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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

r; dnia 6 grudnia 1982 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania l wykonywanłaumów wydawniczych o wydanI!" utworów 
w formie książkowej oraz zasad I stawek wynagradzania za te utwory. 

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 
1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 234 
t z 1975 r. Nr 34, poz. 184) zarządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia ;19 
stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania i wykony
wania umów wydawniczych o wydanie utworów Vi for" 
mie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania z~ te 
utwory (Dz. U. z 1979 r. Nr 3, poz. 8 i z 1981 r. Nr 15, 
poz. 68) wprowadza się następujące zmiany: 
i)w § '11 ust. 4 ~trzymuje brzmienie: I ( 

.. 4. Jeżeli utwór został . zatwierdzony przez Mimster
stwo .. Oświaty I Wychowania jako obowiązująca 
lektura szkolna i jest wydawany w formie książ
kowej specjalnie do tego celu dostosowanej,na
kład podstawowy utworu ustala się w wysokości 
ośmiokrotnego nakładu pQdstawowego właściwe
go dla danego rodzaju twórczości. Przy obliczaniu 

wynagrodzenia za wydaOle utworu jako łektury 

, szkolnej nie ,bierze się pod ' uwagę liczby nak/a
dów w poprzedllich zwykłych wydaniach utworu.", 

2) tabela wynagrodzeń a utorskich. stanowiąca za łączn i k ' 
nr l , do rozporządzenia. otrzymuje brzmienie poddne 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia· ustal-one w zcVCł.czn!ku .. 
do rozporządzenia stosuje ,się do umów zawa[~ch po 
dniu jego wejścia w życie. 

2. Stawki wynagrodzenia. o których mowa w ust. 1. 
mogą być zastosowane do ' umowy zawartej prz.ed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia. jeżeli utwór zosta.! przy

. jęty po .tym ' dniu. 

§ 3. Rozporządzenie wchoOzi wżycie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowskl 

Załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 grl}dnia 1982 r. 
(poz. 277). 

TĄBELA WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH 

N.akład '· Stawka 
Jednostka 

podstawowy obliczeniowa wynagrodzenia Rodzaj utworu 
w tys. egz.. w złotych 

lJ wagi oraJ! 
szczególne wskaźniki 

ustalania wynagrodzeń 
~1~·1---------------~2.----------------1'------~3~·------1-----~4-----!!---~--.~5~-----:'--------~6~-------1 

----+-------------------------------~---------------------- ~----------~----~---------------I 
ozi.1 I - Llteratu .. a piłka. 

Proza literacka 
I 

10 a.a. 5.000- 15.000 Przy wydaniach w nakła
diie 200 tys. egz. i więk
szym stosuje się naklad 

---- ..... ----------------------l---------i-------'-- ....... '-------- podstawowy '40 tys. egz. 

2 Literatura sensacyjno-rozrywkowa 

S Nowela, szkic, opowiadanie, esej o obj,to'ci 
ponad 0,2 do l .... 

, Drobny utwór literacki prC)zą dó 0,2 a.a. 

, 

.' 

20 

10 

10 

.. 

a.a. 4.000-9.000 

utwór 4.000-14.000 

utwór 100-3.000 

Przy wydaniach w nakla
dzie 20Q tys. cgz. ; więk
szym stosuie się nakład 

podstawowy 40 tys. egz. 

l) Przy wydaniach w na
kładzie 200 tys. egz. 

- i wiekszym ' ~to""ie się 

naktad 1."dBtłlWtJWV 40 

tys. egz 
2) Dotyczy utworu wy· 
danelto w oddzielnei k.ią:i
ce lub w zbiorze tJtworów 
różu ycb autoró", 

l) Do utwon) dlll dzieci 
stOtulj1' sil; oakład pod· 
stawowy 20 t.y-s. ejl;z~ 
2) Jeżeli Olt w6r zostal za· 
.mieszczony w utwor~e in
nego rodza.iD. BtoSUj .. się 

nakład podstawowy wtai
ciwy dla utworu .. " któ
rym ZOItai zamiesl<czony 



I 

I: . l ~ 2 

I PGezja 

6 Proza PGetycka 

7 DrGbny utw6r poetycki do 8 łiniju 

8 Tekat piełni 

9 Utw6r ICelJicmy: 
proza 
poezja 

10 Poezja dla Uleci 

aakJad jednGra. 

