
SUMMARY 

This article serves as a practical introduction to E U translation in the Polish context. It pro-
vides basic information on how this new area of translation is organized and why it is different 
from other translation areas. To demonstrate the unique nature of E U translation, the article 
gives an overview of its key features, including the translator's expected profile and his or her 
responsibilities. The author mainly focuses on available translation resources that the translator 
is encouraged or obliged to use. Thus, the article also explains why the translator should draw 
Special attention to the language quality of his or her translation, balancing between the need to 
protect Polish from unnecessary or harmful foreign influences and the tendency to avoid them 
at all cost. Finally, the author shows how the translator is guided towards the desirable level of 
quality by means of guidelines covering vocabulary, terminology, punctuation, spelling and the 
structure of E U documents translated into Polish. 
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Autorka jest absolwentkq Filologii Germanskiej oraz Zarzqdzania i Marketingu UJ, a takze 
Podyplomowych Studiöw dla Tlumaczy Tekstöw Specjalistycznych w Katedrze UNESCO Uni-
wersytetu Jagiellonskiego. Obecnie przygotowuje rozprawq doktorskq w zakresie ustnego tlu-
maczenia sqdowego w Instytucie Translatologii Uniwersytetu Wiedenskiego. Jest tlumaczem 
ustnym, tlumaczem przysiqglym jezyka niemieckiego oraz nauczycielem jezyka niemieckiego 
jako obcego na jednym z uniwersytetöw ludowych w Wiedniu. 

1. Wprowadzenie 
20 pazdziernika 2010 r. przyjeta zostala dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

prawa do thimaczenia ustnego i thimaczenia pisemnego w postep>owaniu karnym. O znaczeniu tego 
prawa swiadczy fakt, ze mimo istniejqcych uregulowafi w prawie mi^dzynarodowym i krajowym, 
zostalo ono unormowane dodatkowo przez prawo wspölnotowe: Panstwa czlonkowskie zapewniajq, 
aby podejrzanym lub oskarzonym, ktörzy nie möwiq w jezyku danego postejpowania karnego lub go 
nie rozumiejq, zapewniono niezwlocznie thimaczenie ustne podczas postepowania kamego przed 
organami sledczymi i sqdowymi, w tym röwniez podczas przeshichania przez policj?, wszystkich 
rozpraw sqdowych oraz wszelkich niezbednych posiedzen (art. 2 pkt. 1). Dyrektywa ma na celu 
zapewnienie osobom obcojezycznym prawa do rzetelnego procesu sqdowego i aby ten cel osiqgnac, 
panstwa czlonkowskie bedqmusialy podjac odpowiednie dzialania umozliwiajq.ee realizaej? dyrek-
tywy, w tym zagwarantowanie odpowiednio wykwalifikowanych tlumaczy prawniczych/sqdowych 
oraz prowadzenie ich rejestru. W Polsce rejestr taki prowadzony jest w formie listy tlumaczy przy-
si^glych Ministerstwa Sprawiedliwosci, ktöra obecnie obejmuje 10463 tlumaczy przysi?glych 46 
jezyköw, w tym j?zyka lacinskiego i greki starozytnej. (Wszystkie dane dotyczqce tlumaczy przy-
si^glych przytaezane sq̂  wg stanu na 26.08.2010 r.) Liczby te sq̂  imponujqce i wydawac by si? mo-
glo, ze od strony podazowej rynek jest nasycony. Tymczasem az 84% wszystkich tlumaczy przysi?-
glych (8798) to thimacze zaledwie czterech jezyköw: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i 
franeuskiego. Natomiast wsröd pozostalych 42 jezyköw sq. röwniez takie, dla ktörych ustanowiony 
jest jedynie jeden lub dwöch tlumaczy przysie.glych w skali calego kraju. Nasuwa si? pytanie, czy to 
wystarczy, by zaspokoic zapotrzebowanie rynku? 
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Niniejsze opracowanie jest dlatego pröbq deskryptywnej analizy rynku thimaczenia sqdowego w 
Polsce, glöwnie od strony popytowej, a jego celem jest zbadanie aktualnej sytuacji rynkowej, w tym 
stosunku popytu do podazy. W artykule przedstawione zostanq wyniki badania ankietowego prze-
prowadzonego wsröd polskich sqdöw i na ich podstawie omöwiona zostanie czestotliwosc powory-
wania thimaczy sqdowych przez polskie sqdy oraz najczesciej wymieniane przez sqdy jezyki postq-
powah. Artykul, z jednej strony, stanowic ma przyczynek do zamkniecia luki w zakresie badah nad 
ustnym thimaczeniem sqdowym w Polsce (por. Tryuk 2010: 13) - jest to pierwsze, wedhig wiedzy 
autorki, tego typu opracowanie empiryczne w tej dziedzinie, a z drugiej strony, dostarcza on cen-
nych informacji mogacych znalezc zastosowanie zaröwno w praktyce thimaczenia sqdowego, jak i 
w zakresie ksztalcenia thimaczy sqdowych. 

