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Opis badania 
 
Raport sporządzono na podstawie danych uzyskanych drogą anonimowego badania 
przeprowadzonego w dniach pomiędzy 13 stycznia a 9 lutego 2020 drogą internetową 
za pomocą kwestionariusza Google (zwanego dalej badaniem).  
 
Prośbę o wypełnienie kwestionariusza rozesłano mailem do członków Stowarzyszenia 
Tłumaczy Literatury, równocześnie przeprowadzono kampanię zachęcającą do 
udziału w badaniu na stronie internetowej STL, Forum Tłumaczy Literatury na 
Facebooku, profilach STL na Facebooku i Instagramie oraz poprzez biuletyn e-
mailowy STL. 
 
Badanie obejmowało umowy zawarte w okresie dwóch lat kalendarzowych,  
tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019, dotyczące przekładu pozycji książkowych 
posiadających numer ISBN. Każdy z respondentów mógł dostarczyć dane dotyczące 
od 1 do 5 umów zawartych w analizowanym okresie. 
 
Kwestionariusz wypełniło 217 respondentów dostarczając informacje dotyczące  
635 umów, których przedmiotem były: 

● wykonanie tłumaczenia i prawa do korzystania z niego, 
● tylko prawa do korzystania z wcześniej wykonanego przekładu (przedłużenie 

licencji na korzystanie z przekładu lub udzielenie jej nowemu wydawcy). 
 
Po wstępnej weryfikacji otrzymanych danych odrzucono 85 rekordów pochodzących 
od 21 respondentów. Były to rekordy niespełniające kryteriów określonych  
w instrukcji kwestionariusza lub wewnętrznie niespójne (np. umowy pochodzące 
sprzed badanego okresu, dotyczące publikacji w czasopismach, umowy, dla których 
nie podano żadnej stawki honorarium). 
 
Niniejsza analiza została przygotowana wyłącznie w oparciu o dane,  
które w wyniku weryfikacji zostały uznane za poprawne. Dotyczą one 550 umów 
i zostały przekazane przez 196 respondentów, co może stanowić około 20% 
szacunkowej liczby czynnych tłumaczy literatury1. 
 
Średnia liczba umów dostarczonych przez 1 respondenta wyniosła 3. Najwięcej,  
bo 33% respondentów, podało prawidłowe dane dotyczące 1 umowy, zaś 11% – 5 
umów: 

Liczba umów Liczba respondentów % respondentów 

1 180 33% 

2 129 24% 

3 99 18% 

4 79 14% 

5 63 11% 

Suma końcowa 550 100% 

 
1 Badania nie są w pełni porównywalne, jednak na podstawie raportu opracowanego przez Zespół 

Badawczy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS z grudnia 2018 roku można 
szacować liczbę osób aktywnych w zawodzie tłumacza literatury na 950. Por.: 
http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/raport_koncowy_z_badan.pdf?fbclid=IwAR2kRDlmUlEQ_B6F
vIwHqcZpqhXuV1_-YYH6SeQNGuhC9zspo7NbN2HVQqA (dostęp z dn. 15.03.2020) 

http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/raport_koncowy_z_badan.pdf?fbclid=IwAR2kRDlmUlEQ_B6FvIwHqcZpqhXuV1_-YYH6SeQNGuhC9zspo7NbN2HVQqA
http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/raport_koncowy_z_badan.pdf?fbclid=IwAR2kRDlmUlEQ_B6FvIwHqcZpqhXuV1_-YYH6SeQNGuhC9zspo7NbN2HVQqA
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Portret Hieronimy Hipotetycznej. Sylwetka respondenta 

Szkic do portretu 
 
Poniższa analiza sytuacji tłumaczy literatury została przygotowana w oparciu o dane 
dostarczone przez 196 osób. 
 
Hieronima Hipotetyczna jest doświadczoną tłumaczką zrzeszoną w Stowarzyszeniu 
Tłumaczy Literatury: 72% badanych to kobiety, 78% zadeklarowało przynależność  
do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, aż 72% ma w swoim dorobku ponad 10 
publikacji książkowych, a 24% opublikowało powyżej 50 przekładów. 
 