SOWY. 

układ włdclwy 

utw6r 

dla odpGwiedniego a.a. 
rodzaju:lw61'CZ06ci< łinijka 

20 linijka 

s 

u-u 

200400 

1.500-4.000 
. 

stawka wWciwa dla 
danego. rGdzaju tw6r
czo6ci 

25-50 

6 

\. ' 

Do. utWGru dla dziecilto
luje li~ układ PGdatawo
wy 20 tył. egz. 

Przy wydaniach w nakła
dzie 200 tY'. egz. i wi~k-
8zym stoluje się! nakład 

. pGdstawGwy 75 tY'. egz . 
. ~----------------- ---------~ --------------. 

11 Drolmy atw6r dla cbIeal. obj~tG60h łoO otwór 3.000-12.000 l) Doiyczy ntworu wyda-

12 

13 

proza do. 0,5....' , wanego w oddzielnej 
poezja do 150 lbdJeIa " książce I 

a) Wyb6r a atwGr6w jednego autora aakJad jednGr .. 
soWy 

b) Wyb6r a otWGrów jednego liutOra o obj .. 
tG6ci do. 5 ~a. ,. _ 

a) Wyb6r a otWGrow Idlku autGr6w nakład jednor.. 
'. 

b) Wybór z utworów kilku autoró~ obj~tp," 
ci do 5 a.a. ' 

a.a. 

a.a. 

\ 

., -

500-1.200 

3.000-6.000 

500-2.000 

4.000-10.000 

2) Przy wydaniach w na
kładzie 200 ty •. egz. 
i większym stosuje si~ na
kład podstawowy 75 tys, 
egz. 

l) Do lit. a) i b): 
za dGstarczenie maszyno
pisu wyboru przysługuje 
ekwiwalent wedlug ob .. -
wiązujących .tawek za 
maszynopisanitl 
2) Do lit. ali. b): 
degresja za flast~pne wy
dania: 50%, 40%. 30% 
3) Do 'lit. b): 
dotyczy wyboru wydawa
nego w,oddzielnej kliążce 

l) Do lit. a) i b): 
za dostarczenie maszyno
pisu wyboru przy.hJcuje 
ekwiwalent wedlu" Gbo
wiązujących stawek .. 
maszynopiaariie 
2) Do lit. a) I b): 
degreaja .. nas~pn. wy
dania: 50%. 40%. 30% 
3) Do lit. b): 
ryczałt dotyczy wyboru 
wydawanego w oddziel
nej . klliążce ----------------- ----------- ------......;;;;- -----------1 

Wybór: .. 

15 

a)atoryzmów, przysłów. basel itp. układ je~ora. 

sowy 

b) tekstów nie publikoWlUlych w jakiejkol. ' 
wiek formie drukiem po dniu 22 . lipca 1944 r. 

a.a. 

Adaptacja utworu literackiego nakład Włdciwy a.a. 
dla utworu b~dą. 

cegG wyIlikiem . '-. 
adaptacji _ -

10-100 

1.200-5.000 

2.000-6.000 

Do lit. a) i b): 
degresja .. nast~pn. wy
daDia: 50%. 40o/Ot' SO% 

Przeróbka na ntw6i lite
racki innego. rodzaja 
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l 2 

16 Opracowanie literackie 

17 Obrazkowa książka-'- sabawka dla dzieci 

18 Komika 

3 

nakład jedllora
:l;owy 

nakład jec:l.nora
:rowy 

nakład jednora
wwy 

\ 
a.a. 

a.a. 

stroIla 

---- --------------- -,-----'--- -----
19 

20. 

Gry logiczne: 
a) oryginalna planlza do gry strategicznej lub 
i080·we.i wraz z opiaem 
b) zagadka. krzyżówka, reb Ul, logogryf, gra 

obrazkowa · wraz z opis"m 

Oo;.alll - Literatura •• ukowa, 
p o p u I a r D o u. u 1t o wa, z a wo d o w a, 
podręeaniki i .kry,tyllłl •• ak'ł 
·wv-ż •• ych 

Literatura naukowa 

nakład jednora
zowy 

5 

-------------------~--------------------
21 

--
22 

Opracowanie tekstów źródłowych i zabytków 
językowych: 

aj drukowanych ' - ustalony te~.t 
h) I"ękopiśmienniczych i ze 8~arodruków -

'Istalony tekst 
ej aparat naukowy 

Opracowanie tekstów z języków staroklasycz
nych ; ońentalnych: 
a) lI.talony tekst 
b) aparat naukowy 

. 

