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Jak wydać własną książkę? 

To pytanie zadają sobie nie tylko literaccy debiutanci marzący 
o powtórzeniu sukcesu J.K. Rowling, ale także podróżnicy, aktywiści,
profesjonaliści, liderzy opinii związani z różnymi środowiskami,
ludzie interesujący się pisaniem i komentowaniem rzeczywistości 
z własnej perspektywy – wszyscy, którzy pragną podzielić się 
swoją pasją i wiedzą z czytelnikami. 

Oto nasz miniporadnik dla autorów, którzy nie chcą chować swojej 
twórczości do szuflady. 

Marzysz o wydaniu własnej książki? Sprawdź naszą checklistę!

Checklista dla autora



Krok nr 1
Spójrz na swoje dzieło
okiem krytyka.
Znajdź pierwszych
recenzentów

Finał! Dzieło ukończone!  

Poprawiałeś swój utwór wielokrotnie, usunąłeś zbędne wątki, uprościłeś zawiłości fabuły, 
nadałeś ciekawsze rysy swoim bohaterom, a zakończenie dopracowałeś do perfekcji? 

Pisząc utwór z gatunku literatury faktu, zadbałeś o rzetelne przedstawienie źródeł 
oraz wiarygodność i spójność faktograficzną swojej pracy? 

Pisząc poradnik, wyczerpałeś wszystkie możliwe pytania, które można byłoby postawić, poruszoną 
w książce problematykę przedstawiłeś fachowo, a zawarte w niej porady i wskazówki to wartościowa 
i unikalna wiedza, którą chcesz podzielić się ze swoimi czytelnikami? 

Wybrałeś dla swojej książki najlepszy tytuł? 

A zatem pora na pierwsze opinie od zaufanych recenzentów! 

Niech ktoś, kto posiada odpowiednie kompetencje i potrafi szczerze ocenić Twoje dzieło, przekaże Ci 
swoje uwagi. Znajdź co najmniej kilka takich osób. To jest ten moment w pracy nad książką, w którym 
wystawisz się na krytykę w kontrolowanych warunkach. Nie przegap go.

Mądre wskazówki od zaufanych osób mogą być bardzo pomocne, 
warto z nich skorzystać, zanim wypuścisz swoją twórczość w świat. { }
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Krok nr 2
Wybierz ścieżkę
wydawniczą

Istnieją trzy możliwości, dzięki którym Twoja książka może ukazać się na rynku wydawniczym: 

Podpiszesz umowę autorską z profesjonalnym wydawnictwem, które wyda Twoją książkę 
pod swoim szyldem, sfinansuje prace edytorskie i druk książki, zajmie się sprzedażą i dystrybucją.
Przy takim modelu współpracy przekazujesz wydawnictwu prawa autorskie lub udzielasz licencji
na wydanie książki. Umowa z wydawnictwem będzie również określała zasady wypłaty Twojego
wynagrodzenia – może być ono jednorazowe (za przekazanie praw) lub procentowe od każdego 
sprzedanego egzemplarza. Większość wydawnictw inwestuje w konkretny tytuł, tylko pod warunkiem 
przejęcia wyłącznego i nieograniczonego prawa do dysponowania tym utworem.

Wydasz książkę samodzielnie (self-publishing), czyli we własnym zakresie zajmiesz się jej 
opracowaniem redakcyjnym i graficznym, zadbasz o jej treść i atrakcyjny layout, przygotujesz okładkę 
i złożysz książkę do plików drukarskich lub do formatów e-booka (epub, mobi). 
Klasyczny self-publishing wiąże się z całkowitą swobodą autora-wydawcy, jest on również jedynym 
beneficjentem przychodów ze sprzedaży książki, ale oznacza to także pełną odpowiedzialność autora 
za cały proces wydawniczy oraz za działania marketingowo-sprzedażowe wraz z dystrybucją, 
logistyką i księgowo-podatkowym rozliczeniem tej działalności.

