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ZARZĄD PODLASKIEGO KOŁA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 

PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS 

zaprasza  na 

  webinarium dla tłumaczy wszystkich języków pt.   

 

Wybrane aspekty prawa karnego procesowego ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki terminologicznej postępowania 

przygotowawczego, rozpoznawczego (sądowego), wykonawczego  
 

Termin: 

19 marca 2021 r. (piątek) w godz. 17.30 – 19.30 
 

Miejsce: 

Platforma ClickMeeting 

 
W PROGRAMIE: 

1. Postępowanie przygotowawcze - rodzaje, strony, czynności (nazewnictwo, główne 
definicje);  

2. Czynności postępowania sądowego realizowanego w ramach postępowania 
przygotowawczego (nazewnictwo, główne definicje i instytucje);  

3. Postępowanie przed sądem I instancji (karne z uwzględnieniem aspektów      
postępowania w sprawach o wykroczenia, nazewnictwo, główne definicje i instytucje);  

4. Postępowanie przed sądem II instancji (nazewnictwo, główne definicje);  

5. Postępowanie wykonawcze (czynności sądowe/orzecznicze po uprawomocnieniu              

się wyroku, nazewnictwo, główne instytucje);  

6. Strony poszczególnych etapów postępowania karnego oraz inni jego uczestnicy                
- główne zagadnienia (nazewnictwo, definicje, formy procesowej komunikacji oraz 
utrwalania czynności - zeznania, wyjaśnienia, zawiadomienia, pisma procesowe,                
notatki urzędowe, protokoły, oględziny, wizja lokalna, eksperyment procesowy itp.) 

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań. 

 

PROWADZĄCY:  
 

Sędzia Tomasz Pannert, Sędzia III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Białymstoku 

 

http://www.tepis.org.pl/


 

WPISOWE:  

 

dla członków PT 

TEPIS 
dla członków stowarzyszeń zrzeszających 

tłumaczy oraz studentów i słuchaczy 

podyplomowych studiów translatorycznych 

dla osób 

niezrzeszonych 

 

150 PLN 
 

200,00 PLN 
 

250,00 PLN 

 

 

Ważne informacje:  

 

1. Webinarium odbywa się na platformie ClickMeeting. 

2. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: tepis@tepis.org.pl. Liczba miejsc 

ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. • Przypominamy, że Uczestnicy rejestrują się samodzielnie na stronie 

https://pttepis.clickmeeting.com/. Biuro PT TEPIS potwierdza rejestracje po 

zaksięgowaniu wpłat na rachunku lub na podstawie potwierdzeń przelewu. Po 

potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium. Jest to wiadomość 

automatyczna z platformy. Uwaga: brak wiadomości z linkiem należy zgłosić 

najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres tepis@tepis.org.pl 

4. Wpłaty – po potwierdzeniu przez biuro TEPIS przyjęcia zgłoszenia - prosimy 

przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II 

O/Warszawa. W tytule przelewu „szkolenie z sędzią „. 

5. Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na dane szkolenie – 

szkolenie nie odbędzie się i zostanie zaproponowany inny termin.  

7. Termin wnoszenia opłat i przyjmowania zgłoszeń: do 17.03.2021 r.  

8. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują automatyczny certyfikat ukończenia 

szkolenia z CM.  (w formie elektronicznej). 

9. Webinarium będzie nagrywane. W związku z możliwością obejrzenia 

webinarium w późniejszym terminie nie zwracamy wpisowego osobom, które nie 

będą mogły uczestniczyć w nim na żywo. 

10. Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawa autorskie do udostępnianych tekstów i innych materiałów, uczestnicy 

zobowiązują się nie publikować ich ani nie udostępniać osobom trzecim.  

Webinarium  organizowane na zasadach non profit 
 

Serdecznie zapraszamy! 

mailto:tepis@tepis.org.pl
https://pttepis.clickmeeting.com/
mailto:tepis@tepis.org.pl
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Serdecznie zapraszamy! 
 

 


