńK
PK mrofesjonalnóch tłumaczó pracującóch samodzielnieK
4K oenomowane biura tłumaczeńK
RK tóspecjalizowane zespołó tłumaczóK
Czego jako klient możemó spodziewać się od każdej z grup usługodawców?
TłumaczJamator
kajniższó poziom cenI NIR J O razó w porównaniu do średnich rónkowóchK Tłumaczenia są
wókonówane przez osobó stawiające pierwsze kroki na tej niwieI czasem słabo znające jęzók
docelowó lub źródłowóK Amatorem niekiedó może okazać się osobaI która ma doświadczenie w
tłumaczeniu npK tekstów handlowóch i prawnóchI ale nie miała stóczności z tekstami technicznómi
lub medócznómiK
kierenomowane biura tłumaczeń.
t ofercie znajdziemó kilka najbardziej popularnóch jęzókówK Biuro ma szerokie możliwości
manewru J może npK rozdzielić duże pilne tłumaczenie pomiędzó kilku tłumaczó i w taki sposób
zdążyć na czas ze zleceniemK t przópadku niezadowolenia klienta z jakości tłumaczenia ma
możliwość oddania tekstu do poprawienia innemu pracownikowi w cenie zamówieniaK mroponuje
średnie cenó rónkoweK wazwóczaj nie ma specjalizacji tłumaczóK Będąc zmuszone do balansowania

pomiędzó cenami rónkowómi na swoje usługi a kosztami prowadzenia biznesuI w tóm kosztami
wónagrodzenia tłumaczóI biuro nie zawsze wóbiera najlepszóch pracownikówI lecz tóchI którzó
zgadzają się pracować po niższóch stawkachK gakość przekładów więc jest niewósokaK horekta
tekstu J niezależnie od deklaracji J nie jest przeprowadzana przez osobę inną niż tłumaczącaK
mrofesjonalni tłumacze pracujące samodzielnie.
wazwóczaj „na swoje” idą tłumacze ze sporóm dorobkiem i doświadczeniemI własną bazą klientówK
tókonówane tłumaczenia są wósokiej jakościK Cenó średnie rónkoweK flość jęzóków w ofercie nie
przekracza OJPK Tłumacze pracujące samodzielnie rzadko zapewniają korektę tekstuK jożliwości
wókonania pilnóch zleceń są ograniczone czasem pracó jednej osobóK kiektórzó samodzielni
tłumacze nie prowadzą działalności gospodarczejI zamiast fakturó sAT wóstawiają rachunki do
umów cówilnoprawnóchK
oenomowane biuro tłumaczeń.
tiele jęzóków w ofercieK Tłumaczenia są przeprowadzane zgodnie z wómaganiami fpl przez
tłumaczó o określonej specjalizacjiI korekta tekstów jest wliczona w cenęK tósoka jakość
gotowóch przekładówK tósokie cenóK
tóspecjalizowane zespołó tłumaczó.
kajwóższa jakość przekładówI specjalizacja tłumaczó w wómaganej dziedzinieK Cenó –
kontraktoweK lbecnie są powołówane wółącznie do realizacji konkretnóch projektówK
jając obraz rónku tłumaczeń ze stronó popótu i podażó określamó króteria wóboru
tłumacza.
NK horespondencja prówatna i biznesowa wewnętrzna obiektównie stanowi najniższó poziom
trudności i odpowiedzialnościK geżeli jedónóm celem przekładu jest ogólne zrozumienie tekstu
możemó skorzóstać z automatócznego programu translatorskiego lub zlecić go amatorowiK
oózóko problemów i strat z powodu słabej znajomości jęzóka docelowego lub źródłowego jest
małeK
OK ptronó internetowe firmI ofertó handloweI J mimoI że najczęściej zawiera tekstó
nieskomplikowane (oprócz npK opisów produktów technicznóch) stawia znacznie większe
wómaganiaI ponieważ informacja o firmie lub jej produktach robi pierwsze najważniejsze
wrażenie o podmiocieK t przópadku gdó przekład jest potrzebnó na NJP jęzóki najlepiej jest
zlecić go samodzielnóm tłumaczomK geżeli jęzóków docelowóch jest więcej – bardziej
optómalne będzie zwrócić się do nierenomowanego biura tłumaczeńK
jateriałó i tekstó reklamoweI zawierające hasła marketingoweI idiomó lub grę słów mogą bóć
powierzone wółącznie profesjonalnóm tłumaczomJnative speaker’omI gdóż wómagają ścisłóch
skojarzeń jęzókowóchK Takiego tópu tłumaczenia wókonane nie na jęzók ojczóstó często
dostarczają nieprzewidzianej rozrówki czótającómK
PK aokumentó prawne i finansowe tópowe (umowóI sprawozdania) nakładają odpowiedzialność za
dokładne przekazanie treści zawartej w tóch dokumentachI gdóż konsekwencje popełnianóch
błędów mogą bóć bardzo poważneK Tekstó te wómagają od tłumacza jak największego
doświadczenia w tłumaczeniu konkretnego tópu dokumentów oraz znajomości przójętego w
nich słownictwaK geżeli budżet pozwala najlepiej jest oddać je do tłumaczenia przez
renomowane biuroI lub też samodzielnemu tłumaczowi ze specjalizacją finansowoJprawnąK
4K Tekstó specjalistóczne (techniczneI medóczneI finansoweI etcKK) lprócz doskonałej wiedzó
jęzókowej te tłumaczenia wómagają wókształcenia lub wiedzó z konkretnej dziedzinó i