Wydasz książkę z partnerem wydawniczo-dystrybucyjnym (self-publishing wspierany przez 
zewnętrznego doradcę). To jest wariant dla autorów, którzy wolą się skupić na procesie twórczym, 
chcą pisać, a pozostałe aspekty pracy wydawniczej chętnie zleciliby specjalistom. Tacy autorzy, 
szanując swój czas i znając swoje możliwości, wolą powierzyć korektę, redakcję, przygotowanie 
graficzne, skład czy druk komuś bardziej doświadczonemu. Podobna sytuacja dotyczy promocji 
i dystrybucji. Wiele z tych prac mogą wykonać wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 
doświadczenie, kontakty handlowe i wiedzę na temat branży wydawniczej. Dzięki takiemu modelowi 
współpracy, autorzy nie są skazani na wyłącznie samodzielne działanie i mogą mieć pewność, 
że ich książkami zajmą się profesjonaliści.
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Krok nr 3
Zaplanuj i wykonaj 
prace edytorskie

Proces wydawniczy obejmuje szereg prac związanych z przygotowaniem książki do druku. 
Najważniejsze z nich to: 

Opracowanie językowe (redakcja, korekta) 

Pełne opracowanie redakcyjne tekstu obejmuje jego analizę językową (poprawność gramatyczna, 
ortograficzna, interpunkcyjna, frazeologiczna, logiczna i kompozycyjno-stylistyczna) oraz analizę tekstu 
w warstwie rzeczowej (poprawność merytoryczna i przedmiotowa). Przy korekcie tekstu powinny być 
stosowane obowiązujące zasady poprawnościowe, ustalane przez Radę Języka Polskiego oraz zawarte 
w słownikach i opracowaniach PWN. Opracowanie językowe jest etapem, którego nie można pominąć 
ani zignorować, np. poddając swój tekst automatycznej korekcie w dostępnych edytorach. Sam autor 
również nie jest w stanie dostrzec wszystkich swoich błędów. Brak profesjonalizmu na tym etapie 
pracy nad książką może zaprzepaścić wszystkie plany związane z jej wydaniem, promocją i dystrybucją.

Opracowanie graficzne, layout, skład, łamanie 

Kolejnym etapem pracy nad książką jest przygotowanie jej layoutu, czyli kompozycji graficznej. 
Najważnieszymi cechami layoutu książki powinny być spójność i konsekwencja. Grafik DTP 
w odpowiednim programie (najczęściej InDesign) formatuje tekst, dobiera odpowiedni krój i stopień 
pisma, ustawia właściwą interlinię, podział na akapity i rodzaj wyrównania, tworzy style nagłówków, 
wyróżnień, cytatów i innych elementów tekstu, opracowuje również materiał ilustracyjny i kolorystykę, 
całość łamie i składa do odpowiednich formatów. Kiedy wszystkie elementy książki są należycie 
dopracowane, całość zapisywana jest w kolorytyce CMYK w plikach produkcyjnych PDF, TIFF, PSD 
lub JPG.JAK WYDAĆ

WŁASNĄ KSIĄŻKĘ
Checklista dla autora



Krok nr 3
Zaplanuj i wykonaj 
prace edytorskie

Okładka 

Powiedzenie „nie oceniaj książki po okładce” rozpowszechniło się nie bez powodu. Projekt okładki ma 
niebagatelne znaczenie. Okładka i tytuł to dwie cechy, które w pierwszej kolejności przyciągają uwagę 
czytelnika. Oczywiście, wyłączając popularność związaną z samym nazwiskiem autora (np. książki 
Dickensa, Czechowa czy Cervantesa nie stracą na popularności, nawet gdyby ich kolejne wydania były 
oprawiane w słabe, niedopracowane okładki). 
Dobrze zaprojektowana okładka powinna przekazywać emocje utworu, odzwierciedlać jego klimat 
i być z nim spójna, powinna być też atrakcyjna wizualnie i przykuwać uwagę. Pamiętajmy, że to 
właśnie okładka najczęściej decyduje o tym, jakie jest pierwsze wrażenie na temat książki, może być 
skuteczną zachętą do sięgnięcia po książkę lub stać się jej antyreklamą. 

