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Każdy event to suma dobrego brie-
fu, przemyślanej logistyki, cateringu, 
atrakcji dodatkowych. Elementy te 
odgrywają kluczową rolę i są warun-
kiem realizacji na najwyższym pozio-
mie. Można powiedzieć, że są swego 
rodzaju standardem i każdy planista 
spotkań skupia się na tych aspektach 
w pierwszej kolejności. Jak pokazu-
je jednak praktyka, na wydarzenie 
i jego sukces ma wpływ szereg innych 
detali, które bywają bagatelizowa-
ne na etapie planowania wydarze-
nia. Jednym z przykładów jest osoba 
tłumacza, odgrywająca istotną rolę 
chociażby w przypadku wydarzeń, 
w których uczestniczą międzyna-
rodowi goście. Meeting plannerzy 
podkreślają, że celem spotkania jest 
wzbudzenie interakcji pomiędzy pre-
legentami a uczestnikami wydarzenia, 
ich czynne zaangażowanie w agendę 
spotkania, jednak nie będzie to moż-

liwe, jeżeli nie zadbamy o swobod-
ny przepływ informacji, gdzie jasny 
i zrozumiały przekaz jest punktem 
wyjścia. 

Umiejętne sprecyzowanie 
oczekiwań

Organizacja wydarzenia jest pro-
cesem złożonym, wymaga czasu, 
zaangażowania i umiejętności koor-
dynacji projektów. Zawodowy pla-
nista już na tym etapie powinien 
wiedzieć, jak ma wyglądać event, 
oraz odpowiednio wcześnie zwery-
fikować dostępność wszystkich ele-
mentów kosztorysu – w tym osób, 
które chciałby zatrudnić podczas 
obsługi spotkania. Etap planowa-
nia jest odpowiednim czasem na 
złożenie zamówienia obejmującego 
usługi tłumaczeniowe, ponieważ 
pozwala na skorzystanie z szerokie-
go wyboru specjalistów, co zwiększa 

szansę na dobór tego, który spełni 
nasze wymagania. Należy pamiętać, 
że każdy tłumacz posiada swoją 
specjalizację, wychodząc od języka, 
w którym pracuje, a kończąc na słow-
nictwie specjalistycznym. Z tej racji 
organizator powinien ściśle określić, 
jakiego rodzaju tłumaczeniem jest 
zainteresowany, a w dalszej kolejno-
ści przekazać firmie tłumaczeniowej 
zakres tematyczny przekładu. Aby 
tłumaczenie było w pełni profesjo-
nalne, tłumacz potrzebuje czasu 
na odpowiednie przygotowanie się, 
między innymi w zakresie adekwat-
nej terminologii związanej z tematy-
ką danego spotkania. Tutaj bardzo 
ważną rolę odgrywa osoba, dedyko-
wana po stronie agencji eventowej, 
która podejmie współpracę z biu-
rem tłumaczeń, przekazując wszel-
kie niezbędne informacje, wśród 
których będą znajdować się także 

prezentacje online oraz przemówie-
nia prelegentów. Zniweluje to ryzy-
ko niedopatrzeń oraz zagwarantuje 
sukces przełożenia wystąpień na 
inne języki. 

Tłumaczenia konsekutywne  
i symultaniczne

Jednym z rodzajów tłumaczeń ust-
nych są tłumaczenia konsekutywne, 
zaczynające się w momencie, kiedy 
prelegent kończy swoją wypowiedź. 
Tłumacz może korzystać z notatek, 
które robi w trakcie wystąpienia 
przemawiającego, niemniej jednak 
papier pełni jedynie funkcję pomoc-
niczą i istotna w tym przypadku 
jest umiejętność zapamiętywania 
i przekazywania kluczowych infor-
macji. Dzięki takiemu tłumaczeniu 
wypowiedź jest lepsza jakościowo, 
spójna i dokładna. Należy pamiętać 
jednak, że ze względu na powta-

Jak wybrać odpowiednią agencję 
tłumaczeń na wydarzenie? 
W kontekście konferencji coraz więcej mówi się o warstwie merytorycznej oraz wartości edukacyjnej spotkań, a tym samym stawia się  
na zagranicznych, cenionych specjalistów, występujących w charakterze prelegentów. Ich zaangażowanie w event wymaga często wielu 
zabiegów logistycznych oraz znacznych środków finansowych, z tym że nie przyniesie to pożądanego efektu, jeżeli nie zadbamy o wydawałoby 
się drobiazgi, chociażby w postaci wykwalifikowanych tłumaczy. 
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rzanie przez tłumacza wypowiedzi 
prelegenta wystąpienie jest dłuższe, 
co nie zawsze będzie zgodne z ocze-
kiwaniami organizatora.