 
 

 
 

 

Źródła utrzymania Hieronimy Hipotetycznej 
 
Struktura dochodów respondentów badania jest bardzo zróżnicowana. Aż 22% 
deklaruje, że w latach 2018-19 przekład literacki przyniósł im mniej niż ¼ ogółu 
dochodów. Z drugiej jednak strony niewiele mniejszy odsetek respondentów (19%) 
stanowi grupa tłumaczy, dla których przekład literacki jest jedynym źródłem dochodu. 
W sumie przekład literacki jest głównym zajęciem (ponad 50% dochodu) dla połowy 
ankietowanych. 
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Struktura dochodów tłumaczy literatury zmienia się wraz z liczbą opublikowanych 
przekładów. Dla początkujących tłumaczy przekład literacki stanowi niewielki ułamek 
dochodu. Wśród tłumaczy, którzy opublikowali mniej niż 6 tytułów, nie ma osób 
utrzymujących się wyłącznie z przekładu. Dopiero w grupie tłumaczy, którzy mają  
na swoim koncie ponad 20 opublikowanych przekładów, przeważają osoby,  
dla których przekład literacki jest głównym lub wręcz jedynym źródłem utrzymania 
(75% dochodu lub więcej). 
 

 
      
Pozostałe wymieniane przez respondentów badania źródła dochodów to tłumaczenia 
nieliterackie, zatrudnienie na umowę o pracę na wyższych uczelniach, w instytucjach 
kultury lub w firmach o profilu działalności niekoniecznie związanym z literaturą, 
recenzje, redakcje, korekty, stypendia czy nauczanie języka. 

Wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych 
 
Choć wśród respondentów dominują osoby z dużym dorobkiem translatorskim,  
aż 27% badanych deklaruje, iż w 2019 roku nie otrzymało wynagrodzenia z tytułu 
wypożyczeń bibliotecznych, co może wynikać z rodzaju tłumaczonej literatury,  
bądź też niedostarczenia Oświadczenia twórcy o woli otrzymywania wynagrodzenia 
za użyczanie (PLR) do Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska. 
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Wśród tłumaczy otrzymujących najwyższe wynagrodzenia brutto z tytułu wypożyczeń 
bibliotecznych dominują osoby z dużym dorobkiem – choć oczywiście wysokość  
tych wynagrodzeń zależy także od rodzaju przekładanej literatury.  
 

 
 

Repartycje indywidualne dla autorów tekstów naukowych 
 
Repartycje indywidualne Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami 
Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL otrzymało w 2019 
niecałe 8% respondentów. 
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Granty jako źródło finansowania honorariów tłumaczy literatury 
 
Granty są wciąż bardzo rzadkim źródłem finansowania przekładu. W 2018 roku 
honoraria jedynie 5% respondentów były dofinansowywane z grantów  
lub stypendiów, w 2019 roku dotyczyło to 7% respondentów. Również średnia 
wysokość grantu w roku 2019 była o 30% wyższa niż w roku poprzednim.  
W większości przypadków o grant występował wydawca. Niektórzy respondenci 
wskazywali, iż źródło finansowania nie miało wpływu na wysokość ich honorarium.  
Z drugiej strony zdarzały się również informacje o umowach, w których wysokość 
wynagrodzenia była uzależniona od decyzji o przyznaniu wydawcy grantu – 
przewidywały one niższe wynagrodzenie w przypadku decyzji negatywnej.  
W niektórych przypadkach tłumacz wprawdzie wiedział, iż jego wynagrodzenie jest 
dofinansowane z grantu, nie znał jednak jego wysokości. 
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Formy współpracy z wydawcami 
 
Zdecydowana większość tłumaczy literatury zawiera z wydawcami umowy 
cywilnoprawne. W chwili wypełniania kwestionariusza własną działalność 
gospodarczą prowadziło 21% badanych. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia zdrowotne i emerytalne 
 
Ponad 92% tłumaczy literatury posiada prawo do świadczeń zdrowotnych  
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 

 
 

Największą grupę stanowią osoby korzystające z prawa do opieki zdrowotnej  
jako zatrudnione na umowę o pracę (blisko co czwarty badany). Niewiele mniejsze 
grupy stanowią członkowie rodziny osoby ubezpieczonej oraz osoby prowadzące 
własną działalność gospodarczą. Jedynie 5% badanych zdecydowało się opłacać 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie. 
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Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie 
społeczne. Aż 37% badanych nie ma odprowadzanych składek na ubezpieczenie 
społeczne. 
 