Tłumaczenia 

W dzisiejszych czasach, dzięki technologiom cyfrowym i powszechnemu dostępowi do Internetu, 
każda wypowiedź i każda publikacja może mieć zasięg globalny. Taką możliwość rozpatrują również 
niektórzy autorzy książek. Jeżeli uznają, że ich dzieło jest na tyle uniwersalne, że można je zaprezentować 
zagranicznym czytelnikom, zlecają tłumaczenia tekstu na języki obce (najczęściej na język angielski) 
i lokują swoją książkę w kanałach dystrybucyjnych o międzynarodowym zasięgu. Dobrą praktyką jest 
udostępnienie, w pierwszej kolejności, ebooka w zagranicznej dystrybucji. 
Globalny zasięg książek polskich pisarzy to wciąż domena tylko naszych największych sław, jak Miłosz, 
Różewicz, Szymborska, Tokarczuk, Sapkowski, Stasiuk czy Pilch. Jednak nowoczesne kanały dystrybucji 
(np. Amazon Kindle Direct Publishing) pozwalają dzisiaj również mniej rozpoznawalnym twórcom
docierać do zagranicznych czytelników. JAK WYDAĆ
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Krok nr 3
Zaplanuj i wykonaj 
prace edytorskie

Te wszystkie prace – w zależności od przyjętej ścieżki wydawniczej – wykonuje wydawnictwo 
lub autor. Jeżeli autor wydaje książkę samodzielnie, może zdecydować się na pełną niezależność
i wykonać wszystkie prace na własną rękę, ale może również zlecić te prace specjalistom.
Nawiązując współpracę z profesjonalnymi firmami wydawniczymi, autor może również liczyć
na wsparcie promocyjno-dystrybucyjne – taką kompleksową ofertę dla autorów ma m.in. 
serwis self-publishingowy Rozpisani.pl, należący do Grupy PWN.
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Krok nr 4
Przypisz
numer ISBN
do swojej książki 

ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (skrót od „International Standard Book 
Number”). Numer ISBN jest unikalnym identyfi katorem każdej książki. Składa się z 13 cyfr
i pozwala na identyfi kację kraju wydania, wydawcy, konkretnego tytułu i poszczególnych jego wydań. 
ISBN jest pomocny przy prowadzeniu wydawniczych baz danych. Wymagany jest przez wszystkie
podmioty działające na rynku książki, a w szczególności księgarnie oraz biblioteki. 

W Polsce instytucją przydzielającą wydawcom numery ISBN jest Biblioteka Narodowa.
Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w serwisie e-isbn.pl Biblioteki Narodowej.
Pozyskanie numerów ISBN jest w Polsce darmowe.

Każdy format książki (książka drukowana lub ebook) oraz każde jej nowe wydanie wymaga odrębnego 
numeru ISBN.

Kliknij i przejdź do formularza w serwisie e-isbn.pl
Biblioteki NarodowejJAK WYDAĆ
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Krok nr 5
Określ cenę książki 

Cenę książki zawsze określa jej wydawca. Jeżeli rolę wydawcy Twojej książki będzie pełnić 
profesjonalne wydawnictwo, to ono ustali cenę detaliczną książki i zaproponuje Ci model rozliczeń. 

Jeżeli książkę wydasz jako self-publisher, wówczas określenie ceny będzie Twoim zadaniem. 
Przy ustalaniu kwoty powinieneś wziąć pod uwagę kilka czynników. Z jednej strony musisz uwzględnić 
swoje koszty wydawnicze oraz wysokość nakładu i tym samym prognozowaną sprzedaż, a z drugiej 
– swój realny przychód. Jeżeli będziesz korzystał z pośredników, takich jak hurtownie, dystrybutorzy, 
księgarnie i biblioteki, musisz uwzględnić ich warunki handlowe i udzielić wymaganych rabatów. 

Jako wydawca nie możesz też zapomnieć o analizie konkurencji. Dobrą praktyką jest przejrzenie ofert 
największych księgarń internetowych (np. empik.com) i sprawdzenie cen książek w kategoriach 
i gatunkach, w których mieścić się będzie również Twoja publikacja. 

Pamiętaj, że z wydawnictwami i dystrybutorami będziesz się rozliczać wg ceny netto książki 
(to zdecydowanie najczęstsza praktyka). Ceny detaliczne będą miały wartość powiększoną o 5% VAT. 
Dotyczy to zarówno książek drukowanych, jak i ebooków. 

Wskazówka: 
Zwracaj uwagę na przyzwyczajenia czytelników. Uśredniona akceptowalna cena książki w formie 
ebooka w Polsce to 15-25 złotych, a cena książki drukowanej to 25-35 złotych.
Oczywiście jest też wiele przykładów publikacji z cenami powyżej 100 złotych, które znajdują
szerokie rzesze nabywców, jak i publikacji wycenianych poniżej tych progów.