2. Uwagi metodologiczne 
Badanie ankietowe zostalo przeprowadzone drogq elektronicznq w 43 polskich Sqdach Okrejgo-

wych w maju 2010 r. w celu uzyskania podstawowych informacji dotyczqcych zapotrzebowania 
sqdöw na ushigi thimaczy. Wydaje sie, z e srodowisko sqdowe jest ogölnie zainteresowane tematykq 
badah, o czym swiadczy ich spore zaangazowanie. Odpowiedzi nadeslary 33 Sqdy Okr^gowe (co 
stanowi 69,8% badanych sqdöw), a ponadto 39,5% sqdöw dodatkowo przekazalo ankiet? do 
wszystkich podleglych im Sqdöw Rejonowych. 

Pytania mialy Charakter otwarty, aby umozliwic sqdom udzielenie odpowiedzi zgodnie z dany-
mi, jakie majq do dyspozycji. Brak prowadzonej przez sqdy ewidencji rozpraw z udzialem thimaczy 
okazal siej znacznym ograniczeniem badania. Cztery sqdy odpowiedzialy, ze nie sq. w stanie udzielic 
zadnych informacji, a znaczna wiekszosc podala dane szacunkowe. Trudno powiedziec, czy sqdy, 
ktöre nie odeslaly ankiety, nie odpowiedzialy ze wzgledu na brak odpowiednich danych. Analiza 
statystyczna nie obj^la zatem sqdöw, ktöre nie prowadzq ewidencji, a takze SO w Lomzy, ktöry 
podal, ze w ostatnim roku nie bylo prowadzonej w nim rozprawy z udzialem thimacza. Pröba obej-
muje wiec 25 polskich Sqdöw Okregowych, co stanowi 58,1% wszystkich badanych sqdöw. 
Uwzgledniajqc rozklad geograficzny badanych sqdöw - 15 polskich wojewödztw (SO w Kielcach 
nie prowadzi ewidencji rozpraw) - przyjmuje sie;, ze pröba jest reprezentatywna. 

Ponadto udalo sie. uzyskac dane od 70 Sqdöw Rejonowych. SO w Swidnicy i SO w Legnicy 
przeslaly zbiorcze dane dotyczqce calego okrejgu, ktöre nie mogry zostac uwzglednione w analizie. 
Badana pröba stanowi zatem 21,7% wszystkich Sqdöw Rejonowych (323) w Polsce. Biorqc pod 
uwag? rozklad geograficzny badanych sqdöw nie mozna zalozyc reprezentatywnosci pröby. Analiza 
danych dotyczy wiec jedynie badanej pröby, co pozwala na wysuniecie hipotez, ktöre mogq stano
wic podstaw? dalszych badah empirycznych. 

3. Analiza rynku tlumaczen sqdowych w Polsce 

3.1. Czestotliwosc udzialu tlumacza w postepowaniach sqdowych 
Odpowiedzi udzielone przez sqdy na pytanie pierwsze: Proszq okreslic czestotliwosc udzialu 

tlumacza w rozprawach sqdowych dajq si? podzielic na trzy nast?pujqce kategorie: 
• kilka razy w roku - nie wi?cej niz 10 rozpraw z udzialem tlumacza sqdowego rocznie. Katego

ria obejmuje m.in. takie odpowiedzi sqdöw: kilka rozpraw na rok, sporadycznie - do kilku razy 
w roku, a takze: 3 razy w roku, 9 razy w ciqgu 16 miesi^cy 

• kilkanascie razy w roku - nie wiecej niz 20 spraw z udzialem tlumacza rocznie. Odpowiedzi w 
tej kategorii sq bardzo zröznicowane i obejmujq m.in.: 19 w okresie od 1.1.2009 r. do 
30.04.2010 r., srednio raz w miesiqcu, udzial thimacza sprowadza si§ do kilkunastu tlumaczeh 
w ciqgu roku 