Rozwiązaniem problemu może być 
tłumaczenie symultaniczne, polega-
jące na jednoczesnym tłumaczeniu 
wypowiedzi prelegenta. Do tego 
typu przekładu biuro tłumaczeń 
deleguje dwie osoby, które tłuma-
czą na żywo w interwałach trwają-
cych około 20 minut. Zwykle ma to 
miejsce w dźwiękoszczelnej kabinie. 
Tłumaczenie symultaniczne wymaga 
od tłumacza refleksu, podzielności 
uwagi, odporności na stres oraz umie-
jętności koncentracji. Ma on dosłow-
nie kilka sekund, aby usłyszane w słu-
chawkach informacje przekazać szer-
szej publiczności. Kiedy spotkanie 
tłumaczone jest na wiele języków, do 
każdego przydziela się osobną kabinę, 
również z dwuosobowym zespołem 
tłumaczy. Tłumaczenie symultanicz-
ne nie wydłuża w żadnym stopniu 
czasu prelekcji, nie wpływa więc na 
agendę wydarzenia. 

Dźwiękoszczelne kabiny
Niezaprzeczalnym atutem kabin 

do tłumaczeń symultanicznych są 
dźwiękoszczelne ściany, zapewniają-
ce tłumaczowi komfort pracy oraz 
niwelujące ryzyko szumów czy zakłó-
ceń. Dzięki temu rozwiązaniu osoba 
tłumacząca może skupić się na prze-
kazywanej treści i z pełną dokład-
nością przekazać sens wypowiedzi 
przemawiającego. Istotnym aspektem 
jest miejsce ustawienia kabiny, tak 
aby tłumacz miał w zasięgu wzroku 
prelegenta, gdyż obserwacja gestów 
i mimiki pozwala mu na wyczytanie 
emocji i uczuć towarzyszących prze-
mówieniu. W profesjonalnej kabinie 
znajdują się dwa miejsca siedzące 
oraz pulpit, służący przygotowywa-
niu notatek oraz ułożeniu zgroma-
dzonych materiałów. Dodatkowo 
tłumacz powinien mieć do dyspozy-
cji słuchawki i mikrofon. Kabiny są 
łatwo demontowane, dzięki czemu 
sprawdzają się właściwie w każdych 
warunkach. Miejsce montażu kabiny 
jest wynikową wizji lokalnej, prze-
prowadzonej przez biuro tłumaczeń, 
które wykorzystując swoje doświad-
czenie, sugeruje optymalne rozwią-
zania, co pozwala ograniczyć ryzyko 
niepowodzeń, oraz udziela dodatko-
wych porad logistycznych. 

Słuchawki i mikrofony
Nie należy ignorować także mniej-

szych urządzeń, takich jak słuchawki. 
Służą one zarówno tłumaczowi, jak 
i publiczności, na przykład gdy tłu-
maczenie odbywa się jednocześnie 
w kilku językach lub gdy jedynie część 
uczestników wydarzenia decyduje się 
na odbiór treści za pośrednictwem 
tłumacza. Rozwiązanie to pozwala na 
zapewnienie zrozumiałego przekazu, 
a dobra jakość komunikatów daje 

gościom możliwość skupienia się na 
aspektach merytorycznych wystąpie-
nia prelegenta. 

Równie istotne są mikrofony, które 
nie dość, że nagłaśniają całe wydarze-
nie, to dodatkowo stanowią pomost 
pomiędzy występującym a gośćmi spo-
tkania. Prelegent mówi bezpośrednio 
do mikrofonu, dzięki czemu do tłuma-
cza dociera niczym niezakłócony głos 
mówcy. Tłumacz również zwraca się 
do mikrofonu, a jego słowa docierają 
do uczestników. Wykorzystanie mikro-
fonów nie tylko gwarantuje najwyższą 
jakość dźwięku, ale zapewnia także 
komfort zarówno dla osoby przema-
wiającej, tłumacza, jak i publiczności. 