 
 

Jedynie co czwarty badany korzysta z prywatnej opieki medycznej w systemie 

abonamentowym. Wydaje się interesujące, iż 12% respondentów opłaca abonament 

indywidualnie, podczas gdy z preferencyjnych warunków abonamentu w Medicover 

dla ludzi kultury i mediów zdecydowało się skorzystać jedynie 4% badanych.  
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9% respondentów korzysta z abonamentu opłacanego przez pracodawcę. Spośród 

osób korzystających z abonamentów w prywatnych firmach medycznych ponad 

połowa (62%) posiada ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. 5% respondentów  

nie posiada ani tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, ani abonamentu  

w prywatnej firmie medycznej. 

 

 
 

 
Jedynie 39% badanych deklaruje korzystanie z indywidualnych kont emerytalnych lub 
innych dobrowolnych systemów oszczędzania na emeryturę. 56% z nich równocześnie 
ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.  
26% respondentów nie oszczędza dobrowolnie na emeryturę ani nie ma 
odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne. 
 

 
 

Hieronima między językami 
 
W badanym okresie respondenci najczęściej tłumaczyli z jednego języka źródłowego 
(obcego) na język polski. 
 
9 respondentów tłumaczyło z języka polskiego na język angielski lub niemiecki. 
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W badanym okresie: 
● 87% respondentów przekładało z 1 języka źródłowego, 
● 12% przekładało z 2 języków lub w 1 parze językowej „w obie strony”, 
● 1% przekładał z 3 języków. 
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Przypadki Hieronimy Hipotetycznej. Umowy zawierane w latach 
2018-2019 

Przedmiot umowy 
 
W ramach badania zebrano dane 550 umów, których przedmiotem były: 

● wykonanie tłumaczenia i prawa do korzystania z niego, 
● tylko prawa do korzystania z wcześniej wykonanego przekładu (przedłużenie 

licencji na korzystanie z przekładu lub udzielenie jej nowemu wydawcy). 
 

Przedmiot umowy Liczba 
umów 

Wykonanie tłumaczenia i udzielenie LICENCJI na korzystanie z niego 282 

Wykonanie tłumaczenia i PRZENIESIENIE PRAW do korzystania z niego na czas 
NIEOKREŚLONY 

193 

Wykonanie tłumaczenia i PRZENIESIENIE PRAW do korzystania z niego na czas 
OKREŚLONY 

57 

Wykonanie tłumaczenia i PRZENIESIENIE PRAW do korzystania z niego z zastrzeżeniem 
dodatkowego honorarium za wznowienia powyżej ustalonej liczby egz. 

11 

Przedłużenie licencji na korzystanie z przekładu wykonanego na podstawie 
wcześniejszej umowy z tym samym wydawcą 

4 

Udzielenie licencji nowemu wydawcy na korzystanie z wcześniej wykonanego 
przekładu 

2 

Wykonanie tłumaczenia bez udzielenia licencji i przeniesienia praw 1 

Suma końcowa 550 

 
Wśród 544 umów, których przedmiotem było wykonanie przekładu, najwięcej,  
bo ponad 52% umów zawartych w latach 2018-2019, stanowią umowy licencyjne.  
Jeśli dodać do nich umowy, na mocy których następuje przeniesienie praw  
do korzystania z przekładu na czas określony, należy podkreślić, że aż 62% umów 
zawartych przez respondentów w analizowanych latach zakłada powrót praw do 
przekładu do tłumacza po upływie okresu określonego w umowie. 
 
Dwa razy rzadziej, bo w 35% przypadków, tłumacze godzili się przenieść prawa  
do przekładu na wydawcę na czas nieokreślony. 
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W umowach, których przedmiotem było (prócz wykonania tłumaczenia) przeniesienie 
praw do przekładu na czas określony lub udzielenie licencji na korzystanie z niego, 
najczęściej udzielano prawa do dysponowania przekładem na okres 5 lat.  
Na mocy 10% umów upoważniono wydawcę do dysponowania prawami  
do przekładu dłużej niż 10 lat. Tylko w 1 przypadku udzielono licencji na krócej  
niż 5 lat. Średni okres dysponowania przez wydawcę prawami do przekładu wynosił 7 
lat. 
 
Warto odnotować, że na mocy niektórych umów licencja jest automatycznie 
przedłużana, o ile żadna ze stron nie wypowie umowy (np. na rok przed upływem 
licencji), lub czas licencji jest powiązany z czasem dysponowania przez wydawcę 
prawami do wydania danego tytułu. 