{ }
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Krok nr 6
Zleć druk książki 
i/lub konwersję 
do ebooka

Twoja książka jest już gotowa do druku. Premiera coraz bliżej! 

Ważną decyzją na tym etapie jest wybór technologii druku. Do wyboru masz offset i druk cyfrowy. 
Elementami, które należy wziąć pod uwagę przy wycenie druku są: rodzaj i gramatura papieru, 
wymiary książki, rodzaj okładki, kolory środka oraz wysokość nakładu. Standardowe, najbardziej 
opłacalne i popularne formaty książek to: A5 (148 x 210 mm) i B5 (176 x 250 mm). 

DRUK CYFROWY – praktyczne wskazówki 

Druk cyfrowy opiera się na użyciu tonera, jest bardziej „elastyczny”, zarówno jeśli chodzi o skład, 
jaki i nakład. W tej technologii nie trzeba tworzyć matryc, ani naświetlać i zużywać płyt, co ułatwia 
proces druku i znacznie obniża jego koszty przy niskich nakładach. Tą technologią można wykonać 
wydruk pojedynczych egzemplarzy, a terminy realizacji zleceń są znacznie krótsze niż w drukarniach 
offsetowych. Jakość wydruków cyfrowych jest obecnie coraz lepsza, a kolorystyka możliwa do uzyskania 
nie odbiega od jakości offsetu (poza tzw. batonami, czyli kolorami, które można uzyskać tylko 
w offsecie, np. srebrnym, złotym czy metalicznie niebieskim). Zarówno w przypadku cyfry,
jak i offsetu środek książki może być czarno-biały lub kolorowy, przy czym w druku cyfrowym 
korzystniejsze cenowo będą druki kolorowe do nakładu około 250 sztuk. Powyżej tej liczby
egzemplarzy lepiej zdecydować się na druk offsetowy. 

JAK WYDAĆ
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Krok nr 6
Zleć druk książki 
i/lub konwersję 
do ebooka

DRUK OFFSETOWY – praktyczne wskazówki

W przypadku druku offsetowego przygotowywana jest specjalna matryca, która nanosi tusz
na papier lub wybrany materiał drukarski. Używane są tu specjalistyczne, maziste i oleiste farby.
Dzięki ich właściwościom i odpowiedniej obróbce nadruki są wyjątkowo dokładne, a gama kolorów
i możliwych do zastosowania uszlachetnień jest niezwykle bogata. Offset pozwala uzyskiwać szybkie 
i tanie realizacje na bardzo różnorodnych materiałach, w tym papierach powlekanych, offsetowych 
czy kartonach. Ta technologia używana jest przeważnie do druku wysokich nakładów, przy czym 
liczba stron musi być podzielna przez 8 lub 16 (odejście od tej reguły skutkuje wzrostem kosztu 
druku i i pojawa się konieczność użycia wakatów, czyli stron niepokrytych drukiem). Technika druku 
offsetowego zapewnia wyższą jakość wydruku, jednak stały rozwój techniki cyfrowej sprawia, 
że jakość druku cyfrowego przestaje odbiegać od standadów właściwych wcześniej tylko dla offsetu.
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Krok nr 6
Zleć druk książki 
i/lub konwersję 
do ebooka

KONWERSJA DO FORMATÓW EBOOKA

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych i zmiany upodobań czytelniczych, coraz więcej wydawnictw 
decyduje się na wprowadzanie swoich książek na rynek w formatach elektronicznych (ebooki). 
Częstą praktyką są jednoczesne premiery wydań tradycyjnych (papierowych) i ebooków. 
Standardowe formaty ebooków to: epub, mobi, pdf. Dwa pierwsze są kompatybilne z wszelkimi 
dostępnymi obecnie na rynku czytnikami.

ePUB to najbardziej uniwersalny format ebooków. Książki tworzone w tym formacie nie mają 
podziału na strony i automatycznie dostosowują się do szerokości ekranu urządzenia, na którym 
są wyświetlane. Książki w formacie ePUB można czytać na: e-czytniku, tablecie, smartphonie 
i komputerze. 

MOBI to format wspierany i rozwijany przez firmę Amazon. Funkcjonalnie jest bardzo podobny 
do formatu ePUB, obsługiwany jest jednak tylko przez urządzenia i aplikacje z rodziny Kindle. 
Format ten z łatwością dopasowuje treść publikacji do urządzenia, na którym jest wyświetlana.