/ 

nakład jednora
zowy 

nakład jednora
zowy 

utwór 

utwór 

a.a. 

a.a. 
a .... 

a.a. 

:.'.a. 

a.a. 

" 

5 

1.500-3.000 

1.000-10.0.00 

400.-1.500 

80.0-3.500 

20.0.-1.000 

5.0.0.0. - 15.0.0.6 

1.500-4.00.0. 
2.00.0-5.50.0. 

5.000-9.0.00 

2.0.00-5.0.00. 
5.000.-9.00.0. 

I' 

I 

I 

-, 

6 

Nad.me te~Jltowi formy 
literackiej przez wprowa
dzenie istotnycb zmian 

kompozycyjnych oraz 
Ityliltycznych i języko

wych 

ScenanU8z. łącznie z ma
kietą książki. szkicami 
ilustracji, plan szami, . 

opisem gier i zabaw . oraz 
tekst 

l) Tekst, scenopis, szkice 
ilustracji oraz wskazówki 
dla Irafika ' 
2) Strona bez względu na 
format i liczbę zamiesz· 
ezonych el",nentów 
ohrazkowych 
3) History.jko: obrazkową 
doiednej strony_ liczy sio: 
za pełną .tron(' 

W razłr. wydania ntworQ 

na pod8taw 1tl <trI. i '~ 

ustawy z dnia 10 lipca 

1952 r. o prlłwie autor-
skim (Dz. ll . . ź 1952 r. 
Nr :34 .• pnz. 2::14 i z 1975 r. 
Nr 34, poz. 1114) wynagro-
dzenie au-tora z.a pierwsze 

wydanie ustala si~ w wy-
wkości 00 5.1100 do 
6.01111 zl za a :a. 

Uo lit. c): 
nhj..,to"r'dn · 0,5 a.a. lic •. y 

"'" .za 05 a.a ... obil'tość 

,,"'Iad 0 .. 1 a.a. on I a.a. 
li " ,,)' .i~ za pellly arkusz 
alłr.ur~ki 

I) WY""I!k : lłlie illstalenie 

tekstlI dn tłnmaezenia' lub 

wydania w oryginale 

2l Uo lit. bl: 
objętość d .. 0,5 a.a. liczy 
się za 0,5 a.a.. objętość 

ponad 0,5 a.a. do l a.a. li
czy się "a pelny arkusz 
alltorski 

, 

; 

, 

I 



Dziennik Ustaw Nr 42 . 741 Poz. 271 
~~------~----------------------~----------~------------~ 
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. 

, . 
II t!:YUlłe opracow.nie tekstów li zakrelu li- nakł.d jednoła. l) Ustalenie tekstu n. 

vatury: . sowy podstawie kilku przek •• 

-' a) uatalony tekst .... 1.I00~.OOO sów 
b) .par.t . naukowy .... 1.000-9.000 . 2) Do lit. b): 

, obj,toś6 do 0.5 • . a. liczy 
al, sa 0.5 a.a., objętoU 
poQlld 0.5 a.a. do l a .•• , 

' .. IiQY lię :18 pełny arku.s 
.ulonki 

I U I Adaptacja lub opracowanie utwor!! nakład jednor.~ I .... I 1.006-2.500 . I Degresja za następne wy-
zowy dania: 50%. 40%. 30% 

I 25 ! .) K.om~ntarze, przypisy, bibliografie I nakł.d jednora· I a.a. I 1.O0~9.000 I b) Indeksy, katalogi rozumow.ne zowy 'a.a. 1.500-8.000 ---
26 Wstępy krytyczne, prze~1llowy, poslowia naklad jeduora- a.a. '.000-11.000 l) Objętoś6 do 0,25 .... 

zowy Iic.y,ię ~a .0,25 a.a., oh- · 
jęto'ć ponad 0,25 do 0,5 
•••• liczy się za 0,5 .•.•. , 

, objętoś6 ponad O,Ś do l 
, / .- •••• liczy się z. pełny .r-

,. . kun autorski 
2) W wyjątkowych wy-
p.dkach po przyjęciu 
litworu do 14.000 zł ---

I 
27 Zhiory pr~episów prawnych ' innych aktów nakład jednora- a.a. I lI.OO0-6.000 I -

normatywnych 
; 

zowy -
'~ 

II 
28 Literatura popnlarnonankowa 10 

I 
a.a. 

I 
'.000-12.000 . Do utworu dla dzieci sto-

I .' I luje się nakład podstawo-

---' wy 20 tys. egz. 

