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PROFIL 
 

Tłumacz przysięgły języka włoskiego i angielskiego przy Sądzie w Catanzaro wpis nr 2297 
Wpisana na listę biegłych i ekspertów Izby Handlowej w Catanzaro pod nr 155 

Właścicielka biura tłumaczeń Polylogos Traduzioni 
Członek portalu Proz: http://www.proz.com/translator/1024784 

Członek portalu Globtra: http://www.karinabiskupiak.globtra.com/pl 
 
 

KOMBINACJE JĘZYKOWE 
 

        włoski ˃ polski       polski ˃ włoski 
         angielski ˃ polski             polski ˃ angielski 
        angielski ˃ włoski             włoski ˃ angielski 

 

DZIEDZINY SPECJALIZACJI 
 

- tłumaczenia prawnicze:            akty notarialne, umowy, statuty spółek, ustawy, opinie prawne, 
dokumenty sądowe, wyroki, orzeczenia, postanowienia, pisma urzędowe, 
akty stanu cywilnego, kontrakty, pozwy, dyplomy, certyfikaty, ekspertyzy 
rzeczoznawców, przepisy i dokumenty dotyczące UE, licencje 

 
- tłumaczenia dotyczące UE:    dyrektywy, regulacje, programy, projekty, normy 
 
- tłumaczenia finansowe:           bilanse, roczne i okresowe sprawozdania finansowe, faktury, dokumenty 

ubezpieczeniowe i bankowe, prospekty emisyjne, analizy giełdowe, 
dokumenty i raporty dotyczące funduszy inwestycyjnych, audyty, raporty 
biegłych rewidentów, raporty skonsolidowane, sprawozdania 
inwestycyjne, instrukcje wewnętrzne, formularze, dokumenty księgowe, 
prospekty, programy, procedury 

 
- tłumaczenia handlowe:  korespondencja handlowa, sprawozdania z działalności spółki, dokumenty  

przetargowe, zapytania ofertowe, umowy założycielskie, biznesplany 
 
- tłumaczenia marketingowe: strony internetowe, foldery reklamowe, broszury, katalogi, ogłoszenia 

prasowe, przewodniki turystyczne, ulotki, materiały konferencyjne, 
prezentacje firm 

 
- tłumaczenia techniczne:  instrukcje obsługi, projekty, opisy techniczne, katalogi, normy, schematy, 
 instrukcje montażowe, prospekty, opisy procesów technologicznych, 

dokumentacja budowlana, podręczniki użytkownika, specyfikacje 
urządzeń, katalogi części zamiennych, karty bezpieczeństwa produktów, 
procedury bezpieczeństwa, instrukcje konserwacji, dokumentacja 
samochodowa 

http://www.traduzioni-polacco-italiano-inglese.com/


 
PRZYKŁADOWE PROJEKTY TŁUMACZEŃ 

 
 
� Financial Times Interactive Data 

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL  
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych, komunikaty do akcjonariuszy, raporty rewizyjne, 
sprawozdania finansowe, prospekty, raporty rewizyjne, informacje dla inwestorów 
 

� GAM Fund Management 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych, komunikaty do akcjonariuszy, raporty rewizyjne, 
sprawozdania finansowe, prospekty, raporty rewizyjne, informacje dla inwestorów 

 
� Invesco  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych 

 
� AIB Bank  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Sprawozdania finansowe 
 

� BNP PARIBAS  
Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych 
 

� BARCLAYS  
Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych, raporty rewizyjne 

  
� SCHRODER INVESTMENTS  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych 

 
� AXA  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych 

 
� CITIGROUP 

Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych, komunikaty do akcjonariuszy 

 
� MORGAN STANLEY  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Prospekty emisyjne, bilanse skonsolidowane, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne 
sprawozdania dotyczące funduszy inwestycyjnych, komunikaty do akcjonariuszy 

 
� HSBC  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Sprawozdania finansowe 



 
� PIONEER INVESTMENTS  

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Prospekty emisyjne, karty funduszy inwestycyjnych, roczne i semestralne sprawozdania dotyczące 
funduszy inwestycyjnych, komunikaty do akcjonariuszy 

