
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

AGATA PIĄTKOWSKA 

DOŚWIADCZENIE 

• sierpień 2015 – obecnie 

Tłumaczka angielskiego 

Współpraca z firmami polskimi (m.in. Arche Tadeusz 
Skrzypkowski, BlueMaple Katarzyna Kronenberger, 
Zaczytani.pl, Langea Michał Jakubowski), jak również 
zagranicznymi (lingy LTD, Hieroglifs LTD,  Translated 
s.r.l.) 
Zakres tłumaczeń (przykłady): 
- CV i listy motywacyjne, strony internetowe (w 
szczególności z branży TSL), opisy produktów; 
- dokumenty: regulaminy, umowy, zaświadczenia, 
RODO, ridery techniczne;  
- kulinarne: przepisy kulinarne, menu, informacje na 
produktach spożywczych; 
- literackie: wiersz dla dzieci; 
- napisy i transkrypcje: nagrania ze spotkań 
kulturalnych, wywiadów, konferencji;  
- techniczne: instrukcje obsługi, gwarancje;  
- inne: quizy facebookowe, recenzje gier 
komputerowych.  

• listopad 2017 – stycznia 2019 

Lektor języka angielskiego dla Future Centre 

Praca na umowę o dzieło. Prowadzenie zajęć z języka 
angielskiego raz w tygodniu w firmie Cersanit w 
Kielcach. 

• styczeń – grudzień 2016   

Wirtualna asystentka dla ARCHE Tadeusz Skrzypkowski 

Tłumaczenie, korekta tekstów, wycena tłumaczeń, 
wyszukiwanie partnerów biznesowych, kontakt z 
klientami, praca nad fanpagem, przegląd kandydatów 
na stanowisko tłumacza 
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• 09.2011 – 10.2011 

Biuro Tłumaczeń Elżbiety Mokijewskiej w Kielcach 
Praktyka  

Tłumaczenie dokumentów na język polski i język 
angielski; pomoc opiekunowi w przypadku dłuższych 
dokumentów: tłumaczenie fragmentów tekstu, 
przepisywanie tabelek, szukanie polskich lub 
angielskich odpowiedników w słowniku lub Internecie 

WOLONTARIAT 

• sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Mate dla EVS & MATES 2017 w Kielcach 

Byciem Mate’m, czyli osobą pomagającą 
zagranicznym wolontariuszom EVS zaaklimatyzować 
się w Kielcach. Pomoc dwóm wolontariuszkom z Czech 
i Francji m.in. w założeniu numeru w Polsce i zapisaniu 
się do lekarza 

• 06.11.2014   

Udział w kieleckiej konferencji "Dwujęzyczność – Jeden 
Cel, Wiele Dróg" zorganizowaną przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego   

Wykonywanie działań organizacyjnych oraz 
oferowanie usług tłumaczeniowych na zasadzie 
wolontariatu  

WYKSZTAŁCENIE 

• 2013 – 2015  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Studia magisterskie: filologia angielska  

• 2012 – 2013  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Studia magisterskie: filologia polska z 
translatoryką  

• 2009 – 2012  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

UMIEJĘTNOŚCI 

• Zaawansowana znajomość 
języka angielskiego 

• Znajomość obsługi 
Microsoft Worda,  Open 
Office'a, memoQ 8, ABBYY 
FineReadera 12, OmegaT,  
Scrivenera, SubtitleEdit. 

• Umiejętność szybkiego 
znajdowania informacji w 
Internecie 

• Wiedza o redagowaniu 
tekstu 

• Doświadczenie pisarskie 

ZAINTERESOWANIA 

• Twórczość pisarska (po 
polsku i angielsku) 

• Rysunek 

• Literatura grozy 
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Studia licencjackie: filologia angielska  

• 2006 – 2009  

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie  

Liceum ogólnokształcące:  profil humanistyczny  
 

 