• kilkadziesiqt razy w roku - powyzej 20 rozpraw rocznie. W tym przypadku sqdy podaly naj-
cz^sciej dokladne dane liczbowe, z ktörych jednoznacznie wynikalo, ze rozprawy z udzialem 
thimacza sqdowego toczq si§ kilkanascie razy w miesiqcu 
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3.1.1. Sqdy Okr^gowe 
Prawie polowa Sadöw Okrejgowych (48%) odpowiedziala, ze thimacz sqdowy powolywany jest 

w nich na rozpraw? kilka razy w roku. W 36% sadöw thimacz bierze udzial w postepowaniu kilka
nascie razy w roku, a w czterech Sqdach Okr^gowych (16%): SO dla m.st. Warszawy, SO w Suwal-
kach, SO w Poznaniu i SO w Gdansku, co najmniej kilkadziesiqt razy. Zatem wiekszosc polskich 
Sqdöw Okregowych (52%) powohije tlumacza na rozpraw? dosyc czesto - od kilku razy w miesiqcu 
az do kilku razy w tygodniu. 

Czestotliwosc powolywania tlumacza na rozprawy sqdowe jest wyzsza w pohidniowej i zachod-
niej czesci Polski, a wi?c na terenach przygranicznych, niz w sqdach Polski srodkowej i wschodniej. 

Ponad polowa badanych sqdöw (56%) udzielila dodatkowo szczegölowych informacji z rozröz-
nieniem na poszczegölne wydzialy. W niniejszej analizie uwzglednione zostaly tylko wydzialy 
cywilne (52% sa^döw) i karne (44% sqdöw). W zdecydowanej wiekszosci wydzialöw cywilnych 
polskich Sqdöw Okr?gowych (84,6%) thimacze sq rzadko powolywani na rozprawy, zaledwie kilka 
razy w roku. Jedynie w SO w Gdansku thimacze biorq^ udzial w kilkunastu rozprawach w ciqgu 
roku, a w SO w Warszawie nawet kilkadziesiqt. 

W wydzialach karnych sytuacja zmienia si§ nieznacznie na korzysc czestszego udzialu tlumaczy 
w rozprawach. Wprawdzie nadal 72,7% wydzialöw karnych Sqdöw Okr?gowych powohije thima
cza tylko kilka razy w roku, jednakjuz 18,8% sqdöw korzysta z ushig tlumaczy sqdowych az kilka
dziesiqt (SO w Gdansku), a nawet kilkaset razy (SO w Suwalkach) w roku. W wydzialach karnych 
SO w Elblqgu thimacze uczestniczq w rozprawach kilkanascie razy w roku. 

kilka w roku kilkanascie w roku kilkadziesiat w roku 

Rys. 1. Czestotliwosc powolywania tlumacza w polskich Sqdach Okr?gowych w wydzialach: cy-
wilnym, karnym oraz ogölem. 

3.1.2. Sqdy Rejonowe 
Dane pozyskane od Sqdöw Rejonowych sq czesto bardziej szczegölowe niz dane Sqdöw Okrq-

gowych, ale röwniez tutaj zachowane zostaly te same trzy kategorie: kilka, kilkanascie i kilkadzie
siqt razy w roku. Nadmienic jednak trzeba, ze wsröd Sqdöw Rejonowych pojawily sie; wielokrotnie 
odpowiedzi znacznie przekraczajqce czestotliwosc kilkadziesiat spraw z udzialem thimacza rocznie 
(wielokrotnie ponad 100, a nawet ok. 250 rozpraw w roku). Ze wzgledu na przejrzystosc röwniez te 
odpowiedzi zostaly obj?te trzeciq kategoriq, wiec obejmuje ona czestotliwosci od co najmniej 2 razy 
w miesiqcu (min. 24 rocznie), przez raz w tygodniu (52 rozprawy rocznie), az po kilka razy w tygo
dniu (100 rozpraw rocznie i wie.cej). 