Rodzaje publikacji 
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Jako „inne” zakwalifikowano rodzaje publikacji, które wśród analizowanych umów 
wystąpiły mniej niż pięciokrotnie. Respondenci określali je jako: literatura religijna, 
poezja, scenariusze seriali, dzienniki, wspomnienia, esej, scenariusze do gry 
fabularnej, literatura sportowa, słownik, książka kucharska, fantastyka, 
fabularyzowana biografia, dramat, katalog wystawy muzealnej, gra paragrafowa  
w formie książki, literatura biograficzno-filozoficzna, podręcznik, podręcznik do gry 
fabularnej. 
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Języki 
 
Analizowane umowy dotyczyły głównie przekładu na język polski – jedynie 12 z 550 
analizowanych umów dotyczyły przekładu tekstów na języki obce (angielski  
lub niemiecki). 
 
Wśród umów dotyczących utworów tłumaczonych na język polski najczęstszym 
językiem źródłowym był angielski. Umowy dotyczące utworów tłumaczonych z tego 
języka stanowiły 65% wszystkich analizowanych umów. Umowy dotyczące utworów 
tłumaczonych z drugiego pod względem popularności wśród respondentów języka – 
francuskiego – nie przekroczyły 5% wszystkich umów, których dane uzyskano drogą 
badania. 
 

Umowy wg języków źródłowych 
 

Język źródłowy Liczba umów 

angielski 357 

francuski 30 

szwedzki 25 

hiszpański 24 

włoski 23 

niemiecki 20 

norweski 13 

polski 12 

węgierski 8 

japoński 6 

czeski 6 

rosyjski 6 

niderlandzki 6 

estoński 3 

fiński 3 

portugalski 2 

węgierski i niemiecki 1 

turecki 1 

litewski 1 

kataloński 1 

słoweński 1 

arabski 1 

Suma końcowa 550 

 
Uwaga: powyższe podsumowanie dotyczy wszystkich umów, których dane uzyskano 
drogą badania, niezależnie od ich przedmiotu (obejmuje również umowy,  
których przedmiotem było udzielenie licencji na dysponowanie przekładem wcześniej 
wykonanym), czy sposobu wyliczenia honorarium (np. stawka za 1 arkusz autorski, ale 
także ryczałt). 
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Stawki za wykonanie przekładu i udzielenie prawa do korzystania z niego 
 
Możliwość podania miarodajnych danych o rynku wynagrodzeń jest uzależniona  
od liczby respondentów badania oraz liczby umów, których dane zdecydowali się nam 
oni przekazać. 
 
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące stawek brutto (w PLN) za 1 arkusz 
autorski (40 000 znaków ze spacjami) tytułem wynagrodzenia za wykonanie 
przekładu oraz udzielenie licencji bądź przekazanie wydawcy praw do dysponowania 
przekładem. 
 
W analizach zależności średnich stawek rynkowych od wybranych czynników 
zastosowano wartości średnie (średnia arytmetyczna). 
 
Dodatkowo dla pełniejszego obrazu rynku wynagrodzeń tłumaczy literatury (ogółem 
oraz dla 12 najpopularniejszych języków) przedstawiono szczegółowe analizy,  
w ramach których podano najważniejsze wartości statystyczne umożliwiające ocenę 
sytuacji rynkowej: 
 
Pierwszy decyl (D1) – 90% stawek w zbiorze jest wyższa niż D1 

Pierwszy kwartyl (Q1) – 75% stawek w zbiorze jest wyższa niż Q1 

Wartość środkowa (mediana) – połowa stawek w zbiorze jest wyższa niż mediana 

Trzeci kwartyl (Q3) – 25% stawek w zbiorze jest wyższa niż Q3 

Dziewiąty decyl (D9) – 10% stawek w zbiorze jest wyższa niż D9 

 
Wartość środkowa (mediana) może być równa średniej arytmetycznej, lecz nie musi – 
ponieważ jest wielkością bardziej odporną na elementy odstające, w przypadku 
niektórych zbiorów danych dostarcza ona bardziej miarodajnej informacji niż średnia 
arytmetyczna. Dlatego tam, gdzie to możliwe, w poniższym zestawieniu operujemy 
właśnie medianą. 
 

Przykład:  
 
Jeśli moje stawki za przekład np. z jęz. angielskiego są równe Q1, oznacza to,  
że moje honoraria są niższe niż stawki określone w 75% umów dostarczonych  
przez respondentów badania. Jednocześnie moje honoraria są wyższe niż stawki  
określone w 25% umów. Wniosek: moje zarobki są niskie na tle rynku. 
 
