
 

Załącznik 1 do Umowy z dnia ……. 

 

 
 

CENNIK USŁUG (netto) 

TRANSLATION RATES (net) 

 

 

1. Tłumaczenia zwykłe – tryb zwykły 

 Non-certified translation – regular mode 

 
Cena netto za stronę obliczeniową 1600 znaków (ze spacjami) w PLN 

PLN Net price of a standard unit of 1600 characters (including spaces) 

 

  
na język polski  

to Polish 
z języka polskiego  

from Polish 

  
angielski, niemiecki, rosyjski  
English, German, Russian 
  

49,00 49,00 

  
francuski, hiszpański, włoski, portugalski 
French, Spanish, Italian, Portuguese 
  

59,00 59,00 

 
holenderski, duński, szwedzki 
Dutch, Danish, Swedish 
 

65,00 55,00 

  
norweski 
Norwegian 
  

69,00 69,00 

  
pozostałe języki 
other 
  

do uzgodnienia 
arranged individually 

do uzgodnienia 
arranged individually 

 
 
Tryb zwykły – do 5 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie  

Regular – up to 5 units per day 

 
Tryb pilny – 6 do 10  stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie: 125% obowiązującej stawki podstawowej 

za stronę obliczeniową 

Fast – 6 to 10 units per day: 125% of the regular rate  

 
Tryb ekspresowy – powyżej 10 stron tłumaczenia dziennie: 150% obowiązującej stawki za str. oblicz. 

Express – more than 10 units per day: 150% of the regular rate          

 
Tryb super ekspresowy – realizacja w dniu zlecenia: 200% obowiązującej stawki za str. obliczeniową. 
Super Express – delivered on the same day: 200% of the regular rate. 

 
 



 

CENNIK USŁUG (netto) / TRANSLATION RATES (net) 

 
 
2. Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) – tryb zwykły 

 Certified translation – regular mode 

 
Cena netto za stronę obliczeniową 1125 znaków ze spacjami 

PLN Net price of a standard unit of 1125 characters (including spaces) 

 

  
na język polski  

to Polish 
z języka polskiego  

from Polish 

  
angielski, niemiecki, rosyjski  
English, German, Russian 
  

49,00 49,00 

  
francuski, hiszpański, włoski, portugalski 
French, Spanish, Italian, Portuguese 
  

59,00 59,00 

 
holenderski, duński, szwedzki 
Dutch, Danish, Swedish 
 

65,00 55,00 

  
norweski 
Norwegian 
  

69,00 69,00 

  
pozostałe języki 
other 
  

do uzgodnienia 
arranged individually 

do uzgodnienia 
arranged individually 

 
Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego: 20% obowiązującej stawki za stronę 

obliczeniową. 

An additional certified copy of translation: 20% of the regular rate. 

 
Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia: 50% obowiązującej stawki za stronę 

obliczeniową.  

Verification and certification of a customer delivered translation: 50% of the regular rate. 
 
 
Tłumaczenia ustne 
Interpreting services 

Dla 1. grupy językowej cena wynosi 350 zł  netto za pierwsze 2 godziny (120 minut), za każdą 

kolejną rozpoczętą godzinę doliczana jest kwot 150 zł netto. W przypadku pozostałych języków 

cena ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia. 

For group 1 languages the rate is PLN 350 net for the first 2 hours (120 minutes), another PLN 
150 net is charged for each additional hour started. For the other languages the rates are 
arranged individually. 


