
. _ Niniejszym mamy przyjemność zaświadczyć, że pani Agnieszka
Kaczmarek wykonywała w lipcu 2006 r. Óla Centrum Szkolenia
1!o1ko1a|e19 Zawodowego Górnictwa Naftowego Poszukiwań ruartv i Ćaiu
§p. z o.o. W Krakowie tłumaczenia ustne oraz pisemne z języka polsńiego najęzyk rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski.

^ . 
T1umaczenia byĘ wykonywane w ramach prowadzonych pzez CentrumSzkolenia kursów z zakresu zapobiegania i iiXwibacli 

"rŃi,organizowanych dla osób dozoru teihniczńego firmy tOO taza ŻnLiKazakhstan z Kazachstanu. Odbywały się onó w cyńtach tygoOniońń,
łącznie ok. 200 godzin i obejmowały wyt<ńOy oraz Źajęcia prirty"rn" ń"
symulatorze DRlLLS|M 5000, umożliwiającyrn całkowitą iymulację procesu
wiercenia i działań kontrolnych.

Ponadto pani Agnieszka Kaczmarek dokonała pzekładu na język
rosyjski podręcznika do w/w kursu: ,,Kontrola oŃoru. ZapoOieianiei likwidacja Ężypływu płynu złożowegó do otworu'' oraz materiałóW
uzupełniających:,,Kontrola otworu w pyłaniach''. Uczestniczyła róWnież
w. egzaminach końcowych uczestników kursów. Okazała Si pomocna
w kontaktach interpersonalnych pomiędzy uczestnikami i organizjtorami.

.Swoją pracę wykonywała solidnie, z dużym zaangażowaniem, sprawnieposługując się słownictwem branżowym, dając tym sjmym dowód wysoricń
kompetencji językowych.

Wyrażając pozytywną opinię o pani Agnieszce Kaczmarek z dużymprzekonaniem polecamy ją jako solidnego i sprawdzonego tłumaóza
i żetelnego pańnera W biznesie.

Kraków, 16 marca 2011 r.
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