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JAK PLANOWAĆ NA BIEŻĄCO ROZWÓJ 
KARIERY TŁUMACZA 

opracował Piotr Szymczak 

Praca  
 Jakie zlecenia mam otwarte w tej chwili? 

 Czy zbliżają się zlecenia zapowiedziane wcześniej, na które trzeba będzie znaleźć czas? 

 Czy chcę się zaangażować w jakieś tłumaczenia charytatywne? 

 Czy chcę wykonać jakieś tłumaczenia na zasadzie wolontariatu, żeby zdobyć doświadczenie? 

 Czy mój komputer i oprogramowanie spokojnie dają radę bez awarii i problemów? 

 Czy przyda mi się jakiś inny sprzęt (smartfon, tablet, zniszczarka, nowy monitor, skaner, 

laptop)? 

 Czy mam bezpieczny system kopii zapasowych mojego archiwum tłumaczeń? 

 Jak mogę się lepiej nauczyć obsługi oprogramowania CAT (Computer-Assisted Translation), 

którego używam? 

 Czy potrzebuję kupić jakieś nowe ubrania, buty? 

 Czy potrzebuję nowego wyposażenia (teczki, torby, elektronika)? 

 Jaką mam proporcję tłumaczeń ustnych do pisemnych? Czy taka proporcja mi pasuje? 

 Czy jestem na bieżąco z papierologią (rachunkowość, repertorium)? 

 Czy zadowala mnie moja firma księgowa/program do księgowości? 

 Czy znajduję czas na regularny fitness? 

 

Klienci 
 Którzy klienci są w mojej pracy najważniejsi (którym dwudziestu procentom stałych klientów 

zawdzięczam 80% przychodów)? 

 Co mogę zrobić, żeby klient miał lepsze doświadczenie pracy ze mną? 

 Którym klientom chcę się przypomnieć? 
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 Z jakimi nowymi klientami chcę nawiązać kontakt? 

 Których klientów chcę poprosić o polecenie? 

 Jaką reklamę albo promocję swoich usług mogę zaproponować? 

 Czy na rynku pojawiły się jakieś nowe agencje tłumaczeniowe? 

 Z którymi agencjami chcę nawiązać kontakt? 

 Jak mogę poprawić swoją obecność w sieci? 

 Czy potrzebuję uaktualnić CV? 

 

Rozwój językowy 
 Czy warto byłoby skończyć jakieś dodatkowe studia filologiczne? 

 Czy chcę zacząć pracować nad zdobyciem nowej pary języków? 

 Czy chcę uzyskać jakieś certyfikaty językowe? 

 Które podręczniki będą mi przydatne? 

 Czy chcę poszukać nowych podcastów w języku obcym do regularnego słuchania? 

 Jak mogę znaleźć znajomych, z którymi mogę regularnie rozmawiać w moim drugim języku? 

 Czy chcę się zapisać na jakieś kursy? 

 Czy potrzebuję nowych słowników? 

 

Rozwój zawodowy 
 Czy chcę się zapisać do jakichś organizacji branżowych (np. TEPIS, STP, STL, STAW)? Co chcę 

przez to osiągnąć i co muszę w tym celu zrobić? 

 Jakie nowe informacje pojawiły się na stronach TEPIS i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich? 

 Czy są jakieś studia (tłumaczeniowe albo branżowe), na które chcę się zapisać? 

 Czy są szkolenia, na które chcę się zapisać? 

 Czy są konferencje, na które chcę pojechać? 

 Jakie nowe książki o tłumaczeniu chcę przeczytać? 

 Czy chcę poszukać nowych blogów albo stron o tłumaczeniu do zasubskrybowania na kanale 

RSS? 

http://piotrszymczak.info/jak-zdobywac-klientow-z-polecenia/
http://piotrszymczak.info/sprawdz-email-czyli-wyszedles-z-liceum-ale-czy-liceum-wyszlo-z-ciebie/
http://www.tepis.org.pl/
http://www.stp.org.pl/index.php/pl/
http://stl.org.pl/
http://staw.org.pl/
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 Czy są czasopisma albo gazety branżowe, które chcę regularnie czytać/prenumerować? 

 Czy jest jakaś nowa dziedzina specjalizacji, którą chcę opanować? 

 Czy są jakieś uprawnienia zawodowe, które chcę zdobyć (przysięgłe, europejskie)? Co 

zamierzam w tym celu zrobić? 

 Czy jest jakieś oprogramowanie CAT (Computer-Assisted Translation), które chcę poznać albo 

kupić? 

 Dla jakich dziedzin chcę sobie opracować glosariusze i elektroniczne fiszki z terminologią 

branżową? 

 

 

 

 

 

 

– Ale lista jest do niczego! W pięć minut 
mogę lepszą wymyślić! 

 

Ooo, jak miło, że to proponujesz.  

Zostaw mi komentarz ze swoimi sugestiami albo pomysłami na tej stronie i wspólnymi siłami jakoś 

wyprowadzimy tę listę na ludzi!  

Pozdrawiam, 

Piotr Szymczak 

http://piotrszymczak.info/planowanie-rozwoju-zawodowego-tlumacza

