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Proste stowa - powazne konsekwencje
Rzeszow - stolica sqsiadujqcego z Ukrainq Podkarpacia, przyciqga coraz wiecej sqsiadow zza wschodniej granicy.
Zjawisko to szybko zostalo zauwazone przez lokalne instytucje i przedsiebiorcow, ktorzy zaczeli podejmowac coraz szersze
spektrum dzialah, ukierunkowanych wlasnie na przybyszow z terenu Ukrainy. Coraz wiecej uczelni posiada odrebnq oferte
dla ukraihskich studentow, kancelarie prawne ukierunkowujq sie na sprawy z udzialem Ukraihcow, aktywnie dzialajq
prokuratury i sqdy w zakresie miedzynarodowej pomocy prawnej z Ukrainq. Jednq z najpowazniejszych barier w tych
kontaktach jest jezyk.
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Niemal wszystkie formy kontaktu
z Ukraihcami na jakiejkolwiek plaszczyznie wymagajq pomocy tlumacza,
gdyz niewielu Ukraihcow posluguje
sie biegle jezykiem polskim, a jeszcze
mniej Polakow posluguje sie ukraihskim. Pomocy nie byle jakiej, bo wykonywanej przez specjalistow (trudno
bowiem wyobrazic sobie „amatorskie"
tlumaczenia na poziomie kontaktow
biznesowych czy korespondencji
pomiedzy organami pahstwowymi).
Trudnosci z tlumaczeniami dotyczq
zarowno studentow, osob starajqcych
sie o osiedlenie w Polsce, jak i coraz
liczniej inwestujqcych i kupujqcych
nieruchomosci w Polsce biznesmenow z Ukrainy.
Kancelarie prawne, w tym zrzeszone w rzeszowskim Instytucie Integracji Europejskiej, specjalizujqce sie
w obsludze prawnejfirmmiedzynarodowych wchodzqcych na rynek Ukrainy, bqdz prowadzqcych dzialalnosc
na Ukrainie apelujq: bledne tlumaczenia to czesto tragedia osob, ktorych
dotyczy tlumaczenie! Te osoby praktycznie nie sq w stanie skontrolowac
tresci podpisywanych dokumentow
dostarczonych przez tlumaczy. Podpisanie wadliwych tlumaczeh to czesto nie tylko utrata zainwestowanych
srodkow, to rowniez droga do spraw
sqdowych, w tym nierzadko karnych!
Z akt spraw prowadzonych przez
rzeszowskie sqdy i prokuratury wylania sie „rzeczywistosc". Wychodzi
na jaw brak podstawowych informacji na temat obowiqzujqcego prawa
zarowno przez polskq, jak i ukraihskq strone, brak znajomosci jezyka
prawnego i terminologii prawniczej
nie tylko przez podpisujqcych, lecz
niestety rowniez przez tlumaczy polskich i ukraihskich.
Wedlug aktualnych danych, tylko
w 2011 roku organizacje pozarzqdowe i jednostki samorzqdu terytorialnego oraz administracja rzqdowa w
ramach pomocy rozwojowej na terenie Ukrainy zrealizowaly 37 projektow
(w tym 4 projekty realizowane wspolnie dla kilku krajow) na kwote 8 734
636 zlotych, a Ambasada RP w Kijowie jeszcze 8 projektow na kwote 330
625 zl. Mozemy sobie tylko wyobrazic
jak olbrzymia jest odpowiedzialnosc
za dysponowanie takimi srodkami.
Wykorzystanie tych srodkow odbywa sie na podstawie odpowiednich
umow, a umowy podpisuje sie przeciez na podstawie tlumaczeh.
Zte ttumaczenia umow
czy dokumentow
przyczyna nieporozumieh

- Jako kancelaria prawna, obslugujqca klientow prowadzqcych
biznes na Ukrainie, na co dzieh spotykamy sie z tlumaczeniami tekstow
prawniczych, np. dokumentow reje-

stracyjnych, statutow, umow, pelnomocnictw, a wiec bardzo waznych
dokumentow z punktu widzenia
inwestora. Przedsiebiorcy i polskoukraihscy tlumacze niestety czesto
nie sq swiadomi, ze przeciez tresc
tych tlumaczeh ma wplyw nie tylko
na biezqcq dzialalnosc podmiotu, ale
rowniez na ochrone interesow samego przedsiebiorcy. Jako prawnicy doskonale zdajemy sobie sprawe, jak
istotna jest kwestia zabezpieczenia
przedsiebiorcy poprzez odpowiednio
sporzqdzonq dokumentacje, wiemy
rowniez, ze skutki blednie przygotowanego tlumaczenia prawniczego mogq spowodowac po stronie
przedsiebiorcy niepowetowane straty:
przedsiebiorcy mogq stracic zainwestowane w swoje projekty ogromne
srodki. Realia te doskonale rozumie
tlumacz przysiegly Katarzyna Litwin,
wyspecjalizowana w tlumaczeniach
prawnych i prawniczych, ktora juz
kilka lat odpowiada w Instytucie Integracji Europejskiej za poziom jezykowy dokumentow sporzqdzanych w
jezyku ukraihskim z zakresu prawa Zespot Ukrainniki
pracy, prawa handlowego i celnego
- dzieli sie swoim doswiadczeniem fliktach sqdowych pomiedzy polskimi ksztalcenia i praktyki, badanie daneGrazyna Dzwonkowska, pre- a ukraihskimi przedsiebiorcami bar- go zagadnienia jeszcze bardziej komzes Instytutu Integracji Europejskiej, dzo czesto tlumaczenia oraz inter- plikuje problem tlumaczeniowy.