29 I Literatnra publicystyezna 10 a.a. I '.000-11.1)00 I -I 30 i 
) , 

Materiały inHruktażowe i informacyj ne dl. , nakład jednora- I a.a. I '.000'-6.000 I organizacji spólecznych i gospodarczych .' zowy 

,-31_' Literatura zawodowa na poziomie wyższym 10 a.a. j 4.001h-12.000 I , 
. 

32 Literatnra ~awodf)wa' na poziomie ~rcdllilll: a.a, ,B.OOO-IO.OOO 
- prawnoadministracyj'na 30 

- technicl<na 10 \ 

- gospo'dftreza 20 
- ~olnicza 

. 
30 

- leśna 20 

- medyczna 30 

- motoryzacyjna 30 
, 

i el ~kt.roń;(>1.Jla 30 -- radiotele~izy.ina . 

- kultura fizyczna i turysly!. .. ,20 
, --

33 Literatura populacull: a.a. 8.000-10.000 . 
"-- prawnic,r,a 30 

- techni~zna . 20 
- rolnicza 100 

leśna 30 ~ - - • 
- medyczna 100 

motoryzacyj,na 
~ 50 

, -
- radiotelewizyj na i dektroniczna 50 
- k~tu~a fizyczna i turystyka 20 
- Ipoleczno-gospodarcza 30 
- hiatoryczna .' 30 

- kulturalno-oświatowa 30 
~ -34 Poradnik zawodowy nakład jcduora. ,a.a. '.000-12.000 Objęto~ć do 0,5 'I.a: liczy 

zowy - się za 0,5 a.a., f)h.ifto~ć " 
" 

\ ponad 0,5 a.a. do l a.a. ,Ii· 
I czy się za pelny arkusz 

3n(orski 

, 
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4 

a .•• 

5 

3.000-10.000 Objęt0ś6 do 0,5 a. •• licsy 
się z. ~,5 .. a., obj~to'6 
ponad 0,5 •• a. do l .... 
liczy si~ z. pełny ubu 
autorski 

~~-------------~------------I-----------I------------------~--I----------------I 
36 Podręcznik dla szkół wyż8zych 10 

I 97 
I 

Materiały przygotowawcze dla k.ndyd.tów n.kł.d jednor.-
n. studia wyższe oraz zbiory zadań i mviczeJi zowy 
i innem.teriały dla szkół wyższych 

I 

38 a) Skrypty dla szkół wyższych 
b) lnne skrypty 

o z i a I ' W - P o drę C z n i ki 

I ' 39' Podręczniki do szkolenia politycznego (poza 
systemem szkolnictwa) 

nakład jednora
zowy 

20 

.... 

a.a. 
a ••. 

a.a. 

5.000-15.000 

3.500-9.000 

3.000-12.000 
2.000-5.000 

4.000-10.000 

~-----------------------------------' --I-----------------I----------------------------- ~------------------
't 40 

41 

42 

43 

Podręczniki !Vllkollle do przedmiotów ogólno- n.kł.d jednoca-
kształcących: . zowy 
a) podręczniki do przedmiotów do 30 , godzin 

naliczania 

b) podręczniki do przedmiotów powyżej 30 do 
60 ,godzin nauczania 

c) podręczniki do przedmiotów powyżej 60 do 
90 godzin naliczania 

(i> podręczniki d!, przedmiotów powyżej 90 go
dzin nauczania 

Podręczniki szkolne do przedmiotów zawodo
wycbw szkołacb wszY8tkich typów: 
a) . podręczniki do'przedmiotów do 150 godzin 

naliczania 

'-
b) podręczniki do przedmiotów powyżej 150 

do 250 godzin nauczania 

cI podręczniki do przedmiotów powyżej 250 
~ do 350 ,godzin tlllllc"ania 

,i) podręczniki dn przedmiotów powyżej 350 
, _ _ godzin na!lCzallta ' \ 

" . Książki pomoci:licze dla lIczniów ~zkół wszyst-
kich typów 

nakład jednor.~ 

zowy 

40 

ryczałt 

ryczałt 

ryczałt 

ryczałt 

ryczałt 

ryczałt 

ryczałt 

a.a. 

a.a. 