Jeśli moje stawki za przekład np. z jęz. angielskiego są równe Q3, oznacza to,  
że moje honoraria są niższe niż stawki określone w 25% umów dostarczonych  
przez respondentów badania. Jednocześnie moje honoraria są wyższe niż stawki  
określone w 75% umów. Wniosek: jestem dobrze opłacanym tłumaczem. 
 
Analogicznie, jeśli moje stawki są bliższe medianie, oznacza to, że połowa 
dostarczonych umów przewidywała wyższe stawki, zaś połowa – niższe. Wniosek: 
moje honoraria kształtują się na przeciętnym poziomie. 
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Uwagi dotyczące sposobu prezentacji danych: 
 
W poniższych zestawieniach i analizach rynku wzięto pod uwagę tylko umowy,  
w których wynagrodzenie uzależnione było od objętości tekstu. Pominięto umowy,  
w których przewidziano zryczałtowane honorarium. 
 
Dokładniejsze analizy rynku wynagrodzeń były możliwe jedynie w przypadku języków, 
dla których otrzymaliśmy wystarczającą ilość danych, tzn. wystarczającą liczbę umów.  
 
Ze względu na ochronę prywatności uczestników badania nie zdecydowaliśmy się 
opublikować oddzielnych analiz dla języków, na temat których otrzymaliśmy dane  
z mniej niż 5 umów. Dotyczy to języków: japońskiego, fińskiego, portugalskiego, 
tureckiego, litewskiego, katalońskiego i arabskiego. W przypadku tych języków średnie 
stawki wahały się od 590 do 1000 PLN brutto za 1 arkusz autorski,  
co pokazuje szeroki rozrzut stawek za tłumaczenia literackie z j. bardzo rzadkich wśród 
respondentów. Dane, które otrzymaliśmy dla umów z jęz. estońskiego  
i słoweńskiego, dotyczyły wyłącznie honorariów ryczałtowych. Również w tych 
wypadkach ilość danych nie pozwoliła na ich publikację.  
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Średnie stawki w zależności od wybranych czynników 

Średnie stawki w zależności od rodzaju publikacji 
 
Na podstawie badania można wnioskować, iż najbardziej lukratywnym 
przedsięwzięciem jest przekład literatury naukowej, komiksu oraz prozy artystycznej.  
 
Zwraca uwagę fakt, iż średnie stawki za przekład literatury faktu  
lub popularnonaukowej są stosunkowo niewiele wyższe od stawek za przekład prozy 
popularnej, choć można zakładać, iż ten pierwszy rodzaj publikacji wymaga  
od tłumacza znacznie większego nakładu pracy i czasu. 
 

 
 
Na wykresie nie ujęto rodzajów publikacji zakwalifikowanych jako „inne”, tzn. takich, 
które wśród analizowanych umów wystąpiły mniej niż pięciokrotnie.  
 
Respondenci określali je jako: literatura religijna, poezja, scenariusze seriali, dzienniki, 
wspomnienia, esej, scenariusze do gry fabularnej, literatura sportowa, słownik, książka 
kucharska, fantastyka, fabularyzowana biografia, dramat, katalog wystawy muzealnej, 
gra paragrafowa w formie książki, literatura biograficzno-filozoficzna, podręcznik, 
podręcznik do gry fabularnej. 
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Średnie stawki w zależności od płci respondenta 
 

 
 

W badanym okresie średnia stawka brutto kobiet wynosiła 92% średniej stawki 
mężczyzn (rynek tłumaczeń literackich ogółem, bez podziału na języki źródłowe).  
 
Jak wynika z rozdziału Analizy rynku tłumaczeń literackich niniejszego opracowania, 
jednym z istotnych czynników wpływających na wysokość stawki jest język źródłowy 
tłumaczonego tekstu. Ponieważ jednak w przypadku tłumaczeń  
z najpopularniejszego języka – angielskiego – mamy do czynienia z podobnym 
zróżnicowaniem honorariów kobiet i mężczyzn (tu średnia stawka kobiet kształtuje się 
na poziomie 93% średniej stawki mężczyzn) jak w przypadku tłumaczeń  
bez podziału na języki źródłowe, za powód dysproporcji trudno uznać tłumaczenie  
z lepiej lub gorzej opłacanych języków. 
 