Usługi dodatkowe
Agencja tłumaczeniowa zapew-

niająca kompleksowe usługi, może 
również zaproponować tłumaczenia 
indywidualne, które są idealnym roz-
wiązaniem dla klienta, planującego 
w trakcie wydarzenia rozmowy bez-
pośrednie z uczestnikami spotkania 
bądź też partnerami biznesowymi. 
Tłumacz towarzyszący tym dysku-
sjom ułatwia komunikację, wykonu-
jąc swoją pracę w sposób naturalny 
i nieinwazyjny. Bardzo istotną rolę 
odgrywa tutaj odpowiednie zachowa-
nie osoby tłumaczącej, która powinna 

charakteryzować się wysokim pozio-
mem kultury osobistej oraz umiejęt-
nością budowania relacji.  

Tłumaczenia pisemne
W parze z tłumaczeniami ustnymi 

idą tłumaczenia pisemne, będące prze-
łożeniem treści wystąpień prelegen-
tów, dokumentacji czy też prezentacji 
online. Wymagają one odpowiedniego 
nakładu czasu i pracy oraz rzetelności 
i umiejętności skupienia się na deta-
lach. Należy pamiętać, że każde słowo 
jest w stanie zmienić treść przeka-
zu, zniekształcić wypowiedź, dlatego 
ważne jest, by tłumaczenia dokumen-
tacji tego typu zlecać tylko wykwa-
lifikowanym firmom. Oferta tłuma-
czeń pisemnych obejmuje właściwie 
wszystkie języki świata, w każdej dzie-
dzinie i na każdym poziomie. Wśród 
nich można wyróżnić tłumaczenia 
zwykłe i przysięgłe, skierowane przede 
wszystkim do dużych firm czy insty-
tucji. Należy tutaj zwrócić uwagę na 
doświadczenie firmy tłumaczeniowej. 
Wiele biur będzie miało doświadczenia 
w przekładach dla kancelarii praw-
niczych czy wydawnictw, co z pew-
nością jest argumentem przy wybo-
rze odpowiedniej firmy. Współpraca 
ta może wymagać kontaktu pomię-
dzy zamawiającym a wykonawcą, na 

przykład na wypadek, gdyby tłumacz 
chciał doprecyzować pewne kwestie 
oraz rozwiać wątpliwości, wynikają-
ce z braku kontekstu w tłumaczonej 
dokumentacji. 

Wybór odpowiedniej agencji
W przypadku spotkań biznesowych 

w międzynarodowym gronie osoba tłu-
macza wydaje się niezbędna, dlatego 
już na samym wstępie należy zdefi-
niować, jakiego konkretnie rodzaju 
tłumaczeń oczekujemy. Kolejnym kro-
kiem jest wybór odpowiedniej agen-
cji, gwarantującej powodzenie tego 
procesu. Na rynku znajdziemy wiele 
propozycji współpracy, zarówno od 
dużych, doświadczonych biur, jak i od 
osób indywidualnych. Mając do wybo-
ru szerokie możliwości, bardzo łatwo 
trafić na nierzetelnego, nieprofesjo-
nalnego partnera biznesowego, a tym 
samym nieświadomie wpłynąć na nie-
powodzenie wydarzenia. O ile w przy-
padku tłumaczeń pisemnych możemy 
dysponować zapleczem czasowym, 
umożliwiającym zlecenie poprawy 
tłumaczenia innej firmie, o tyle tłu-
maczenia ustne pozbawiają nas takiej 
szansy. W tym przypadku mamy jedno 
podejście i jeżeli wybierzemy źle, wpły-
nie to na jakość i przekaz eventu. 

Kinga Walczyk

WARSZTAT

Czy leci z nami tłumacz?
Paradoksalnie, to bardzo ważne pytanie, o czym przekona-

łam się już niejednokrotnie. Zdarza się, że o tłumaczu czasami 
nasi Klienci zwyczajnie… zapominają. Jako agencja współ-
pracująca z bardzo dużą, bo liczącą nieomal 2000 osób, 
grupą tłumaczy z całej Polski często pomagamy w takich 
sytuacjach. W ostatnim momencie zapewniamy obsługę 
tłumaczeniową wydarzeń, które w przeciwnym razie może by 
i się odbyły, ale z pewnością nie wywarłyby odpowiedniego 
wrażenia. Tłumacz bowiem jest niezbędny, by uczestnicy 
mogli zrozumieć o czym mowa, odczuć emocje mówców 
i zaangażować się w event.