Co drugi Sqd Rejonowy w badanej pröbie powohije thimacza ustnego kilka razy w roku, a mniej 
wi?cej co piqty kilkanascie razy (21,4%). Natomiast prawie 1/3 sqdöw (28,6%) korzysta z ushig 
tlumacza kilkadziesiqt lub kilkaset razy w roku. Niemalze codziennie thimacz wzywany jest na 
rozprawy w SR w Suwalkach, a kilka razy w tygodniu w SR w Biarymstoku, SR w Tomaszowie 
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Lubelskim oraz w trzech sqdach warszawskich: SR dla m.st. Warszawy, SR dla Warszawy Zolibo-
rza i SR dla Warszawy Mokotowa. 

Mniej wiecej 1/3 Sqdöw Rejonowych badanej pröby udzielila odpowiedzi z rozröznieniem na 
poszczegölne wydzialy: cywilne (31,42%) i karne (34,3%). Zdecydowana wiekszosc wydzialöw 
cywilnych Sqdöw Rejonowych (70%) korzysta z pomocy tlumacza podczas postepowan tylko kilka 
razy w roku. Jedynie w 15% wydzialöw cywilnych thimacz powolywany jest kilkanascie lub kilka
dziesiqt razy w roku. Inaczej sytuacja ma sie. w wydzialach karnych Sqdöw Rejonowych, poniewaz 
tutaj juz tylko polowa z nich powohije tlumacza zaledwie kilka razy w roku. Spora czesc wydzialöw 
karnych badanych sqdöw, bo az 41,7% korzysta z ushig tlumacza kilkadziesiqt lub kilkaset razy w 
roku. Pozostale 8,3% wydzialöw karnych wskazalo, ze thimacz bierze udzial w rozprawach kilkana
scie razy w roku. Zatem thimacze ustni w Sqdach Rejonowych znacznie czesciej biorq udzial w 
postepowaniach karnych niz cywilnych. 

100% r-

80% 

kilka w roku kilkanascie w roku kilkadziesiat w roku 

Rys. 2. Czestotliwosc powolywania tlumacza w polskich Sqdach Rejonowych w wydzialach: cywil-
nym, karnym oraz ogölem. 

3.2. Jezyki post̂ powan najczesciej wymieniane przez polskie sqdy 
Röwniez na drugie pytanie: Proszq wymienic jezyki, dla ktörych najczesciej powolywany jest 

tlumacz na rozprawe sqdowq nie wszystkie sqdy byly w stanie udzielic dokladnej odpowiedzi ze 
wzgledu na brak ewidencji danych. Poniewaz odpowiedzi sqdöw röznily siej stopniem konkretyza-
cji, w opracowaniu analizowane sq̂  wszystkie j?zyki wymienione przez sqdy jako wystepmjqce w 
postepowaniach sqdowych ogölem, ale nie czestotliwosc toczqcych sie. rozpraw w tych jezykach. 

3.2.1. Sqdy Okr^gowe 
92% badanych Sqdöw Okr^gowych udzielilo odpowiedzi na to pytanie. Sqdy wymienily w su-

mie 28 jezyköw, w przypadku ktörych konieczne bylo powolanie tlumacza. Do najczesciej wymie-
nianych jezyköw nalezq popularne w Polsce jezyki europejskie, wsröd ktörych liderem jest jejzyk 
niemiecki (az 78,3% sqdöw), naste.pnie jezyk angielski i rosyjski (obydwa wskazalo 73,9% sqdöw). 
Ponad 1/3 polskich Sqdöw Okr^gowych wymienita j?zyk migowy (34,8%) wsröd czesto thimaczo-
nych jezyköw, a tuz za nim znalazly si? j?zyk wloski i francuski oraz j§zyk ukraihski (wszystkie 
wymienilo 30,4% sqdöw). 
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78,26% 73,91% 73,9 

34,78% 

1 
30,43% 30,43% 30,43% 

niemiecki angielski rosyski migowy francuski ukrainski wtoski 

Rys. 3. Najczesciej wymieniane przez Sqdy Okregowe jezyki obce w postepowaniach. 

Do grupy jezyköw czesto wymienianych przez sqdy nalezq, obok jezyköw europejskich, röw
niez pozaeuropejskie. Co czwarty Sqd Okregowy wskazal jezyk rumunski i wietnamski (26%) jako 
jezyki prowadzonych postepowan, a co piqty sqd röwniez jezyk arabski, czeski, hiszpanski i nider-
landzki (wszystkie wymienione przez 21,7% sqdöw). Jezyk bulgarski zostal wymieniony przez 
17,4% sqdöw, a slowenski przez 13%. 