 
 
Jak pokazaliśmy wyżej, czynnikiem różnicującym średnią wysokość stawek jest także 
rodzaj tłumaczonych publikacji. Tymczasem wśród umów zawartych w badanym 
okresie przez respondentki znacznie większy udział niż w przypadku umów zawartych 
przez mężczyzn miała nisko opłacana proza popularna (w przypadku kobiet stanowiła 
ona 36% umów zawartych w badanym okresie, zaś w przypadku mężczyzn 23%). Dla 
porównania znacznie lepiej opłacana proza artystyczna stanowiła niemal trzykrotnie 
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większy udział w tłumaczeniach dokonywanych przez mężczyzn niż przez kobiety 
(odpowiednio: 18% i 7%). To, że mężczyźni częściej niż kobiety tłumaczą lepiej 
opłacane rodzaje publikacji, może więc być jedną z przyczyn dysproporcji w 
honorariach. 
 

 
 

 

Średnie stawki a przynależność do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury  
 
W badanym okresie członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury byli lepiej 
wynagradzani niż tłumacze niezrzeszeni w STL (średnia stawka tłumaczy 
niezrzeszonych w STL wynosiła ok. 92% stawki członków STL). 
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Średnie stawki w zależności od dorobku 
 
Co zaskakujące, średnie stawki za przekład literacki nie rosną  
wraz z doświadczeniem respondenta. Zastanawiają wysokie średnie stawki w grupie 
tłumaczy ze stosunkowo niewielkim dorobkiem (3-5 tytułów) – są one znacznie wyższe 
niż stawki tłumaczy z większym dorobkiem, nawet tych bardzo doświadczonych, którzy 
mają na koncie powyżej 50 przetłumaczonych tytułów. 
 

 
 

Średnie stawki w zależności od struktury dochodów respondenta 
 
Wydaje się, że również struktura dochodów respondenta nie ma wpływu na średnią 
wysokość stawki. Zastanawia szczególnie niska średnia stawka za przekłady 
wykonywane przez tłumaczy, dla których przekład literacki jest jedynym źródłem 
dochodu. 
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Analizy rynku tłumaczeń literackich 

Rynek tłumaczeń literackich ogółem (bez podziału na języki źródłowe) 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 506 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji do korzystania z niego. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy,  
w których przewidziano stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te,  
w których przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe). 
 

D1 Q1 Mediana Q3 D9 

520 600 660 720 800 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 

 
Pierwszy decyl (D1) – 90% stawek w zbiorze jest wyższa niż D1 
Pierwszy kwartyl (Q1) – 75% stawek w zbiorze jest wyższa niż Q1 
Wartość środkowa (mediana) – połowa stawek w zbiorze jest wyższa niż mediana 
Trzeci kwartyl (Q3) – 25% stawek w zbiorze jest wyższa niż Q3 
Dziewiąty decyl (D9) – 10% stawek w zbiorze jest wyższa niż D9 

Rynek tłumaczeń literackich z j. angielskiego  
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 337 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

D1 Q1 Mediana Q3 D9 

500 590 650 700 764 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Pierwszy decyl (D1) – 90% stawek w zbiorze jest wyższa niż D1 
Pierwszy kwartyl (Q1) – 75% stawek w zbiorze jest wyższa niż Q1 
Wartość środkowa (mediana) – połowa stawek w zbiorze jest wyższa niż mediana 
Trzeci kwartyl (Q3) – 25% stawek w zbiorze jest wyższa niż Q3 
Dziewiąty decyl (D9) – 10% stawek w zbiorze jest wyższa niż D9 
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Rynek tłumaczeń literackich z j. francuskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 25 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

600 700 800 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. szwedzkiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 23 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

650 700 725 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. hiszpańskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 24 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

650 700 750 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 
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Rynek tłumaczeń literackich z j. włoskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 22 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

630 650 658 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. niemieckiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 19 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

630 680 705 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. polskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 10 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

816 1 263 1 571 

 
*stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 
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Rynek tłumaczeń literackich z j. norweskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 10 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

700 750 788 

 
* stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. czeskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 6 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

- 675 - 
 
* stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. niderlandzkiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 6 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

- 763 - 
 
* stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 
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Rynek tłumaczeń literackich z j. rosyjskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 5 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 

Q1 Mediana Q3 

- 700 - 
 
* stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 

Rynek tłumaczeń literackich z j. węgierskiego 
 
Poniższy rozkład stawek* wynagrodzeń przygotowano w oparciu o dane 5 umów, 
których przedmiotem było wykonanie przekładu oraz przeniesienie praw  
lub udzielenie licencji. Pod uwagę wzięto wyłącznie umowy, w których przewidziano 
stawkę za 1 arkusz autorski (pomijając te, w których przewidziano wynagrodzenie 
ryczałtowe). 
 