Tłumacz specjalistyczny gwarancją sukcesu
Mogłoby się wydawać, że każda osoba świetnie znająca 

język może pracować jako tłumacz. Przestrzegam jednak 
przed tak optymistycznym podejściem. Znajomość języka to 
nie wszystko, poza nią, doświadczeniem, znajomością pro-
tokołu dyplomatycznego w sytuacjach, które tego wymagają, 
jak również stosowaniem się do przyjętego dress code’u, 
najważniejsza jest znajomość danej dziedziny, czyli specjali-
zacja. Zawsze należy dobierać tłumacza do tematyki danego 
spotkania czy tłumaczonego tekstu. Jest to niezmiernie 
ważne. Czy lekarze na przykład wyjadą zadowoleni z kon-
ferencji, w czasie której tłumaczenie będzie dokonywane 
przez kogoś, kto co prawda zna język obcy, ale o medycynie 
ma mgliste pojęcie? Jestem przekonana, że niespecjalnie. 
Dlatego tak istotne jest, że jako doświadczona agencja 
tłumaczeniowa, przeprowadzamy na co dzień złożony pro-
ces rekrutacji, w czasie którego weryfikujemy kompetencje 
kandydatów, a potem na bieżąco je aktualizujemy. Nie każdy 
tłumacz dobrze odnajduje się na przykład na scenie przed 
dużym gronem słuchaczy, natomiast często ta sama osoba 
w tłumaczeniu symultanicznym nie ma sobie równych. 
Dlatego zbieramy pieczołowicie wszelkie informacje zarówno 
na początku, jak i w trakcie naszej współpracy z tłumaczem, 

a wszystko w jednym celu – by dobór tłumacza na dane 
wydarzenie był idealny i zawsze trafiony. 

Czy cena naprawdę czyni cuda?
Nie jest dobrze, jeśli cena jest czynnikiem decydującym 

– każdy z nas przekonał się o tym wielokrotnie. Tym bar-
dziej nie można wpadać w tę złudną pułapkę przy wyborze 
dostawcy w zakresie usług tłumaczeniowych. Wielokrotnie 
z prośbą o pomoc zwracali się do nas Klienci, którzy kie-
dyś przetłumaczyli tanio jakiś ważny dla siebie dokument, 
na przykład własną stronę internetową. Zawsze kończyło 
się to tak samo – kolejnym kosztem, straconym czasem, 
a w skrajnych przypadkach utratą prestiżu i katastrofą całego 
przedsięwzięcia. Patrząc na najniższą cenę, warto zadać 
sobie pytanie: czy możliwe jest, aby stała za nią usługa 
wykonana przez tłumacza specjalistę – na przykład przez 
lekarza czy prawnika? 

Najważniejsza jest komunikacja z Klientem
Nawet najlepsza agencja tłumaczeniowa nie zdziała wiele 

bez ścisłej współpracy z Klientem. Wiedza zdobyta na 
początku może okazać się bezcenna. Im więcej wiemy na 
temat potencjalnych zagrożeń czy specyfiki spotkania, tym 
lepiej możemy dobrać tłumacza. Na przykład nie każdy tłu-
macz poradzi sobie z tłumaczeniem prelegenta, który mówi 
z bardzo wyraźnym i utrudniającym zrozumienie obcym 
akcentem.  

Niezmiernie ważne są także wszelkie materiały, które 
pomogą przygotować się tłumaczowi do pracy i dostoso-
wać odpowiednią terminologię do tej znanej i preferowanej 
przez uczestników spotkania. Wszystkie pytania i ustalenia 
poczynione na początku mają jeden cel – sukces Klienta 
i ogromną satysfakcję z kolejnej perfekcyjnej realizacji po 
stronie agencji.

Zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na wszelkie 
dodatkowe pytania: tlumaczenia@lidex.com.pl

Dorota Emanuel- 
-Roszkowska, 
Dyrektor Biura 
Tłumaczeń, LIDEX

Dobór tłumacza uzależniony jest od tematyki spotkania
Okiem praktyka