 
� UNICREDIT 

Tłumaczenie pisemne IT ˂ PL 
Prospekt emisyjny, bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat 

 
� STUDIO LEGALE AVV. NESCI 

Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT, IT ˂ EN, IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Akty notarialne, certyfikaty, pozwy, atestaty, dokumenty sądowe cywilne i karne, statuty spółek, 
dokumenty upadłościowe, wyroki, opinie prawne, postanowienia, pisma urzędowe, akty stanu 
cywilnego, normy, umowy kupna sprzedaży, dyplomy, licencje, ekspertyzy rzeczoznawców 
 

� STUDIO LEGALE AVV. GARZANITI 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT, IT ˂ EN, IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Akty notarialne, certyfikaty, pozwy, atestaty, dokumenty sądowe cywilne i karne, statuty spółek, 
dokumenty upadłościowe, wyroki, opinie prawne, postanowienia, pisma urzędowe, akty stanu 
cywilnego, normy, umowy kupna sprzedaży, ekspertyzy rzeczoznawców 
 

� STUDIO LEGALE ASSOCIATO COMMODARO & RANIA 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT, IT ˂ EN, IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Akty notarialne, certyfikaty, pozwy, atestaty, dokumenty sądowe cywilne i karne, statuty spółek, 
dokumenty upadłościowe, wyroki, opinie prawne, postanowienia, pisma urzędowe, akty stanu 
cywilnego, normy, umowy kupna sprzedaży, ekspertyzy rzeczoznawców 

 
� SO.F.TER 

Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Karty techniczne, karty bezpieczeństwa produktów chemicznych 
 

� FILPLAST 
Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT 
Strona internetowa, umowy, korespondencja handlowa, dokumenty przetargowe, karty techniczne, 
normy UE, projekty, umowy 
 

� CONSTRUZIONI METALMECCANICHE CASTAGNA ANTONIO 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcja obsługi wymiennika ciepła, instrukcja obsługi i konserwacji zbiorników ciśnieniowych, 
dokumentacja techniczna wymienników ciepła, specyfikacje techniczne  
 

� SIR MECCANICA 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL, Pl ˂ IT, EN ˂ IT 
Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi i konserwacji przenośnych wytaczarek do otworów 
 

� AVERSA COSTRUZIONI EDILI 
Tłumaczenie pisemne EN ˂ IT, IT ˂ EN 
Pozwolenie na budowę, dokumenty przetargowe, projekty wykonawcze, broszury handlowe 
 

� C.I.P.R.A. 
Tłumaczenie pisemne PL ˂ IT 
Certyfikat homologacji pojazdów, dowody rejestracyjne przyczep 
 

� STUDIO TRADUZIONI FORENIX  
Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT 
Certyfikaty rejestracji pojazdów, certyfikaty homologacji, certyfikaty badania zbiorników LPG, umowy 
kupna -sprzedaży, karty pojazdów, badania 



 
� STUDIO TRADUZIONI AGOSTINI ASSOCIATI  

Tłumaczenie pisemne IT ˂ PL 
Prospekt emisyjny, bilans skonsolidowany 
 

� STUDIO TRADUZIONI MEDIA 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL, EN ˂ PL 
Aprobaty techniczne taśm odblaskowych, wyniki testów taśm odblaskowych, katalogi, prezentacje 
multimedialne dotyczące spawalnictwa 
 

� PELOMAGIA SRL 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Umowy dotyczące oprogramowania 

 
� AWP INTERNATIONAL 

Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Katalogi dodatków żywnościowych, etykiety dodatków żywnościowych, materiały promocyjne 
 

� VILLAGGIO ESTELLA CLUB 
Tłumaczenia pisemne i ustne IT ˂ PL, PL ˂ IT, EN ˂ IT, IT ˂ EN 
Katalogi, regulaminy, kontrakty, korespondencja 
 

� D-DOORS  
Tłumaczenia pisemne i ustne IT ˂ PL, PL ˂ IT, EN ˂ IT, IT ˂ EN 
Umowy, korespondencja, konferencje telefoniczne (stała współpraca) 
 

