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Certyfikowany tłumacz języka angielskiego, członek brytyjskiego stowarzyszenia Chartered 

Institute of Linguists 

 

 

Profil 

Tłumacz języka angielskiego od 2006 r. Magister prawa. Wydany przez Chartered 

Institute of Linguists dyplom w zakresie tłumaczenie IoLET - Diploma in Translation Wytrwale dąży do 

poznawania obcych języków i kultur. Miłośnik terminologii. Certyfikowany i doświadczony użytkownik 

wspierających tłumaczenie programów SDL Studio i SDL Multiterm. Nieustannie doskonalący się 

zawodowo. Przeciętna dzienna wydajność 2500 słów. 

 

Główne osiągnięcia: 

● Wydany przez brytyjskie stowarzyszenie Chartered Institute of Linguists dyplom Diploma in 

Translation, wyróżnienie za tłumaczenie techniczne. 

● Dyplom magistra prawa - ocena bardzo dobra za napisaną w j. angielskim pracę magisterską na 

temat ochrona konsumenta 

● Członek kwalifikowany stowarzyszenia  Chartered Institute of English 

● Uczestnik prowadzonego przez ProZ.com programu Certified Pro 

● Drugi pod względem ilości pomocnych odpowiedzi uczestnik KudoZ w specjalizacji prawo w 

parze językowej EN-PL 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Tłumacz freelancer od 2006 r. do teraz 

● Przeszło 3500 zrealizowanych projektów tłumaczeniowych 

● Kilka milionów słów przetłumaczonych / sprawdzonych tekstów 

● Certyfikowany i doświadczony użytkownik wspierających tłumaczenie programów SDL Studio 

2011 i SDL Multiterm. 

 

Profil klientów: biura tłumaczeń, kancelarie prawne, agencje opieki społecznej, władze lokalne, 

samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy zatrudniające Polaków lub sprzedające towary lub usługi w 

Polsce lub Polakom, firmy IT.  

 

Obszary specjalizacji: 

 

● Prawo karne: oświadczenia, zeznania, nakazy, pouczenia, wyroki, korespondencja, pozwy, 

pisma procesowe. 

● Prawo cywilne: umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy o dostawę, zamówienia, umowy o 

poufności, dzierżawa. 

● Prawo handlowe: umowy spółki, regulaminy, dokumenty założycielskie, protokoły, polityki. 

● Prawo rodzinne: akty urodzenia, akty zgonu, testamenty, kodycyle, alimenty. 
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● Prawo pracy: umowy o pracę, protokoły z postępowania dyscyplinarnego, polisy 

ubezpieczeniowe, zeznania roczne, coroczne spotkania. 

● Biznes: polityki, audyty, zasoby ludzkie, materiały szkoleniowe, przewodniki i instrukcje dla 

pracowników, prezentacje. 

● Marketing: broszury, kampanie reklamowe, oświadczenia klientów, strony internetowe, 

prezentacje, studia przypadku, kampanie AdWords, komunikaty prasowe, sprawozdania roczne. 

● IT: lokalizacja oprogramowania, pliki pomocy, materiały szkoleniowe, lokalizacja aplikacji 

przeznaczonych dla systemu Android i iOS. 

● Gry: lokalizacja witryn gier, regulaminy, materiały promocyjne, pliki pomocy. 

 

Przykładowe projekty 

 

● 2006-2009 - tłumaczenie tekstów polskiego wydania czasopisma „Reading Chronicle“ 

www.readingchronicle.co.uk W ciągu kilku lat przetłumaczyłem przeszło 200 000 słów (50 wydań 

rocznie). 

● 2010 - tłumaczenie akt sprawy sądowej dotyczącej zgonu dziecka - około 30 000 słów, w 

tym dokumentacja medyczna 

● 2010 - tłumaczenie strony internetowej szkoły katolickiej  English Martyrs Catholic School 

http://www.englishmartyrs.org 

● 2011 - tłumaczenie informatora prezentującego obowiązujące w Polsce rozwiązania w 

zakresie ochrony prywatności i danych osobowych - około 13 000 słów 

● 2011 - udział w dużym projekcie tłumaczenia opisów produktów sprzedawanych w 

sportowym sklepie internetowym - moja część projektu to około 50 000 słów 

● Wykonane w charakterze podwykonawcy agencji tłumaczeń, tłumaczenie informatora dla 

dostawców firmy Unilever Sustainable Agriculture Assessment - przeszło 62 000 słów 

● 2012 - kilka większych projektów dotyczących Dzieci potrzebujących pomocy i Oceny 

specjalnych potrzeb edukacyjnych - około 50 000 słów. Wśród tłumaczonych dokumentów były m.in. 