26,09% 26,09% 
21,74% 

17,39% 
| | 13,04% 

rumunski wietnamski arabski czeski hiszpanski niderlandzki butgarski stoweriski 

Rys. 4. Czesto wymieniane przez Sqdy Okregowe jezyki obce w postepowaniach. 

Pozostale jezyki zostaly wskazane wprawdzie przez nieliczne Sqdy Okregowe, ale czestotliwosc 
ich wystepowania w postepowaniach w poszczegölnych sqdach jest bardzo zröznicowana: od bar-
dzo rzadko - jezyk portugalski w SO w Elblqgu, przez rzadko - jezyk szwedzki w SO w Warsza-
wie, az po bardzo czesto - jezyk litewski w SO w Suwalkach (kilkanascie razy w miesiqcu). Grupa 
ta obejmuje jezyki z röznych rodzin jezykowych, a sq to: jezyk chihski, duhski, grecki, portugalski, 
szwedzki, turecki, wegierski (wymienione przez dwa sqdy) oraz hebrajski, litewski, mongolski, 
ormiahski, serbski, urdu (wymienione przez jeden sqd). 

Liczba thimaczonych röznych jezyköw w poszczegölnych Sqdach Okregowych waha sie °d 1 
do 14 w ciqgu roku. Ponad polowa sqdöw (56,5%) podala, ze w ciqgu roku postepowania toczq sie 
w nie wiecej niz 5 röznych jezykach, podczas gdy w 21,7% Sqdöw Okregowych thimaczonych jest 
juz od 6 do 10 röznych jezyköw w ciqgu roku i w takiej samej procentowo grupie nawet powyzej 10 
jezyköw. Najwiekszq, liczbe thimaczonych jezyköw wskazaly SO w Warszawie-Pradze (11), SO w 
Krakowie i SO w Gdansku (13) oraz SO w Warszawie i SO w Czestochowie (az 14 röznych jezy
köw). Miedzy czestotliwosciq powolywania tlumacza na rozprawy sqdowe a liczbq thimaczonych 
jezyköw w danym sqdzie istnieje dodatnia zaleznosc (r = 0,52) i jest ona statystycznie istotna. 
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3.2.2. Sqdy Rejonowe 
Na drugie pytanie odpowiedzialo röwniez 97,1% badanych Sadöw Rejonowych i wymienily one 

w sumie 29 röznych jezyköw. Na podstawie badanej pröby daje sie/zauwazyc bardziej zröznicowa-
ny udzial procentowy poszczegölnych jezyköw w postepowaniach w Sqdach Rejonowych niz w 
przypadku Sqdöw Okregowych. Jezyk niemiecki (69,1%) byl wymieniany najczesciej röwniez 
przez Sqdy Rejonowe, a jego przewaga nad jezykiem angielskim (60,3%) wzrosla. Do najczesciej 
wymienianych przez sqdy jezyköw nalezq takze jezyk rosyjski (57,4%), wloski (33,8%), francuski 
(27,9%) i ukrainski (23,5%). 

niemiecki angielski rosyjski wtoski francuski ukrainski 

Rys. 5. Najczesciej wymieniane przez Sqdy Rejonowe jezyki obce w postepowaniach. 

Jezyk migowy, obok jezyka czeskiego i litewskiego, wymieniony zostal przez 13,2% badanych 
sqdöw. Kilka sqdöw wymienilo takze: jezyk wietnamski (11,8%), niderlandzki (10,3%), hiszpanski i 
rumunski (po 8,8%), arabski i ormiahski (7,4%), slowehski (5,9%) i szwedzki (4,4%). Ponadto Sqdy 
Rejonowe w badanej pröbie wskazaly 12 innych jezyköw, kazdorazowo przez jeden lub dwa z nich. 
Z okreslonej czestotliwosci wystepowania postepowah w tych jezykach wynika jednak, ze sq one 
thimaczone sporadycznie, raczej w pojedynczych przypadkach, inaczej niz w Sqdach Okregowych. 
Sq to jezyki: wegierski i hindi (2 sqdy), bulgarski, duhski, grecki, hebrajski, mongolski, koreahski, 
bialoruski, lotewski, norweski i gruzihski (wymienione przez 1 sqd). 