� HOLIDAY INN HOTEL 
Tłumaczenia pisemne i ustne IT ˂ EN, EN ˂ IT, EN ˂ PL, PL ˂ EN 
Umowy z biurami turystycznymi, katalogi, broszury, korespondencja 
 

� BAIA DEI SARACENI 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ EN 
Dokumenty przetargowe, umowy kupna-sprzedaży, umowy zlecenia 
 

� MOTONAUTICA F.LLI RANIERI 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ EN 
Prezentacja firmy w Power Point 
 

� DACH – MONT 
Tłumaczenia pisemne i ustne IT ˂ EN, EN ˂ IT, EN ˂ PL, PL ˂ EN 
Umowy, dokumentacja przetargowa, projekty budowlane, pozwolenia na budowę, korespondencja 
 

� FAIR MESSE LANGUAGE & EVENT CONSULTING 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Dokumenty prezentacyjne różnorodnych firm, programy targów handlowych (stała współpraca) 
 

� INSTITUTO DI RICERCA PONTI E STRADE 
Tłumaczenie pisemne IT ˂ PL 
Aprobaty techniczne 
 

� DISABILI ABILI 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ IT 
Karty techniczne wózków inwalidzkich 
 

� PROGRES CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Oferta przetargowa 
 



 
� BARABINO & P. DEUTSCHLAND Gmbh 

Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Teksty dotyczące funduszy inwestycyjnych 
 

� STUDIO TRADUZIONI SERENA PRATI 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL, PL ˂ IT 
Wyciąg z certyfikatu homologacji, faktury, karty rejestracyjne pojazdów (stała współpraca) 
 

� BIURO TŁUMACZEŃ GLOB 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Tłumaczenie umowy o pracę 
 

� QNT SRL – SIMPLE BOOKING 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Strona internetowa hotelu 
 

� G.D.S. SRL 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL, IT ˂ PL 
Instrukcje instalacji, działania, obsługi, konserwacji i wykrywania wad, certyfikaty i specyfikacje 
przetworników ciśnienia; instrukcje instalacji, konserwacji i regulacji zaworów bezpieczeństwa; 
instrukcje montażu, działania, obsługi i konserwacji zaworów elektromagnetycznych; instrukcja obsługi 
i konserwacji filtrów do samochodów; specyfikacje techniczne systemu oczyszczania oleju; podręcznik 
instalacji, obsługi i konserwacji siłowników pneumatycznych, instrukcja przepływomierza; karty 
bezpieczeństwa produktów niebezpiecznych; karty techniczne zaworów elektromagnetycznych; karty 
techniczne zaworów kulowych, specyfikacje dotyczące zaworów kulowych, zaworów zwrotnych  
i zaworów tłokowych; karty techniczne termostatów; karty techniczne mikrowyłączników 
 

� DUNIN SRL  
Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT, IT ˂ PL 
Strona internetowa, umowa o dystrybucji wyłącznej, umowa użyczenia stojaka ekspozycyjnego, umowa 
o nawiązaniu współpracy handlowej, karta produktu mozaiki kamiennej, karta produktu mozaiki 
metalowej, karta produktu mozaiki szklanej, instrukcja montażu mozaiki kamiennej, instrukcja montażu 
mozaiki metalowej, instrukcja montażu mozaiki drewnianej i bambusowej, instrukcja montażu mozaiki 
szklanej. 
 

� BALAJCZA BIURO TŁUMACZEŃ  SPECJALISTYCZNYCH 
Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT, IT ˂ PL 
Nawiązanie stałej współpracy 
 

� CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I USŁUG TŁUMACZENIOWYCH INTERPRESTIGE 
Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT, IT ˂ PL 
Nawiązanie stałej współpracy 
 

� CALL- TRANSLATION 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcje telefonów komórkowych 
 

� MOST – OŚRODEK SZKOLEŃ I TŁUMACZEŃ 
Tłumaczenia pisemne 
Sprawozdanie finansowe, informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego, protokół 
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Audytorów, sprawozdanie Rady Zarządu, 
protokół z zebrania Rady Zarządu 
 