protokoły różnych konferencji, sprawozdania specjalistów, zalecenia psychologów edukacyjnych i 

wiele innych 

● 2014 – tłumaczenie dokumentacji dotyczącej taboru kolejowego i IT - około 40 000 słów 

● 2014 – tłumaczenie przewodnika turystycznego po Pałacu Biskupim w Wells – około 3 

500 słów 

● 2014 – tłumaczenie akt sądowych w sprawie dotyczącej ochrony dziecka - około 50 000 

słów 

 

Tłumacz ustny 2006 - 2011 

Kilkaset godzin tłumaczeń konsekutywnych, telefonicznych i szeptanych 

 

Profil klientów: biura tłumaczeń, kancelarie prawne, agencje opieki społecznej, władze lokalne, 

samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy zatrudniające Polaków lub prowadzące w Wielkiej Brytanii 

negocjacje. 

 

● Prawo: konsultacje z prawnikami, rozprawy w sądach pokoju, sądach koronnych i Wysokim 

Trybunale. 

http://www.readingchronicle.co.uk/
http://www.englishmartyrs.org/
http://www.englishmartyrs.org/
http://www.englishmartyrs.org/


   
 

 
    

 

● Biznes: tłumaczenia ustne dla polskich firm wystawiających swoje produkty na targach w Wielkiej 

Brytanii lub prowadzących tam negocjacje, postępowania dyscyplinarne, szkolenia dla 

pracowników, itd. 

● Władze lokalne / opieka społeczna: rozmowy, spotkania, konferencje grupy roboczej, wizyty 

domowe, spotkania w szkole, itd. 

 

Edukacja 

● Certificate in Forensic Linguistics - 2012 - teraz 

● Diploma in Translation Exam Skills Course - styczeń 2012 

● Diploma in Translation - University of Westminster - 2006 

● Introduction to Translation Skills - 2005 

● Stopień magistra prawa - maj 2004 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.  

 
Wolontariat 

● Udział w lokalizacji portalu ProZ.com - do maja 2014 r. przetłumaczyłem ok. 7 000 słów 

● Wolontariusz wspierający organizację Tłumacze bez Granic (Translators without Borders), do tej 

pory przetłumaczyłem dla tej organizacji przeszło 70 000 słów 

 

W marcu 2013 r. zostałem tłumaczem tygodnia organizacji Tłumacze bez Granic 

 

 

 
 

Rola prelegenta podczas konferencji i webinariów 

Wrzesień 2010 r. Freelance Translator Virtual Conference - SEO for freelance 
translators - how can you promote your website yourself 
 

ProZ.com 

Październik 2010 Translation Agencies Virtual Conference - SEO for translation 
agencies 

ProZ.com 

Wrzesień 2011 r. SEO for freelance translators ProZ.com 

http://translatorswithoutborders.org/


   
 

 
    

 

 

Rozwój zawodowy - udział w konferencjach i webinariach 

Wrzesień 2009 r. Pierwsza Wirtualna Konferencja ProZ.com (ProZ.com's First Virtual Conference) ProZ.com 

Grudzień 2009 Terminology: research and utilization ProZ.com 

Styczeń 2010 A comparison of translation memory tools ProZ.com 

Lipiec 2010 r. Social Networking Guide for Freelancers and Agency Owners ProZ.com 

Sierpień 2010 r. HTML for translators ProZ.com 

Wrzesień 2010 r. Freelance Translator Virtual Conference ProZ.com 

Październik 2010 Translation Agencies Virtual Conference ProZ.com 

Marzec 2011 r. 101 - Legal Terminology: Patent Terminology ProZ.com 

Grudzień 2012 The difference between proofreading and editing ProZ.com 

Luty 2013 r. Standing out: Creating a freelance brochure to market your services ProZ.com 

Kwiecień 2014 r. Produktivitätssteigerung ProZ.com 

Czerwiec 2014 r. The Rules of procedure of the EU Judiciary ProZ.com 

Październik 2013 Anticipating, preventing and dealing with arguments and complaints ProZ.com 

Luty 2014 r. Train the Trainer ProZ.com 

 

 

Języki Umiejętności Zainteresowania 

Polski - język ojczysty 
Angielski - biegła znajomość 
Niemiecki - średnio zaawansowany 
Rosyjski - podstawowy 

Zarządzanie terminologią 
Zarządzanie pamięciami 
tłumaczeniowymi 
DTP 
GIMP 
SDL Studio 

Językoznawstwo sądowe 
Prawo własności intelektualnej 
Optymalizacja serwisów 
internetowych 
Media społecznościowe 
Triatlon 
Pszczelarstwo 
Łucznictwo 
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