posługiwania się słownictwem fachowómK kajlepszóm wóborem jest albo specjalista branżowó
dobrze znającó jęzókI albo tłumaczI specjalizującó się w określonej branżóK geżeli samodzielnie
takiej osobó znaleźć nie potrafimó pozostaje renomowane biuro tłumaczeńK
RK aokumentó rnijne i rządoweI regulacjeI aktó normatówne; inwestócójnóch J oprócz bardzo
wósokich wómagań dotóczącóch jakości i dokładności przekładu ogromne znaczenie ma
odpowiedzialność tłumaczącego za każde słowoI zawarte w tekścieK wgodnie ze standardami i
normami jakościowómi tłumaczenia takie nie mogą ograniczać się wółącznie do przekładu
przez jednego tłumacza J konieczna jest korektaI przeprowadzona przez inną osobęI czasem
nawet przez dwieK t związku z powóższómI oraz ze względu na ich znaczenie tekstó te
powinnó bóć tłumaczone przez renomowane biura tłumaczeńI gwarantujące wómaganą korektę
i jakośćK
aokumentacja dużóch projektów – znaczne objętościI ograniczone terminó oraz wómagania do
specjalizacji tłumaczó sugerują rozwiązanie w formie wóspecjalizowanóch zespołów tłumaczóK
Alternatównie – renomowanego biura tłumaczeńK
SK iiterackieI poezja J tómagania w stosunku do tej grupó tłumaczeń dotóczą nie tólko
dokładnego przekazania móśliI lecz zachowania stólu autorskiego oraz kulturowej i
lingwistócznej adaptacji tekstuK ld tłumacza wómagane jest zarówno doskonałe poruszanie się
międzó dwoma jęzókamiI jak i talent do przekazówania móśli wórażonej obrazowoK wlecenia
tego tópó są stosunkowo rzadkie na rónkuI dlatego biura tłumaczeń przeważnie nie mają
tłumaczó o odpowiednich umiejętnościachK ao tóch zleceń najlepiej jest wóbierać pośród
wolnóch strzelców metodą zlecenia tłumaczenia próbnegoK
rwagi dodatkowe dotóczące sprawdzenia kwalifikacji przószłego wókonawcó
ptuprocentową gwarancję należótego wókonania zlecenia nie zapewnia sam fakt zlecenia
tłumaczenia przópadkowemu biurowi tłumaczeńI tłumaczowi prówatnemuI przósięgłemu czó też
native speakerowiK
„hawałek chleba” tłumaczó przósięgłóch to przekładó nieskomplikowanóch tópowóch
dokumentówI przó czóm przeważnie z jęzóka obcego na molskiK Tłumaczenia specjalistóczne
zdecódowanie nie są ich silną stronąK
geżeli chodzi o native speakerówI to w swojej praktóce spotkałam zarówno bardzo dobre
tłumaczenia wókonane przez osobó nie będące native speakeramiI jak i kompletnie nieprofesjonalne
przekładó autorstwa native speakerówK
t moim przekonaniu najważniejsza w pracó tłumacza jest doskonała znajomość jęzókówI
źródłowego i docelowegoI ogólna kultura i dobre wókształcenieI a przede wszóstkim – zwókła
rzetelnośćI której tak brakuje na rónku polskimK
gak więc zmniejszóć rózóko otrzómania tłumaczenia „chińskiej jakości”
N) wastosować w praktóce powóższe króteria wóboru
O) kie rzucać się ślepo na najtańszą ofertę – prawie pewneI że płacić trzeba będzie O razó
P) ozadko się trafia na nieodpowiedniego tłumacza z poleceniaI należó więc aktównie popótać
inne podmiotó bądź znajomóchI którzó już korzóstali z tóch usługK
4) geżeli tłumacz podaje iż jest native speakerem – warto do niego zadzwonić i porozmawiaćK
geżeli mimo akcentu mówi po polsku płónnie i poprawnie oraz posiada bogate słownictwo J jest
duże prawdopodobieństwoI że będzie to trafnó wóbórK
R) aobrze jest poprosić o przókładó wókonanóch tłumaczeń w określonej dziedzinieK
mrofesjonalnó tłumacz nigdó nie będzie miał z tóm problemówK

S) Czasem dobrą metodą jest poprosić nieznajomego tłumacza o referencjeK w tóm że z tego
powodu iż profesjonalni tłumacze zawsze podpisują klauzule o poufnościI ich klient nie zawsze
żóczó sobie ujawnienia nawet samego faktu korzóstania z usług tłumaczaI a tóm bardziej tópu
tłumaczonego tekstuK pzczególnie dotóczó to dokumentów poważnóch firm bądź dokumentów
rządowóchK
T) kiezastąpionóm sposobem wóboru tłumacza jest tłumaczenie próbneK kajważniejsza tu jednak
jest pewnośćI iż osoba je werófikująca sama jest kompetentna!
Żóczę udanóch zleceń W )
llga drzóbowska
Tłumacz jęzóka rosójskiego
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