ktora obecnie wraz z Katarzynq Li- pretacja umow i przepisow prawnych
Jak to rozwiqzuje zespol UKRAtwin opracowuje nowq wersje tluma- na podstawie tych tlumaczeh odgry- INNIKI? Kazde tlumaczenie specjaczenia Kodeksu Celnego Ukrainy na wajq najwiekszq role.
listyczne opracowywane jest wieloRzeszow przyciqga coraz wiecej poziomowo przez zespol prawnikow
jezyk polski.
Dlatego tez w 2008 roku Ka- obywateli Ukrainy, ktorzy „biorq sie" i ekonomistow - rodowitych Polakow
tarzyna Litwin zainicjowala po- za tlumaczenia, w falszywym przeko- i Ukraihcow. Nie ma wiec obaw, ze
wstanie UKRAINNIKI, ktora skupia naniu, ze opanowali juz jezyk polski tekst zostanie zle zrozumiany przez
miedzynarodowy zespol wyspecja- na odpowiednim poziomie. Zresztq tlumacza, czy nieprawidlowo sforlizowanych korektorow i tlumaczy polski i ukraihski „sq takie podobne". mulowany w jezyku tlumaczenia.
jezyka ukraihskiego i rosyjskiego - Wiekszosc z nich dosc swobodnie
prawnikow i ekonomistow. Szybko podchodzi do realizacji tlumaczeh, Roznice w sposobie
zdobyla zaufanie rzeszowskich orga- uwazajqc to za zajecie przyjemne transliteracji imion i nazwisk
Katarzyna Litwin zwraca uwage
now pahstwowych, instytucji i wielu i niezobowiqzujqce. Z checiq podejfirm w zakresie tlumaczeh prawnych mujq sie tlumaczeh nawet bez odpo- na jeszcze jeden, bardzo znaczqcy
i prawniczych. Procz dzialalnosci tlu- wiedniego przygotowania, nie zdajqc problem: roznic w sposobie transmaczeniowej, zespol UKRAINNIKI sobie sprawy ze skutkow prawnych literacji imion i nazwisk Ukraihcow
zajmuje sie dzialalnosciq naukowq - tych tlumaczeh. W obliczu wielu alfabetem lacihskim w dokumentach.
uczestniczy w konferencjach nauko- terminow zaliczanych do „nieprze- Zauwaza, ze dokumenty, wydawane
wych w Polsce i na Ukrainie, prezen- tlumaczalnych" (z powodow roznic na Ukrainie, sporzqdzane sq zgodnie
tujqc i wyglaszajqc referaty z zakresu w systemach prawnych), wiekszosc z przepisami tego kraju, wielokrotprawa ukraihskiego i polskiego, pisze tlumaczy przepisuje „slowo za slo- nie zmienianymi od czasow ZSRR.
publikacje prawnicze. Wydaje opinie wem" tlumaczqc na drugi jezyk - wy- Natomiast w Polsce czesc tlumaczy
na temat poprawnosci tlumaczeh, wy- korzystujqc pozorne podobiehstwa przysieglych opiera sie na przepikonuje korekty tlumaczeh, wykona- jezyka polskiego i ukraihskiego. Stqd sach ukraihskich, czesc na polskim
nych przez innych tlumaczy. Pomaga tez liczne nieporozumienia, niepra- rozporzqdzeniu (regulujqcym kwestie
kancelariom prawnym rozwiqzywac widlowa interpretacja niezawodowo transliteracji imion i nazwisk osob natrudnosci, ktore wyniknely w zwiqzku sporzqdzonych tlumaczeh, mogqca lezqcych do ukraihskiej mniejszosci
z niepoprawnie sporzqdzonymi tlu- skutkowac powaznymi konsekwen- narodowej alfabetem lacihskim), a
cjami. Odpowiedzialnosc spoczy- niektorzy nawet dokonujq „spolszczemaczeniami.
