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                 curriculum vitae 
 
 

 
Personal information 

DANE OSOBOWE 
 
Name and surname/Imię i nazwisko  Małgorzata Decewicz 

Address/Adres   C.da Due Torri 
Mobile/Tel. komórkowy  39 3406186455 

E-mail/Poczta elektroniczna  demar2000@gmail.com 
Date of birth/Data urodzenia  7.12.1957r. 

Nationality/Obywatelstwo  Polskie/włoskie 
 
 
 
 
 
 
 
Work experience 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
   

  
   

Dates (from-to) • Okres zatrudnienia  2002r. – 2006r. 
Name and address of employer  

• Nazwa i adres pracodawcy 
 VEA INFORMATICA 

Type of business or sector  
• Rodzaj działalności 

 Webdesign i tworzenie stron i serwisów internetowych 

Occupation or position held  
• Stanowisko 

 Asystent 

Main activities and responsibilities 
 • Obowiązki 

 Współpraca w tworzeniu stron internetowych, opracowania graficzne serwisów 
internetowych 

 
 
 
 
 
 

  

Dates (from-to) • Okres zatrudnienia  2006r. 
Name and address of employer  

• Nazwa i adres pracodawcy 
 Początek działalności firmy indywidualnej - Demarweb – Tłumaczenia i webdesign 

Type of business or sector  
• Rodzaj działalności 

 Tłumaczenia i webdesign 

Occupation or position held  
• Stanowisko 

  

Main activities and responsibilities 
 • Obowiązki 

 Tłumaczenia techniczne, medyczne i informatyczne, grafika web, tworzenie stron 
internetowych 

 
 
Dates (from-to) • Okres zatrudnienia  2000r. – 2009 r. 
Name and address of employer  

• Nazwa i adres pracodawcy 
 Biura tłumaczeń i prywatni klienci we Włoszech i w Polsce oraz w innych krajach 

europejskich i pozaeuropejskich. 
Type of business or sector  

• Rodzaj działalności 
 Tłumaczenia techniczne, medyczne i informatyczne 

Occupation or position held  
• Stanowisko 

 Tłumacz freelance 

Main activities and responsibilities 
 • Obowiązki 

 Tłumaczenia 
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Dates (from-to) • Okres zatrudnienia  2008r. – 2010r. 
Name and address of employer  

• Nazwa i adres pracodawcy 
 Gazeta dla imigrantów „Mondi Emersi” http://www.mondiemersi.org 

 
Type of business or sector  

• Rodzaj działalności 
 Tłumaczenia z włoskiego na polski związane z tematyką dotyczącą imigracji 

Occupation or position held  
• Stanowisko 

 Tłumacz freelance 

Main activities and responsibilities 
 • Obowiązki 

 Tłumaczenie artykułów, norm prawnych, porad praktycznych, itp. 
 
Tłumaczenia z zakresu automatyki – stała współpraca z firmą CAME Cancelli Automatyka 

 
 
 
 
Education and training 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA  
   
 

 
Dates (from-to) • Okres   

Name and type of organisation 
providing education and training  

• Nazwa szkoły 

 
 
 

Principal subjects/occupational  
skills covered  

• Wydział i specjalizacja 

 

Title of qualification awarded  
• Tytuł zawodowy 

 

1972r. – 1976r.  
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie –  
Profil matematyczny 
Świadectwo dojrzałości 

 
 
  

 

Dates (from-to) • Okres   
Name and type of organisation 
providing education and training  

• Nazwa szkoły 

 

Principal subjects/occupational  
skills covered  
• Wydział i specjalizacja  
Title of qualification awarded  

• Tytuł zawodowy 

 

 
 
 
1972r –1981r. –Akademia Medyczna w Gdańsku –  
Wydział Farmacji 
Magister Farmacji 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Dates (from-to) • Okres   
Name and type of organisation 
providing education and training  

• Nazwa szkoły 

 

Principal subjects/occupational  
skills covered  
• Wydział i specjalizacja  
Title of qualification awarded  

• Tytuł zawodowy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
29.04.2002r. 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) 
Certyfikat ECDL 
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Dates (from-to) • Okres   
Name and type of organisation 
providing education and training  

• Nazwa szkoły 

 

Principal subjects/occupational  
skills covered  
• Wydział i specjalizacja  
Title of qualification awarded  

• Tytuł zawodowy 

 

 
 
 
16.11.2002r. 
Kurs informatyczny „Internet - zawód webmaster" - Projektowanie, realizacja i   konserwacja 
statycznych i dynamicznych serwisów internetowych  przy zastosowaniu   najnowszych 
technologii informatycznych, odbyty w firmie VEA INFORMATICA S.p.A w Messynie  
Certyfikat uczestnictwa 

   
 
 
 
 
Personal skills and 
competences  

UMIEJĘTNOŚCI 
 

             Mother tongue • Język ojczysty  Polski 
 

Other languages • Języki obce      Włoski 
 

   
• poziom czytania  
• poziom pisania   

                             • poziom mówienia  

doskonała znajomość 
doskonała znajomość 
doskonała znajomość 

 
 
 

  
angielski 

• poziom czytania   
• poziom pisania  

• poziom mówienia  

dobry 
dostateczny 
dostateczny 

 
 
 
 
Technical skills  and 
competences  

 

 Odznaczam się doskonałą znajomością obsługi komputera oraz aplikacji MS Office dotyczących 
edycji i formatowania tekstów, tabel i wykresów. Pracuję także jako webmaster projektując i 
wykonując strony internetowe. Wykonuję tłumaczenia stron internetowych, posiadam bardzo 
dobrą orientację w najważniejszych technologiach i protokołach internetowych. 
Znam kod HTML i inne języki programowania i skrypty stosowane przy kreacji stron 
internetowych, znam dobrze terminologię stosowaną w Internecie i w dziedzinie informatyki oraz 
wykonuję bardzo chętnie tłumaczenia plików zawierających TAG lub dotyczących 
oprogramowania i komputera. 
Jako webdesigner znam i stosuję oprogramowania graficzne takie jak Macromedia Fireworks i 
Macromedia FLash MX oraz Adobe Photoshop 
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Additional project-related 
information   

 

 Referencje 
http://www.proz.com/?sp=provider_popup&sp_mode=view&entry_maker_id=134349&eid_s=134
349&float=y 
 
 
Oprogramowanie 
Narzędzia CAT: 
MemoQ - SDL Trados – TagEditor – WinAlign- SDLX 
Worfast 
 
Pozostałe opgrogramowanie 
- Adobe Acrobat Professional 6,0 
- PDF2Word – konwertor plików PDF <>Word 
- OmniPage - program OCR 
- Archivarius 3000 
- Microsoft 2000 
- Adobe Photoshop 
- Macromedia Dreamwear 
- Macromedia Fireworks 
- Macromedia Flash 
 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)  
 
Messina, 14.12.2011 
Malgorzata Decewicz 


