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Zasady dotyczące języków publikacji w sieci 
 

Zasady dotyczące języków publikacji obowiązujące w Europejskiej Agencji StraŜy 
Granicznej i PrzybrzeŜnej (Frontex) wynikają z zasady poszanowania róŜnorodności 
językowej we wszystkich Państwach Członkowskich UE. Większość treści na stronie 
internetowej agencji Frontex jest zamieszczona w języku angielskim, który jest 
językiem roboczym naszej agencji. W ten sposób optymalizujemy wykorzystanie 
środków i zapewniamy sobie moŜliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się 
okoliczności i stale rosnące zapotrzebowanie na informacje. 
 

Jako agencja Unii Europejskiej dąŜymy do zapewnienia szerokiego dostępu do 
informacji o naszej działalności w jak największej liczbie języków. NajwaŜniejsze 
informacje o agencji Frontex są dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE.  
 
Na potrzeby odbiorców posługujących się róŜnymi językami część materiałów 
znajdujących się na stronie agencji Frontex, w tym między innymi filmy (np. „Rola 
agencji Frontex w operacjach powrotowych”, „Funkcje StraŜy PrzybrzeŜnej” itd.), 
prezentacje („Sieć Agencji UE”) oraz publikacje („: VEGA Podręcznik: Dzieci na 
lotniskach”) zostały opatrzone napisami lub przetłumaczone. Ponadto niektóre 
dokumenty, np. „Podręcznik wyjaśniający mechanizm skargowy”, publikujemy w wielu 
językach spoza UE (w tym w języku albańskim, arabskim, farsi, pasztu, rosyjskim, 
serbskim, tigrinia i urdu). Co roku staramy się weryfikować listę języków 
wykorzystywanych w poszczególnych obszarach tematycznych. Dzięki elastycznemu 
podejściu do zestawu języków i stałemu dostosowywaniu go do aktualnych obszarów 
działalności, agencja Frontex moŜe wychodzić naprzeciw nowym i stale zmieniającym 
się potrzebom. 

Oficjalne dokumenty agencji Frontex są tłumaczone przez Centrum Tłumaczeń dla 
Organów Unii Europejskiej znajdującym się w Luksemburgu i obsługującym wszystkie 
pozostałem agencje UE. 

Zawsze staramy się rozsądnie wywaŜyć poszanowanie dla uŜytkowników 
poszczególnych języków urzędowych i aspekty praktyczne. Nasze moŜliwości dotyczące 
udostępniania materiałów na temat naszej działalności w maksymalnej liczbie języków 
ograniczają następujące czynniki: 
  
● Pilny charakter informacji – pewne kategorie informacji muszą być publikowane w 

trybie pilnym. PoniewaŜ tłumaczenie wymaga czasu, wolimy tego typu treści 
publikować bezzwłocznie w języku roboczym naszej agencji. Ponadto nie 
tłumaczymy na pozostałe języki urzędowe UE informacji bieŜących mających 
ograniczony okres przydatności (bieŜące informacje, wydarzenia, wpisy na 
Twitterze itp.)  
 
● Optymalne wykorzystanie zasobów – na dodatkowe języki urzędowe UE 

tłumaczymy wybrane dokumenty („Raport roczny z działalności” oraz „Jednolity 
dokument programowy”), a takŜe inne istotne materiały.  
 
● Rozwój instytucjonalny – treść i struktura strony internetowej musi odzwierciedlać 

zmieniającą się rolę naszej agencji oraz jej poszerzony zakres działania. Jako Ŝe 
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zmiany te są stosunkowo częste (Rozporządzenie o Agencji Frontex było 
nowelizowane w 2007 r., 2011 r., i 2013 r., a następnie w 2016 r. zostało 
zastąpione przez Rozporządzenie o Europejskiej StraŜy Granicznej i PrzybrzeŜnej), 
strona internetowa naszej agencji jest systematycznie aktualizowana. 

 
 

Dwadzieścia cztery języki UE to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, 
estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, 
niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, 
węgierski i włoski. 

 
 


