
DOLNOŚLĄSKIE KOŁO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 

PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

TEPIS 
zaprasza na 

DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY  

„PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW” 

Część 2: „Prawo karne procesowe” 
 

które odbędą się w piątek, 8 kwietnia 2016 r. 

w salach Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 

we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21 

o godzinie: 17:00 

 

INFORMACJE I PROGRAM: 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wszystkie etapy postępowania karnego: od postępowania 

przygotowawczego poprzez poszczególne etapy postępowania przed sądem karnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych faz postępowania, w których udział tłumacza przysięgłego jest najczęstszy. 

Omówione zostaną także podstawowe instytucje postępowania karnego, organy prowadzące i 

nadzorujące postępowanie karne, środki dowodowe wykorzystywane w toku postępowania karnego, 

środki przymusu i rodzaje orzeczeń, a także środki odwoławcze przysługujące od poszczególnych orzeczeń. 

Uczestnicy otrzymają kilka przykładów orzeczeń sądów karnych, a także listę najważniejszych instytucji i 

pojęć występujących w procedurze karnej.  

 

Każdy uczestnik otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a także świadectwo po 

ukończeniu całego cyklu szkoleń dla nieprawników. 

 

Prowadzący: 

Anna Mikołajczyk, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we 

Wrocławiu. Pracowała w kilku wrocławskich kancelariach, prowadząc sprawy z wielu dziedzin prawa, w tym liczne dla 

podmiotów zagranicznych. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości. Aktualnie prowadzi własną 

kancelarię. 

 

dr Andrzej Kras, radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we 

Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, uczestnik stażu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. 

Aktualnie prowadzi własną kancelarię, stale współpracując ze znanymi przedstawicielami środowiska akademickiego 

Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii i prawa.  

 

Zgłoszenia na adres:  

WPISOWE: 45 zł dla członków PT TEPIS, 60 zł dla osób niezrzeszonych, 20 zł dla studentów (za okazaniem 

legitymacji). 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. Prosimy o zgłoszenia i po potwierdzeniu miejsca o 

wpłatę na poniższy numer rachunku PT TEPIS: 

43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II O/Warszawa. 

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wpłaty przed rozpoczęciem Warsztatów. 

Serdecznie zapraszamy! 

Zarząd Dolnośląskiego Koła PT TEPIS 


