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KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

TEPIS 
 

zaprasza na webinarium dla tłumaczy pt. 

 
Praktyczne problemy transliteracji cyrylicy rosyjskiej  

na znaki alfabetu łacińskiego 
 

Termin: 
 

22 marca 2022 r. (wtorek) 
godz. 19.00 - 20.00  

 
 

Miejsce: Platforma CM 
 
 

 
Krótki opis webinarium: 

Przedmiotem webinarium będą aktualne problemy transliteracji 

rosyjskiej cyrylicy na znaki alfabetu łacińskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem różnic pomiędzy polską transliteracją naukową 

(biblioteczną) a transliteracją międzynarodową - tzw. paszportową 

(angielską) oraz pomiędzy tą ostatnią a transkrypcją polską. Zasady 

transliteracji, zwłaszcza osobowych nazw własnych (imion i 

nazwisk), zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach z 

uwzględnieniem potencjalnych błędów wraz z niezbędnym 

komentarzem metodologicznym. 

Webinarium adresowane jest głównie do tłumaczy przysięgłych 

języka rosyjskiego. 

 

 

 

 

 

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


Prowadzący:  

 
Dr Edward Szędzielorz - tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, członek założyciel 

PT TEPIS, członek ekspert PT TEPIS, wiceprezes Rady Naczelnej, przewodniczący 
Kolegium Ekspertów PT TEPIS, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej 
Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości do przeprowadzania 
egzaminu na tłumacza przysięgłego; absolwent filologii rosyjskiej WSP (obecnie 
Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie oraz studiów uzupełniających na 

Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa, em. nauczyciel akademicki 
Uniwersytetu Warszawskiego; współautor Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego i 

polsko-rosyjskiego (Wyd. REA, W-wa 2008), autor licznych tłumaczeń z zakresu 
prawa i ekonomii, członek Zespołu Redaktorów Kodeksu zawodowego tłumacza 
przysięgłego (2019); nauczyciel zawodu tłumacza przysięgłego na studiach 

podyplomowych UW, laboratoriach i innych formach kształcenia dla adeptów 
zawodu tłumacza przysięgłego.  

 

Opłaty: 
 

dla członków 

PT TEPIS 

dla członków innych  

stowarzyszeń tłumaczy i 

studentów / słuchaczy studiów 

podyplomowych dla osób niezrzeszonych 

 
bezpłatnie 

 
bezpłatnie 

 
50 zł* 

 

 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i płatności* na szkolenie: 21.03.2022 r.   
 
*Tytuł przelewu: transliteracja (RU) 
*Przy zgłoszeniach płatnych - po potwierdzeniu przez biuro TEPIS przyjęcia zgłoszenia - 
prosimy przekazywać kwotę na konto PT TEPIS:  

mbank 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027 
*Następnie Biuro PT TEPIS potwierdza rejestrację po zaksięgowaniu wpłat na rachunku 
(prosimy o dołączenie potwierdzenia wpłaty). Na życzenie Uczestnika Biuro wystawia 
fakturę.   
 

 

Ważne kwestie organizacyjne: 
 

 Webinarium odbywa się na platformie ClickMeeting. 

 Uczestnicy otrzymują dostęp do webinarium po dokonaniu procesu rejestracji. 

 Webinarium nie będzie nagrywane.  

 Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawa autorskie do udostępnianych tekstów i innych materiałów. Zapisując się 
na szkolenie, Uczestnicy zobowiązują się do niepublikowania i nieudostępniania 

ich osobom trzecim, a także do nienagrywania szkolenia.  
 

 
Webinaria  organizowane na zasadach non profit 

Serdecznie zapraszamy!



 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 