20.000. 30.000, 
40.000. 50.000, 
60.000. 70.000 
40.000. 50.000, 
60.000, 70.000, 
80.000, 100.000 
"60.000. 70.000, 
80.000, 90.000, 

110.000, 130.000 
80.000, 90.000, 

110.000, 130.000, 
150.000, 170.000 

30.000, 35.000, 
40.000, 50.000, 
60.000, 70.000, 
80.000, 100.000 
70.000. 80.000, 
90.000. 100.000, 

110.000. 130.000, 
150.000. 170.000 
110.000. 120.000, 

/ l4oll.UOO. 160.UOO. 
180.000. 200.000, 

220.000 
Stawka właŚCiwa dla 
literatury zawodo
wej na poziQ.mie 
średnim 

4:000-9.000 

DegreSja z .. ua~lęl'ne wy
dania 50% 

', ' 

W wyjątkowych wypad-' 
kach po przyjęciu utwo
ru do 11.000 zł 

-
' 0 _______________________ !--------I------ ----------,;;,1 --------.:------~I 

I nakład jednora-Podręczniki i książki pomocnicze, pozaszkolne a.a. 

I zowy 

4.000-9.000 W wyjątkowych wypad
kach po przyjęciu utwo-
ru do 12.000 zł I. 
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D z i ał IV - E n ey k I o p e d le i IItow- ! 
oiki -- , 

/ 

44 Encyklopedie, leksykony, słowniki encykł'O- Do lit. b)~ , \ 

pedy~zne: wynagrodzenie jednora-

a) dzieło autorskie 50 a.a. i 6.000-14.000 zowe 
wiersz 7,50--17,50 
obliczeniowy -b) dzieło zbiorowe - •• a. / 10.000-24.000 , wiersz 12,50-30 
obliczeniowy 

45 Słowmki jedno- i wielojęzyczne: Do lit. b): 

a) dzieło autorskie " 
50 .... 6.000-11.000 wynagrodzenie jednora-

... wiersz 7,5~14 zowe , 

, obliczeniowy 

bl dzieło zbiorowe - La. 6.500-20.000 .-' 
" ,wiersz 8-25 

, oblieaclWowy 

" Słowniki specjalistyczne jedno-i wielojęzycz. 50 , 
l) Nakłą.d podstawowy 

ue: , 50 tys. egz. dotyczy dzieł i 
a) def'micja pOJęcllr definicj. 10-65 autorskich,; przy dziełach 
~) przekład definicji definicja 2~SO zbiorowycb stosu,ie się 

" c)timnin wyjściowy - termin 4,00-7,00 wynagrodzenie jednora- , 
. d) odpowiednik polski termin 4,00-6,00 zowe bez względu Da wy- , 

e) odpowiednik w języku obcym termin 6,00-9,00 8Okoś~ nakładu i liczbę 

wydań 

2) Do lit. c): 

i -- termin wyjściowy obcy 
\ - " z podaniem źródła 

3) Do Ut. c), d) i e): 
za uzupełnienie materia-
łu. stawki mogą być pod-

, / 
wyższone do 100% 
4) Do lit. e): 
z podaniem źródła "-

--
- / 

50 5.000-16.000 47 Słowniki ortograficzne i poradniki ję~ykowe a;a: -, 
języka polskiego ! WlerS7. łl-20 

! obliczeniowy : :--- , 

-- D zi at V ..,.... Tłumaczenie z j ,.y-
ka ohcegona hzyk pohkl 

A. Literatura pięlma 
48 Tłumaczenie prozy literackiej I Do lit. b) i c): 

: 
a) tłumaczenie arcydzieł światow"j literatury 10 4.000-7.500 przy wydaniach w nakła-a.a. 

--
b) ' tłumaczenie literatury - 10 La. - 3.000-6.000 dzie 200 tys. egz. i więk-

c) tłumaczenie literatury 'rozrywkowej i _ 20 
" 
a.a. ' 2.500-4..000 szym stosuje się uakład 

sacyjno-przygodowej podstawowy , 40 tys. egz. ---ł Tłumaczenie' drobnego utworu prozą d1a dzie- otwór 2.000-4.000 

I 
! 49 40 Dotvczy utworll w\'flo' I 

I ,L " ,ci o objetości do O,S a ... I wanell:O w odnzi"lne, , 
książce , 

50 Tłumaczeoiepoezji " - 5 linijka , 25-50 

51 Tłumaczeme poezji dla dzieci 20 linijka ~ , 
'""S2 Tłumaczenie prozy poetyckiej 

I 
S I wierAz obli. 25-40 

czeI.llowy 

$3 TIumaczenie drobnego utwom poetyc'kiego do ,5 

I 
otwór ' 150-50t' - Do utworu dla dzieci slo-

8 liDijek 8uje sie oakład podstawo. -
wy 20 tyli. egz. 

