
  

 

Doświadczenie 
2006 -  Obecnie |  Tłumaczka pisemna i  ustna oraz korektorka freelance  
132 kl ientów (biura t łumaczeń, f irmy, instytucje i  osoby prywatne) Hiszpania  

Blisko 2000 000 przetłumaczonych wyrazów. 100 bloków roboczych (4-godzinnych) z zakresu usług 
tłumaczeniowych ustnych. 60 godzin tłumaczeń telefonicznych. 

Przykłady najważniejszych projektów i zleceń  

Tłumaczenia pisemne   

Tłumaczenie techniczne i handlowe strony internetowej na temat pojemników na odpady (z 
hiszpańskiego na polski) firmy Contenur. 53 000 wyrazów. 

Tłumaczenie techniczne i prawnicze dokumentacji przetargowej dot. kolei i tramwajów (z 
hiszpańskiego na polski i vice versa) wykonane dla producenta hiszpańskiego. 78 000 wyrazów.  

Tłumaczenie techniczne projektu z dziedziny wojskowości i obrony (z polskiego na hiszpański) dla 
znaczącej firmy hiszpańskiej zajmującej się infrastrukturą i energią odnawialną. 57 000 wyrazów. 

Tłumaczenie techniczne instrukcji obsługi maszyny tkackiej (z hiszpańskiego na polski). 40 000 
wyrazów. 

Tłumaczenie prawnicze aktu założycielskiego spółki (z hiszpańskiego na polski). 29 000 wyrazów. 

Tłumaczenia ustne   

Tłumaczenie konsekutywne i towarzyszące wykonane dla Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) 
podczas wizyty delegacji KRIR w Mercabarna oraz w spółdzielniach rolnych na terenie prowincji 
Barcelony i Gerony. 6 bloków 4-godzinnych. 

Tłumaczenie symultaniczne podczas pierwszego Katalońskiego Kongresu Implantologii w 
Barcelonie. 2 bloki 4-godzinne. 

Tłumaczenie konsekutywne i towarzyszące wykonane podczas konferencji prasowej i wywiadów 
udzielonych przez José Carrerasa w czasie spotkania artysty z mediami i władzami miejskimi 
Torunia w Barcelonie. 1 blok 4-godzinny. 

Tłumaczenie szeptane i konsekutywne podczas 2 zgromadzeń ULEB-u wykonane na zlecenie 
hiszpańskiej ligi koszyków ACB i polskiej ligi koszykówki PLK. 4 bloki 4-godzinne. 

Tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji dotyczącej przemocy wobec kobiet w Gijón, 
Hiszpania. 4 bloki 4-godzinne. 

Olga Furmanowska 
Tłumaczka freelance HISZP-PL, KAT-PL, PL-HISZP 

 
Telefony: + 34 686 60 11 56, + 34 93 178 11 47 
E-mail: olgafurmanowska@gmail.com 
Profil zawodowy:Proz.com, LinkedIn.com 

Konto Skype: barceolga 
 

 

 

 
  

http://www.contenur.com/pl/
mailto:olgafurmanowska@gmail.com
http://www.proz.com/profile/134956
http://www.linkedin.com/pub/dir/?first=Olga&last=Furmanowska&search=Ir
http://www.proz.com/profile/134956
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2004 –2005 |  Tłumaczka techniczna i  administr acyjna  
Zbigniew SL |  Barcelona  

Tłumaczenia ustne i pisemne terminologii technicznej i zadań dla polskich pracowników (spawaczy, 
monterów i murarzy) podczas pracy w zakładach i na placach budów wykonanej na zlecenie 
hiszpańskich firm. Wysyłanie faksów i korespondencji. Nadzór nad zasobami finansowymi i kadrą. 

2002 –2004 |  Tłumaczka konsekutywna, symultaniczna i  towarzysząca  
AndalucíaViva,  Euro  Info,  Extenda |  Warszawa  

Tłumaczenia podczas negocjacji i misji handlowych dla firm Pablosky i Fadesa. Tłumaczenia podczas 
następujących konferencji: „Sytuacja i perspektywy inwestycji na rynku polskim”, „Polskie małe i 
średnie przedsiębiorstwa na wspólnym rynku UE”, „Polska i Hiszpania w UE”. 

Wykształcenie 
1998-2004  |  Uzyskała stopień magistra Iberystyki i Studiów Iberoamerykańskich na 
Uniwersytecie Warszawskim i NKJO Bydgoszcz. Stypendystka programu Sokrates-Erasmus na 
Universitat de Lleida podczas semestru zimowego 2003-2004.  Obrona pracy magisterskiej z 
wyróżnieniem Summa Cum Laude. Stopień magistra nostryfikowany w Hiszpanii. 

Kursy i szkolenia 
2006  |  Kurs internetowy dotyczący technik tłumaczenia i korekty stron internetowych 
zorganizowany przez firmę SIC, SL z Barcelony. Uzyskała certyfikat uczestnictwa i zaliczenia kursu. 

Referencje i rekomendacje 
Wystawione przez 15 firm. Udostępniane na życzenie klientów.  

Specjalizacje 
Tłumaczenia pisemne:  

techniczne  prawnicze  f inansowe  

reklamowe  handlowe  inne  

Przykłady tłumaczonych dokumentów:  Raporty, bilanse, magazyny firmowe, teksty do 
audioprzewodników, instrukcje obsługi, instrukcje użytkownika, instrukcje oprogramowania, 
foldery, katalogi, przewodniki, karty techniczne, karty charakterystyki, specyfikacje techniczne, 
specyfikacje zamówień publicznych, treści stron internetowych, listy, emaile, prezentacje, oferty, 
umowy, pełnomocnictwa, wyroki i postępowania sądowe, polisy ubezpieczeniowe itp. 

Tłumaczenia ustne:  

symultaniczne  konsekutywne  szeptane  

towarzyszące  telefoniczne  

Świadczenie usług tłumaczeniowych podczas:  konferencji, kongresów, targów, misji 
handlowych, spotkań biznesowych, kursów, wizyt itp. 

Oprogramowanie 
Deja Vu X Professional, MemoQ6, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point), Adobe 
Acrobat Reader X i AbbyyFineReader11. 