-11.8% 

r 1 7,4% 

I •" r * ~ * i 5,9% 
4,4% 

-- I I I I I I . • 
czeski / wietnamski niderlandzki hiszpanski / arabski / stowehski szwedzki 

litewski / rumunski ormiariski 

migowy 

Rys. 6. Czesto wymieniane przez Sqdy Rejonowe jezyki obce w postepowaniach. 

Zdecydowana wiekszosc badanych Sqdöw Rejonowych (76,5%) podala, ze postepowania thi
maczone sq na nie wiecej niz 5 röznych jezyköw w ciqgu roku, jednak z röznq czestotliwosciq. 
Tylko w trzech Sqdach Rejonowych thimaczonych jest wiecej niz 10 röznych jezyköw w skali roku 
i sqto: SR w.Nowym Sqczu (az 12 röznych jezyköw) oraz SR dla m. st. Warszawy i SR w Krako-
wie Srödmiesciu (po 10 jezyköw). 
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4. Dyskusja i wnioski 
Z przedstawionej analizy wynika, ze strona popytowa rynku thimaczen sqdowych ksztaltuje sie. 

dychotomicznie: co drugi Sqd Okregowy w Polsce korzysta z pomocy tlumaczy rzadko, zaledwie 
kilka razy w ciqgu roku, natomiast pozostala polowa sqdöw wzywa tlumacza stosunkowo czesto -
od minimum 1 raz w miesiqcu do kilku razy w tygodniu. Wydzialy karne Sqdöw Okregowych cze
sciej powohijq tlumaczy niz wydzialy cywilne, jednakze w obu przypadkach jest to nadal mniej niz 
w postepowaniach wszystkich wydzialöw sqdu ogölem, co oznacza, ze thimacze czesto thimaczq 
röwniez w postepowaniach innych wydzialöw, nie objetych tutaj analizq, jak np. gospodarczy, 
pracy, ubezpieczen itd. Ponadto czesciej z ushig tlumaczy w postepowaniach sqdowych korzystajq 
sqdy lezqce w pohidniowo-zachodnich regionach Polski. 

Analiza badanej pröby Sqdöw Rejonowych pozwala natomiast na wysuniecie hipotezy, ze udzial 
tlumaczy w Sqdach Rejonowych jest wyzszy niz w Sqdach Okregowych, zaröwno w postepowa
niach sqdowych ogölem, jak i w poszczegölnych wydzialach. Moze o tym swiadczyc znaczny pro-
centowy wzrost kategorii kilkadziesiqt razy w roku, ktöra objela röwniez wielokrotnie pojawiajqcq 
sie czestotliwosc kilkaset razy w roku, nie wystepujqcq wsröd odpowiedzi Sqdöw Okregowych. 
Wydaje sie röwniez, ze z ushig thimaczy korzystajq najczesciej wydzialy karne Sqdöw Rejonowych 
- nie tylko czesciej niz wydzialy cywilne tych sqdöw, ale röwniez czesciej niz poszczegölne wy
dzialy Sqdöw Okregowych. Ze wzgledu na to, ze dyrektywa zobowiqzuje panstwa czlonkowskie do 
ewidencjonowania postepowan z udzialem tlumaczy (art. 7), mozliwe bedzie ponowne przeprowa-
dzenie dokladnych badah rynku oraz zweryfikowanie wysunietych tutaj hipotez. 

Na podstawie zebranych danych nie da sie wprawdzie prognozowac, jak bedzie zmieniac sie 
czestotliwosc rozpraw z udzialem tlumaczy, biorqc jednak pod uwage, ze Polska jako pahstwo 
czlonkowskie Unii Europejskiej co raz bardziej liczy sie na arenie miedzynarodowej, mozna przy-
puszczac, ze röwniez coraz wieksze bedzie zapotrzebowanie na ushigi tlumaczy sqdowych. Niewqt-
pliwie znaczenie ma tutaj fakt, ze thimacze biorq udzial w röznych postepowaniach sqdowych, w 
röznych wydzialach. Rodzi to skutki zaröwno dla samych tlumaczy sqdowych, jak i dla instytucji 
ich ksztalcqcych, poniewaz thimacze nie mogq specjalizowac sie w jednej, scisle okreslonej i do-
wolnie wybranej dziedzinie prawa, jak to ma miejsce w przypadku prawniköw, ale muszq posiadac 
rozleglq wiedze we wszystkich jego obszarach. Fakt ten nalezy miec na uwadze ksztahujqc curricula 
studiöw dla przyszlych tlumaczy (sqdowych). 