 

Q1 Mediana Q3 

- 790 - 
 
* stawka – przewidziane w umowie wynagrodzenie brutto za 1 arkusz autorski tekstu 
 
Q1 – pierwszy kwartyl (75% stawek jest wyższa niż Q1) 
Mediana – wartość środkowa: połowa stawek jest wyższa niż mediana 
Q3 – trzeci kwartyl (25% stawek jest wyższa niż Q3) 
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Inne czynniki wpływające na sytuację zawodową tłumaczy literatury 

Objętość tłumaczonych publikacji 
 
Poniższy rozkład dotyczy objętości (w arkuszach autorskich) poszczególnych tekstów 
tłumaczonych przez respondentów w badanym okresie. 
 

Min D1 Q1 Mediana Q3 D9 Max 

0,2 3,0 6,6 11,0 15,0 21,0 78,6 

 
Połowa tekstów tłumaczonych w badanym okresie przez Hieronimę Hipotetyczną 
miała objętość większą niż 11 arkuszy autorskich. Tylko 10% wszystkich tekstów było 
dłuższych niż 21 arkuszy, zaś najdłuższy wśród nich miał 78,6 arkusza. Najkrótszy 
tekst miał objętość wynoszącą niespełna 5 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Przedział czasu między podpisaniem umowy a dostarczeniem tekstu 
 
Poniższy rozkład dotyczy wyprzedzenia (w miesiącach), z jakim podpisywano umowy 
w stosunku do określonej w umowie daty dostarczenia przetłumaczonego tekstu 
zleceniodawcy. 
 

Min D1 Q1 Mediana Q3 D9 Max 

0,2 1,5 2,4 3,8 5,6 8,5 33,2 

 
Połowa umów została zawarta z wyprzedzeniem większym niż 3,8 miesiąca  
w stosunku do daty dostarczenia przekładu. Umowa z najdłuższym horyzontem 
czasowym została podpisana ponad dwa i pół roku przed terminem dostarczenia 
tekstu. Najkrótszy horyzont czasowy wynosił zaś 10 dni. Zestawienie nie uwzględnia 
objętości tłumaczonych tekstów. 
 
Wartość minimalna (min)  – wartość najniższa w analizowanym zbiorze umów 

Pierwszy decyl (D1) – 90% wartości w zbiorze jest wyższa niż D1 
Pierwszy kwartyl (Q1) – 75% wartości w zbiorze jest wyższa niż Q1 
Wartość środkowa (mediana) – połowa wartości w zbiorze jest wyższa niż mediana 
Trzeci kwartyl (Q3) – 25% wartości w zbiorze jest wyższa niż Q3 
Dziewiąty decyl (D9) – 10% wartości w zbiorze jest wyższa niż D9 
Wartość maksymalna (max) – wartość najwyższa w analizowanym zbiorze umów 

Elastyczność pracy Hieronimy Hipotetycznej (umowne tempo pracy) 
 
Miarodajna ocena i porównywanie elastyczności umownych terminów na wykonanie 
przekładu nastręcza pewnych trudności, postanowiliśmy podjąć jednak taką próbę.  
 
Posługując się datą zawarcia umowy, datą dostarczenia tekstu oraz informacją  
o jego objętości dla każdej z umów obliczyliśmy umowne tempo pracy mierzone liczbą 
arkuszy autorskich miesięcznie (gdzie 1 arkusz autorski = 40 000 znaków  
ze spacjami = ok. 22,2 strony znormalizowanego maszynopisu).  
 
Oczywiście umowne tempo pracy ma niewiele wspólnego z rzeczywistym – 
odległy termin dostarczenia tekstu umożliwia po prostu większą elastyczność 
planowania pracy i na tym polega użyteczność tego wskaźnika.  
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Z podanej informacji można np. korzystać, porównując umowne tempo pracy  
z indywidualnym rzeczywistym tempem pracy (które zależy od bieżącej sytuacji 
tłumacza).  
 

Przykład 1: 
 
Data zawarcia umowy: 1.01.2018 
Data dostarczenia tekstu: 31.12.2018 
Objętość tekstu: 12 arkuszy autorskich 
 
(Umowne tempo pracy wynosi 1 arkusz miesięcznie) 
 
Dla wielu osób powyższe warunki umowy oznaczają w praktyce, że pracę  
nad tekstem będą mogły rozpocząć np. w październiku lub później,  
zatem rzeczywiste tempo pracy to 4-6 arkuszy miesięcznie lub większe.  
W tym przykładzie niskie umowne tempo pracy oznacza większą elastyczność 
planowania i organizacji pracy tłumacza w dłuższym okresie, co przekłada się  
na większą stabilność finansową. 
 