54 TI1lmacsenie drobnego utworu poetyckiego dla 40 otw6r 2.50~8.000 Dotyl'-zy utwom wyda· 
dzieci do ISO lin,ijek walle~o W oddzielne, 

" książce 

55 ~umaNeDietflbtu pie6ni Dłłkład iednora- otw6r 1.50n'-:'4.000 I razowy 

" 

) 



Dziennik Ustaw !'\r 42 744 p 0'1:. 271 -
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'1 
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I 
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56 TIumaczenie utworu sceniczu~go: nakład jedllora-
?lowy 

a) tłllmaczenie prozy a.a. 4..000-1.000 
b) tłumaczenie poezji linijka ~5-59 

c) tłumaczenie prozy poetyckiej wiersz obli- 2S~1 

cZłIłliowy 

---
57 Tłumaczenie filologiczne poezji dla dalszego - linijka poezji ' 6-12 WynagrodHDie jedno_ 

opracowaliia poetyckicgo oryginalnej IIOW. 

---

-B. Literatura naukowa, popularnonaukowa, -
zawodowa, podręczniki, encykłopedie 

, 
j , 58 tluma czeuie literatury naukowej; zawodowej nakład wldciwy a.a. 1.000-1.500 

oraz podręczników dla szkół wyższych (skryp- dla odlwwiedniego 

tów) rodzaju twór~olci 
__ o 

59 Tlulllaezcnie literatury popularnonaukowej lU a.a. 2.500-5.000 Do utworu dla dzieci .to-
luje aię! nakład podltawo-
wy 20 ty •• egz. 

------
60 Tłumaezenie literatury zawodowej, popular- nakład właściWy LL 1.500-5.000 

uej i {,oradllików na poziomie średnim . i niż- dla odpowiedniego 
,;zym rOlłzilju twórczości 

----
(, L l'Iumaczenie materiałów instruktażowych i in- nakład jednora- a.a. 2.00~.000 Degresja lIa następne ~ 

lowlacy j Ił yeh zowy dania: 80%,20% 
- -
62 l'łumaczcnie Ijteratury publicystycznej lU a.a. ' 2.000---4.500 I 

- -- / 

/ 

I) Z I a ł VI - T I u w'a: e:ll e o i. - j,-y-
ka polskiego ua j tay k oho; lub 
z języka obcego oa in nI h-yk 
obey 

6:\ l'Iulllaczeuje prozy literackiej nakład jedno .. a.a. '.000-8.000 
zowy 

---- -
M TlulIlaclellie drobnego utworu pcazą dla dzieci nakład jednora- utw6r 3.000-6.0QO Dot yczy utworu wyda-

o uIJJ\1tośCI do Q,5 a.a. zowy .waoego w oddzielnej 
książce 

65 l'Iumacz-cllie poezji nakład jedllora- linijka 

I 
'25-55 

I zowy 

66 Tłumaczenie literatury naukowej, zawodowej nakład jednoca- a.a. 4.000-8.000 W wyjątkowych wyp~d-
I popularnonaukowej ua poziomie wyż8~ylll zowy bch po prayjęciu utwo-

oraz podręczników dla szkól wyższyCV (skryp- re z zakrelu liter-atury 

tów)' /' naukowej do 9.0'00 lit . 

I-

I 67 Tłumaczenie literatnry popularnonaukowej naklad jeduora- a.a. 3.000-7.000 
zowy 

-- - I 
, 

ti8 Tłumaczenie literatury zawodowej na pozio- naklad jednora- a_a. 

I 
3.000-6.500 

mie średnim oraz' literatury IloplI,laroej 
? 

zowy 

-- I 

I I 69 Thlmacz",nie literatury puhl'eptyczne,j nakfad jednora- a.a. 3.000-6.500 

zn\\' y 

Uwagi: 1. Skrót a.a. o?naC7.il ark"sz aulorski. ,I, 

2. W yuagrodze"ie jeduorazuwe "utacza )vyna~m.tzł·nie I .. " , w 'I.!{I"dłl lIa li,,7.h.., wydań i wiel,koś.' nakładów. 

TloClono l polecenia Prel.esa Rady M1nistrow 
\\I !:dkldddCh (;cdłl,t.nych .. Tamka", Zakład nr t. Wars'lawil, nL TamkI! 3. 

ZcHn. 1403-13UU-82. Cena 16,60 ;zł 
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