Analiza zapotrzebowania na tlumaczy konkretnych jezyköw dostarcza kolejnych istotnych 
wniosköw. Obie grupy sqdöw wymienily w sumie 34 rözne jezyki wystepuj^ce w postepowaniach 
sqdowych, z czego 23 jezyki zostaly wymienione zaröwno przez Sqdy Okregowe, jak i przez Sqdy 
Rejonowe. Mozna przypuszczac, ze wsröd Sqdöw Rejonowych wystejmje wieksze zröznicowanie 
jezykowe niz w Sqdach Okregowych- Do najczesciej wymienianych jezyköw przez obie grupy 
sqdöw, nalezq popularne w Polsce - biorqc pod uwage mozliwosc nauki w polskich szkolach czy 
ksztalcenia tlumaczy w ich zakresie - jezyki europejskie. Wysokie zapotrzebowanie na nie kore-
sponduje tutaj z najwyzszq liczbq ustanowionych tlumaczy przysieglych dla tych jezyköw, wiec nie 
nalezy sie spodziewac w tym zakresie trudnosci od strony podazowej. 

Sqdy wymienialy jednak röwniez czesto jezyki, dla ktörych liczba tlumaczy w calym kraju wy-
nosi juz tylko kilkadziesiqt lub kilkanascie osöb, m.in.: niderlandzki (71), arabski (51), rumunski 
(26) i wietnamski (11). Na uwage zashiguje tutaj takze jezyk litewski, ktöry w niektörych regionach 
Polski jest dominujqcym jezykiem na rozprawach sqdowych (SO i SR w Suwalkach), gdzie thima
cze tego jezyka powolywani sq kazdego dnia. Tymczasem w calym kraju ustanowionych jest 42 
tlumaczy jezyka litewskiego, a juz tylko 15 w wojewödztwie podlaskim. Jeszcze trudniejsza sytu-
acja jest w przypadku wymienionych przez sqdy jezyköw, dla ktörych nie ma obecnie w Polsce 
ustanowionych tlumaczy przysieglych i sqto jezyki: mongolski, ormiahski, urdu i gruzihski. 

Jak widac, zapotrzebowanie na tlumaczy rzadszych jezyköw wystepuje röwniez w polskich sq
dach i nie zawsze strona podazowa jest w stanie zaspokoic potrzeby strony popytowej. Obecne 
studia wyzsze oraz studia podyplomowe ksztalcqce tlumaczy w Polsce oferujq przygotowanie do 
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zawodu dla thimaczy najbardziej populamych jezyköw europejskich, warto wi?c byloby rozwazyc 
alternatywne formy ksztalcenia thimaczy, röwniez dla tych rzadszych jezyköw. Jak pokazujq do-
swiadczenia innych krajöw europejskich (zob. Kadric 2005), kursy organizowane dla thimaczy 
sqdowych - bez podziahi na ich jezyki robocze - sq bardzo owocne i cieszq si? ogromnym powodze-
niem röwniez wsröd praktykujqcych tlumaczy sqdowych, ktörzy czesto nie majq formalnego przy-
gotowania do zawodu. Korzystajqc z doswiadczen innych Polska niewqtpliwie mialaby szanse. 
przygotowac wykwalifikowanych tlumaczy do pracy w sqdzie i tym samym spelnic postanowienia 
dyrektywy (art. 9) w przewidywanym dla tego celu czasie. 
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SUMMARY 

Under recently issued E U regulations any person who does not speak the official language 
of a given member-state has the right to be aided by a translator/interpreter in criminal pro-
ceedings. Hence court translators/ Interpreters have an important role to play and Special train-
ing centres ought to be run in each E U country. 

Today in Poland there are over ten thousand certified translators/interpreters using 46 dif-
ferent languages. To date the demand for court translation/interpretation Services has not been 
the subject of any detailed study. 

This article opens new vistas for improvement by showing trends in the court translation 
market, as it makes an analysis of the ratio of supply to demand for this service. This work is 
based on data obtained from a questionnaire filled out by the users of translation/ Interpretation 
Services, i.e., some Polish law courts. The data collected in this pilot study show the frequency 
of translators'/interpreters' participation in judicial proceedings, and the languages involved. 
These results can prove useful in practice, e.g., when making decisions about desirable alterna
tive forms for court translator/ Interpreter training in Poland. 
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