Przykład 2: 
 
Data zawarcia umowy: 1.01.2018 
Data dostarczenia tekstu: 10.01.2018 
Objętość tekstu: 0,3 arkusza wydawniczego 
 
(Umowne tempo pracy wynosi 1 arkusz miesięcznie) 
 
Powyższe warunki oznaczają, że przekład około siedmiostronicowego tekstu można 
wykonać jako dodatkowe zlecenie oprócz bieżącego, lub łącząc pracę  
nad przekładem z innymi formami zatrudnienia (np. pracą etatową).  
W tym przykładzie niskie umowne tempo pracy oznacza większą elastyczność 
planowania i organizacji pracy tłumacza w krótszym okresie. 

 
Niestety w praktyce zdarza się, że przygotowanie lub podpisanie umowy  
przez wydawcę przeciąga się w czasie, dlatego niektórzy tłumacze ryzykują 
rozpoczęcie pracy nad przekładem, zanim zostanie ona sfinalizowana. Na potrzeby 
poniższej analizy odrzuciliśmy przypadki, w których umowne tempo pracy było większe 
niż możliwe do zrealizowania w rzeczywistości, uznając je za skutek opóźnienia w 
podpisaniu umowy (lub po prostu pomyłki respondenta). 
 
Nie oznacza to niestety, że poniższa analiza w ogóle nie jest obarczona błędem 
wynikającym z opóźnień w podpisaniu umowy. Uznaliśmy jednak, że mimo to może 
ona dostarczyć czytelnikowi raportu użytecznych informacji. 
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Umowne tempo pracy (w arkuszach autorskich miesięcznie) 
 

Min D1 Q1 Mediana Q3 D9 Max 

0,1 0,9 1,7 2,8 4,3 5,9 12,9 

 
Połowa umów zawartych w badanym okresie wymagała tempa pracy wyższego  
niż 2,8 arkusza miesięcznie. Rekordowe tempo pracy Hieronimy Hipotetycznej  
w badanym okresie (prawie 13 arkuszy miesięcznie) dotyczyło tekstu o małej objętości, 
a więc intensywna praca trwała krótko. 
 
Wartość minimalna (min)  – wartość najniższa w analizowanym zbiorze umów 

Pierwszy decyl (D1) – 90% wartości w zbiorze jest wyższa niż D1 
Pierwszy kwartyl (Q1) – 75% wartości w zbiorze jest wyższa niż Q1 
Wartość środkowa (mediana) – połowa wartości w zbiorze jest wyższa niż mediana 
Trzeci kwartyl (Q3) – 25% wartości w zbiorze jest wyższa niż Q3 
Dziewiąty decyl (D9) – 10% wartości w zbiorze jest wyższa niż D9 
Wartość maksymalna (max) – wartość najwyższa w analizowanym zbiorze umów 

Średnia stawka w zależności od umownego tempa pracy 
 
Choć mogłoby się wydawać, że wyższe umowne tempo pracy powinno się wiązać  
z wyższą stawką, z danych dostarczonych przez respondentów badania wynika,  
że było dokładnie odwrotnie.  
 

 
 

Stawki za udzielenie licencji na korzystanie z przekładu 
 
Dane przekazane przez respondentów badania okazały się niewystarczające,  
by określić wysokość stawek za udzielenie lub przedłużenie licencji na korzystanie  
z przekładu wcześniej wykonanego. 
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Inne formy wynagrodzenia 
 
Inne formy wynagrodzenia niż stawka za 1 arkusz/stronę tekstu lub stawka ryczałtowa 
przewidziano jedynie w 3% umów, których dane uzyskano w drodze niniejszego 
badania. 
 
Najczęstsze formy dodatkowego wynagrodzenia to (wg częstotliwości występowania): 

● tantiemy od sprzedaży egzemplarzy powyżej określonego nakładu, 
● premia za przekroczenie sprzedaży, 
● tantiemy od sprzedaży e-booków, wpływy z sublicencji, 
● wpływy z praw zależnych, premia za przekroczenie określonego nakładu, 
● tantiemy od sprzedaży audiobooków. 
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