� TRADUTEC – TRANSLATIONS UK 
Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT, IT ˂ PL, EN ˂ PL 
Nawiązanie stałej współpracy 

 



� PERFORMANCE MEDIA 
Tłumaczenia pisemne 
Tłumaczenie tekstów dotyczących kosmetologii i życia rodzinnego 
 

� ASSICURAZIONI GENERALI 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Warunki umowy ubezpieczenia 
 

� EL-O-MATIC 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcje montażu, działania i konserwacji siłowników pneumatycznych 
 

� ASCO JOUCOMATIC 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcje instalacji i konserwacji zaworów solenoidowych; ogólna instrukcja dotycząca bezpieczeństwa, 
instalacji, eksploatacji, użytkowania i konserwacji zaworów elektromagnetycznych; rysunki techniczne 
 

� ALCO VALVES 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Karty techniczne zaworów kulowych, specyfikacje techniczne 
 

� ROSEMOUNT INC. 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Podręcznik montażu przetwornika ciśnienia, atesty europejskie, certyfikaty produktu, wykaz części 
zamiennych; rysunki techniczne; specyfikacje funkcjonowania przetwornika ciśnienia 
 

� ASA SPA 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcja montażu, konserwacji i użytkowania przepływomierza 
 

� CROSBY VALVE INC. 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcja montażu, konserwacji i regulacji zaworów bezpieczeństwa 
 

� TOP COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Karta techniczna termostatu, rysunki techniczne 
 

� DONALDSON FILTER 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Podręcznik użytkowania i konserwacji filtrów; deklaracja zgodności CE; lista części wymiennych 
 

� OMRON 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Karta techniczna mikrowyłącznika 
 

� ELETTROMECCANICA 
Tłumaczenia pisemne EN ˂ PL 
Instrukcje bezpieczeństwa, karty techniczne tablicy przyrządu pomiarowego; instrukcja montażu, 
działania i konserwacji tablicy przyrządu pomiarowego 
 

� BIURO TŁUMACZEŃ GLOSATOR 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Ogólne warunki ubezpieczenia, formularz polisy ubezpieczeniowej, kwestionariusze 
 

� EUJOB 
Tłumaczenie pisemne PL ˂ IT 
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości 



 
� LINGBART CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 

Tłumaczenia pisemne PL ˂ IT 
Tekst techniczny dotyczący tłoków i uszczelek motocyklowych 
 

� MLINGUA CENTRUM TŁUMACZEŃ 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Wezwanie do złożenia oświadczeń 
 

� INDEX TRADUZIONI 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Stała współpraca w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia katalogów i instrukcji dotyczących montażu 
bagażników samochodowych na narty 
 

� MSLINGUA  
Tłumaczenie pisemne PL ˂ IT 
Tłumaczenie publikacji turystycznej 
 

� RAZUT  
Tłumaczenie PL ˂ IT 
Tłumaczenie strony internetowej 
 

� JLK-TRANSLATIONS 
Tłumaczenie PL ˂ IT 
Tłumaczenie strony internetowej 
 

� PRISMA SRL 
Tłumaczenia pisemne  
Stała współpraca w zakresie tłumaczeń technicznych, instrukcje dotyczące różnych maszyn 
przemysłowych i gastronomicznych, podręcznik użytkownika maszyny pakującej, instrukcja obsługi 
oprogramowania maszyny pakującej 
 

� BOMPANI SRL 
Tłumaczenia pisemne IT ˂ PL 
Instrukcje obsługi taśm przenośnikowych do transportu butelek, instrukcja obsługi i konserwacji 
przenośnika taśmowego do transportu opakowań i kartonów   

 
� ARS LITTERA 

Tłumaczenie  pisemne EN ˂ IT 
Dokument prawny dotyczący przedsiębiorczości w Polsce 

 
� ANTONIANIA PREFABBRICAZIONI S.R.L. 