PDF to format o bardzo istotnej wadzie. Ze względu brak możliwości skalowania fontu i sztywny 
podział na strony, publikacje pdf nie dostosowują się do wielkości ekranów i są niewygodne 
do odczytywania na urządzeniach mobilnych. PDF zprawdza się jedynie przy materiałach,  
które wymagają formatu stronicowanego.

Najpopularniejszymi programami używanymi do konwersji ebooków są: calibre, sigil, epubor, 
convertio, zamzar.
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Krok nr 7
Zajmij się sprzedażą
i dystrybucją
swojej książki

Jeżeli wydawcą Twojej książki jest wydawnictwo, to wraz z prawami do publikacji lub udzieloną 
licencją staje się stroną odpowiedzialną za wydanie, marketing i sprzedaż Twojej książki. 
Książka wprowadzana jest do sieci dystrybucyjnej wydawcy. Zasady rozliczeń przychodów 
ze sprzedaży ustalane są z autorami indywidualnie i określone są w umowach z wydawnictwem. 

Najczęściej stosowane metody rozliczeń to:

% od ceny okładkowej książki (standardowe stawki to 5-15%);

% od przychodów ze sprzedaży książki (co oznacza % od ceny pomniejszonej o rabaty handlowe, 
których wydawnictwo udziela hurtowniom i dystrybutorom);

jednorazowe wynagrodzenie za sprzedaż praw do książki.

Jeżeli książkę wydajesz, promujesz i sprzedajesz samodzielnie, bez udziału pośredników, 
wówczas decyzja o metodach i kanałach dystrybucji należy wyłącznie do Ciebie i Ty będziesz 
jedynym beneficjentem przychodów ze sprzedaży książki. Taki model (self-publishing) wiąże 
się z pełną decyzyjnością i odpowiedzialnością po stronie autora-wydawcy. Są autorzy, którym 
taka rola odpowiada. Samodzielnie realizują prace wydawnicze, mają miejsca, w których mogą 
prowadzić sprzedaż książki i kanały, w których mogą ją z powodzeniem promować.
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Krok nr 7
Zajmij się sprzedażą
i dystrybucją
swojej książki

Jeżeli wydajesz swoją książkę samodzielnie, ale zadania, które sprawiają Ci największy kłopot, 
chcesz zlecić wyspecjalizowanej firmie (selfpublishing z partnerem wspomagającym autora) 
– koniecznie sprawdź, jak szerokie wsparcie możesz uzyskać. Wśród firm przyjmujących zlecenia 
na prace edytorskie są też takie, które obok usług wydawniczych realizują dodatkowo usługi 
dystrybucyjne, a nawet marketingowe. W takim przypadku zawsze warto sprawdzić wiarygodność 
i doświadczenie wybranej firmy. Powierzając takiemu partnerowi pełną opiekę nad swoją książką,
lepiej mieć dobre rozeznanie, co do jego działalności, uczciwości i stabilności biznesowej. 

Dobrym rozwiązaniem jest współpraca ze znanymi wydawnictwami, które prowadzą działalność
usługową dla niezależnych autorów. To daje gwarancję, że wszystkie prace będą przeprowadzone 
fachowo. Profesjonalne wydawnictwo – a jeszcze lepiej, gdy jest to grupa wydawniczo-dystrybucyjna – 
dysponuje odpowiednimi narzędziami, kanałami i know-how do wprowadzenia naszej książki na rynek.  

Przy takim modelu współpracy autorzy mogą liczyć na pełny dostęp do kanałów dystrybucyjnych
wybranego wydawnictwa, a ich udział w przychodach ze sprzedaży jest znacznie wyższy niż
w tradycyjnych kontraktach wydawniczych.

JAK WYDAĆ
WŁASNĄ KSIĄŻKĘ
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Krok nr 8
Zaplanuj i zrealizuj 
promocję książki

Nawet największe dzieło pozostanie w cieniu, jeśli będzie pozbawione odpowiedniej promocji 
i dystrybucji. Wydawnictwa starają się dobierać najlepsze narzędzia i najbardziej efektywne działania, 
aby ich książki zostały zauważone przez czytelników. Kiedy rolę wydawcy pełni sam autor 
(self-publishing) działania promocyjne wcale nie muszą być mniej skuteczne – wszystko zależy 
od dobrej strategii. 