- W szczegolnosci „pulapki je- wajqca na tlumaczach jest zatem nia" imion (np. Ivan - Jan) i nazwisk.
zykowe" - wyrazy o podobnym lub olbrzymia. Czesto juz oryginalny Katarzyna Litwin podkresla i uzasadidentycznym brzmieniu, majqce rozne tekst dokumentu prawniczego jest nia na podstawie wlasnego doswiadznaczenie - mogq narazic cudzoziem- niezrozumialy dla prawnika, wymaga czenia w zakresie obslugi tlumaca na znaczqce utrudnienia w komu- poswiecenia wielu godzin na analize czeniowej, ze powoduje to ogromny
nikacji. Bywa, ze prowadzq wrecz do i interpretacje. A przeciez tlumacz chaos w komunikacji miedzynarodopowaznych nieporozumieh w kontak- musi nie tylko zrozumiec ten tekst, ale wej - niektore osoby posiadajq nawet
tach biznesowych. Niejednokrotnie i przekazac go w drugim jezyku. Przy cztery i wiecej roznych zapisow swobralismy udzial w wyjasnianiu takich tekstach prawnych i prawniczych jest jego imienia i nazwiska, co nierzadko
nieporozumieh, glownie w kwestiach to nie lada wyzwanie. Zawodowy tlu- wyklucza jednoznaczne ustalenie
finansowych - opowiada Katery- macz analizuje rozne teksty prawne, ich tozsamosci, tak wazne w sferze
na Kuzmina, tlumacz w zespole komentarze prawnicze i podreczniki. prawa czy biznesu. Niejednokrotnie
UKRAINNIKI. - Szczegolnie w kon- Jesli nie posiada odpowiedniego wy- roznice miedzy nimi sq tak duze, ze

dokumenty sprawiajq wrazenie nalezqcych do roznych osob. Urzednicy
odmawiajq przyjecia dokumentow,
odsylajq interesanta do konsulatow
lub innych urzedow czy tlumaczy
przysieglych. Jako modelowy wrecz
przyklad Katarzyna Litwin podaje sytuacje, w ktorej z materialow prasowych dowiedziala sie o zatrzymaniu
Ukraihca, podejrzanego o popelnienie przestepstwa, ktory „ukrywal sie
pod roznymi nazwiskami".
- Kiedy zostalam powolana w
charakterze tlumacza w tej sprawie
i zapoznalam sie z aktami, okazalo
sie, ze ten cudzoziemiec w roznych
dokumentach zostal zapisany w
oparciu o odmienne sposoby transliteracji. Zapisy roznily sie tak dalece, ze ledwo byly do siebie podobne
- komentuje Katarzyna Litwin, ktora
sporzqdza opinie dla organow pahstwowych dotyczqce transliteracji
imion i nazwisk Ukraihcow alfabetem lacihskim.
Tlumacze UKRAINNIKI starajq
sie ujednolicac ten zapis. Konsultujq
sie z urzednikami, badajq dokumenty
cudzoziemca, a takze polskie i ukraihskie akty prawne regulujqce w roznych latach kwestie sposobu transliteracji imion i nazwisk Ukraihcow
alfabetem lacihskim. Naswietlajq ten
wazny problem na konferencjach naukowych, zglaszajq w Ministerstwie
Sprawiedliwosci, organach pahstwowych, z ktorymi wspolpracujq w
zakresie miedzynarodowej pomocy
prawnej w sprawach cywilnych i karnych.
Zespol UKRAINNIKI nie tylko
dziala na polu tlumaczeh, ale bierze
rowniez udzial w miedzynarodowej
wymianie doswiadczeh, stawia na
rozwoj swiadomosci oraz uczestniczy w coraz to nowych polsko-ukraihskich projektach. Obecnie opracowuje polsko-ukraihski i ukraihskopolski slownik terminologii prawnej
i prawniczej oraz organizuje kursy
prawniczego jezyka ukraihskiego dla
tlumaczy i polskich prawnikow. We
wspolpracy z Komendq Wojewodzkq i Komendq Miejskq Pahstwowej
Strazy Pozarnej w Rzeszowie bierze
udzial w realizacji Projektu „Rozwoj
transgranicznego systemu zarzqdzania zagrozeniami naturalnymi na
granicy polsko-ukraihskiej" w ramach
Programu Europejskiej Wspolpracy
Transgranicznej Polska - Bialorus Ukraina 2007-2013, ktorego celem
jest zwiekszenie efektywnosci ochrony
srodowiska naturalnego na obszarze
pogranicza polsko-ukraihskiego.
Perspektywa wspolpracy, budowania pozytywnych relacji biznesowych z naszymi wschodnimi sqsiadami jest bardzo obiecujqca. Myslqc o
wielkich sprawach nie mozna jednak
zapomniec o podstawach, a podstawq jest odpowiednia komunikacja, w
ktorej bariery jezykowe powinny byc
niezauwazalne.