Tłumaczenie  pisemne IT ˂ PL 
Oferta przetargowa 
 

� TECHNIFOR 
Tłumaczenie  pisemne IT ˂ PL 
Instrukcja obsługi i konserwacji maszyny do znakowania tarcz hamulcowych; karta kontrolna wymagań 
koniecznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

� TŁUMACZENIA USTNE  
Mapei – Targi Bologna Cesaire, D-Doors, Villaggio Estella Club, Dach-Mont 
 

� KONFERENCJE TELEFONICZNE 
D-Doors 
Villaggio Estella Club 
Dach-Mont 

 



 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
Data:   01/06/2009 – 15/09/2009, 01/06/2008 – 31/12//2008 
Pracodawca:  Villaggio Estella Club, Viale delle Provincia 37, 88060 Montepaone Lido (Italia) 
Stanowisko:  Recepcjonistka 
Obowiązki:  Obsługa klientów, wystawianie faktur, tłumaczenie dokumentów, prowadzenie 

dokumentacji administracyjnej, współpraca z agencjami turystycznymi. 
 
Data:  01/03/2008 – 31/05/2008 
Pracodawca: Autoscuola Gagliardi, Via della Vittoria, 16, 88068 Soverato (Italia) 
Stanowisko: Sekretarka 
Obowiązki: Obsługa klientów, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej, prowadzenie księgowości. 
 
Data:  01/05/2007 – 30/09/2007 
Pracodawca: GAM Fund Management, George's Court 54-62 Townsend Street, Dublin 2 (Irlandia) 
Stanowisko: Valuation and Settlements Administrator – Fund Pricing Department 
Obowiązki: Wyliczanie poszczególnych aktywów funduszy inwestycyjnych (Net Asset Value – NAV); 

wycena poszczególnych aktywów funduszy inwestycyjnych; księgowanie prowizji; 
sporządzanie raportów oraz wysyłanie ich do serwisów finansowych tj. Bloomberg, 
Financial Times, testowanie oraz wdrażanie wewnętrznego systemu wyceny funduszy, 
nadzór nad przelewami pieniężnymi, przygotowywanie instrukcji płatniczych SWIFT. 

 

Data:  01/10/2005 – 30/04/2007 
Pracodawca: Financial Times Interactive Data, Park House 195 North Circular Road, Dublin 7 (Irlandia) 
Stanowisko: Fund Administrator 
Obowiązki: Codzienna aktualizacja bazy danych o wynikach funduszy; zatwierdzanie informacji do 

tyczących aktualnych wyników funduszy; regularny kontakt z administratorami, brokerami i 
menadżerami w celu uzyskania informacji dotyczących dywidend; dokonywanie zmian 
nazwy funduszy; współpraca z Giełdą w Londynie, Luksemburgu i Mediolanie; sporządzanie 
raportów finansowych dotyczących funduszy. 

 
 

WYKSZTAŁCENIE 
 

Data:  01/10/2001-30/06/2003 
Instytucja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Prawa i Administracji, kierunek administracja 
 
Data:  01/10/1999 – 30/06/2001 
Instytucja: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie 

Kierunek administracja 
 
Data:  2006 
Instytucja: Chartered Institute of Linguists, Londyn 
  Dyplom w zakresie tłumaczeń 
 
Data:  2007 
Instytucja: Istituto di Cultura Italiana di Dublino 
  Dyplom – język włoski 
 

KURSY PROFESJONALNE 

 
Data:  09/02/2010  SDL Trados Studio 2009 – poziom podstawowy 
Data:  16/02/2010  SDL Trados Studio 2009 – poziomo średnio-zaawansowany 
Data:  23/02/2010  SDL Trados Studio 2009 – poziom zaawansowany 
Data:  23/02/2010  SDL Multiterm Trados 2009 
Data:  18/06/2010  SDL Trados Studio 2009 for Project Managers 



 
SOFTWARE 

 
Microsoft Office 2010, SDL Trados Freelance 2009, SDL Trados Freelance 2007, Trados Multiterm, Wordfast, 
Adobe Acrobat Professional, PDF2 Word, Lotus Notes, Adobe In Design, Adobe Frame Marker, Adobe Page 
Marker 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 