W ramach planu promocji książki warto przygotować i wdrożyć podstawowe działania. 
Możemy do nich zaliczyć:

przygotowanie materiałów prasowych i reklamowych (np. informacja prasowa, wizytówka, zakładka, 
plakat, ulotka, reklama wideo, grafiki do postów reklamowych, cover photo, prezentacja);

dotarcie do zainteresowanych tematem dziennikarzy, blogerów lub liderów opinii;

promocję w mediach społecznościowych; 

reklamę na sprofilowanych portalach internetowych (dobór miejsc pod kątem tematyki 
i grupy docelowej);

pozyskiwanie i rozpowszechnianie recenzji książki;

zorganizowanie spotkania autorskiego;

obecność w mediach „tradycyjnych” (wywiady radiowe i prasowe, wystąpienia telewizyjne).

Plan promocyjny powinien być dopasowany do specyfiki projektu wydawniczego, dostępności kanałów 

promocji, wielkości budżetu marketingowego oraz do predyspozycji samego autora.
JAK WYDAĆ
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Krok nr 9
Upewnij się,
czy wiesz, jak rozliczać 
dochody z działalności
wydawniczej

Autorzy, którzy zdecydują się na wydanie własnej książki w celach komercyjnych, czyli wprowadzą ją 
do sprzedaży, muszą z tego tytułu odprowadzić należny podatek dochodowy. Przy tego rodzaju  
działalności twórczej (działalność artystyczna, literacka) autorzy mają prawo uwzględnić wyższe koszty 
uzyskania przychodu. 

Przy prawach autorskich koszty uzyskania przychodu są zryczałtowane i wynoszą 50%. 

Jeżeli sprzedaż prowadzona będzie za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy, z którą autor nawiąże 
współpracę wydawniczo-dystrybucyjną, wówczas to ta firma odprowadzi za autora należne zaliczki 
na podatek dochodowy, a na koniec roku podatkowego wystawi autorowi deklarację PIT-11. 
Dane zawarte w PIT-11 należy później wpisać w odpowiednie rubryki swojego rocznego zeznania 
podatkowego. Tam również autor wykazuje koszty poniesione na wydanie książki.

Wskazówka:
jeśli pisanie, wydawanie i sprzedaż książek zaczyna mieć charakter regularny, zorganizowany i ciągły, 
to podlega obowiązkowi rejestracji jako działalność gospodarcza. Punktem odniesienia powinna tu być 
ustawa o podatku dochodowym, a zwłaszcza art. 5, art.10, art.13 i art.18. 

{ }
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Krok nr 10
Bądź zawsze
na bieżąco
z wiedzą branżową

Planując wydanie książki, warto mieć przynajmniej podstawowe rozeznanie w tematach związanych
z branżą wydawniczą i księgarską. Podpowiadamy, jakie zagadnienia powinny Cię zainteresować.

Prawo autorskie 
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

prawo.sejm.gov.pl

prawoautorskie.gov.pl

legalnakultura.pl

Najważniejsze organizacje i instytucje:

Instytut Książki 

Polska Izba Książki 

Ogólnopolska Baza Księgarń

Aktualności,  wydarzenia, statystyki i raporty dotyczące branży wydawniczej: 

rynek-ksiazki.pl

wirtualnywydawca.pl

wydawca.com.pl

ksiazka.net.pl

JAK WYDAĆ
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Krok nr 10
Bądź zawsze
na bieżąco
z wiedzą branżową

Najważniejsze organizacje i instytucje:

Biblioteka Narodowa 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Legalna Kultura

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Festiwale literackie, targi książki:

wydawca.com.pl/wykaz-targow

rynek-ksiazki.pl/kalendarium-targow

wirtualnywydawca.pl/category/targi/targikrajowe

wirtualnywydawca.pl/category/targi/targimidzynarodowe

wydawca.com.pl/category/targi-festiwale/festiwale-literackie

wydawca.com.pl/category/targi-festiwale/kiermasze-ksiazek

JAK WYDAĆ
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Krok nr 10
Bądź zawsze
na bieżąco
z wiedzą branżową

Agencje literackie:

Agencja Literacka Manuskrypt 

Agencja Autorska Autograf

Agencja Literacka Macadamia

Graal Literary Agency

Agencja Literacka Syndykat Autorów  

Agencja Autorska Zetzet  

Agencja Dramatu i Teatru “ADiT”

Dystrybutorzy książek:

OSDW Azymut 

Bonito

Platon

Super Siódemka 

Ateneum

Dedalus

Książnica Polska

Motyleksiazkowe.pl
JAK WYDAĆ
WŁASNĄ KSIĄŻKĘ
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Rób to, co kochasz
- Pisz!
My zajmiemy się resztą{ }
Self-publishing to najprostszy sposób na wydanie własnej książki. Dzięki coraz
łatwiejszemu dostępowi do technologii i narzędzi umożliwiających samodzielne
opracowanie i wydanie własnej publikacji oraz dzięki coraz większej otwartości
ekspertów rynku wydawniczego na dzielenie się wiedzą, wielu autorów decyduje się
na tę ścieżkę wydawniczą i z powodzeniem unika łatki „autora, którego nie chcieli
wydać tradycyjni wydawcy”. Dzisiaj self-publishing coraz częściej staje się świadomym 
wyborem i dobrą alternatywą dla tradycyjnej współpracy wydawniczej. Bywa, że przynosi 
autorom więcej korzyści i realizuje ich cele w bardziej efektywny sposób.

możliwość opublikowania własnej książki bez udziału wydawnictwa; 

pełne prawa i własność publikacji po stronie autora; 

swoboda decyzyjna autora-wydawcy (tematyka książki, wygląd, format, cena, 
sposoby promocji, miejsca sprzedaży);

krótki czas wydania (proces w pełni kontrolowany przez autora);

wyższe dochody autora w porównaniu z tradycyjnymi umowami wydawniczymi. 

}Zalety
SELF-PUBLISHINGU



O f e r t a  R o z p i s a n i . p l  o b e j m u j e  k o m p l e k s o w e  u s ł u g i  w y d a w n i c z o -
d y s t r y b u c y j n e  d l a  n i e z a l e ż n y c h  w y d a w c ó w  ( w s p ó ł p r a c a  w  m o d e l u
self-publishing). Usługi mogą być wybierane w zależności od indywidualnych 
potrzeb i planów autorów. Pomagamy piszącym w wydaniu książki i wprowadzeniu 
jej na rynek. 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej działalności wydawniczej.

Możliwość zapewnienia klientom kompleksowego wsparcia: 
usługi wydawnicze, dystrybucyjne i marketingowe pod jednym dachem.

Atrakcyjny model współpracy:
korzystne warunki handlowe, możliwość zlecania druku niskich nakładów, krótki okres 
rozliczeń, terminowość realizacji zleceń i wypłat za sprzedaż, 24h dostęp do wyników 
sprzedaży, pełna własność praw do publikacji po stronie autora, niewyłączna współpraca 
dystrybucyjna, wsparcie w zakresie prac wydawniczych, marketingowych, sprzedażowych 
oraz w kwestii praw, umów i rozliczeń.

Siła marki PWN jako właściciela platformy: 
zaufanie, jakość, prestiż, rozpoznawalność.

}Dołącz 
do ROZPISANYCH!

Nasze atuty



}Marzysz
o wydaniu

własnej książki?

1
Skontaktuj się 

z nami.

2
Przygotujemy 
kompleksową 

ofertę wraz
z wyceną usług. 

Zaproponujemy
najlepsze

rozwiązania!

3
Zajmiemy się 

redakcją, korektą,
grafi ką 

i składem książki.

4
Wydrkujemy
Twoją kiążkę.

Możemy też
przygotować 

e-booka.

5
Zaplanujemy

i przeprowadzimy
działania

promocyjne.

6
Zapewnimy

Twojej książce
szeroką

dystrybucję.

7
Ty zachowujesz

pełne prawa
autorskie

i czerpiesz zyski
ze sprzedaży.

Zdobądź
serca

czytelników
z

Wydanie książki z rozpisani.pl
to tylko kilka kroków.



Rób to, co kochasz
- Pisz!
My zajmiemy się resztą{ }
Skontaktuj się z nami

tel. kom. 519-075-409, 502-796-038
info@rozpisani.pl

Właścicielem serwisu rozpisani.pl jest f irma:
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
NIP: 526-01-52-235, Regon: 012822460


