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1. Organizator 

Organizatorem zdalnych szkoleń z tłumaczenia, weryfikacji i postedycji jest Biuro Tłumaczeń 

Bireta Professional Translations Sp. J. (zwane dalej BT Bireta). 

2. Cel szkoleń 

Szkolenia oferowane przez BT Bireta są szkoleniami praktycznymi mającymi na celu ćwiczenie 

warsztatu tłumacza i weryfikatora w zakresie języka polskiego i angielskiego. Celem każdego 

ze szkoleń jest przekazanie przez weryfikatorów-specjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

obszernego feedbacku uczestnikom szkolenia oraz zwrócenie uwagi na ewentualne błędy i 

obszary wymagające poprawy. Pozytywne ukończenie szkolenia może zaowocować 

nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy uczestnikiem szkolenia a BT Bireta. 

3. Rodzaje oferowanych szkoleń 

BT Bireta oferuje pakiety szkoleń z tłumaczenia, weryfikacji i postedycji. Uczestnik szkolenia 

może wykupić cały pakiet szkoleniowy lub pojedynczą próbkę szkoleniową. 

a) Szkolenie z tłumaczenia składa się z 8 tekstów szkoleniowych – 2 o tematyce prawnej, 5 z 

zakresu energetyki i 1 techniczny z dziedziny introligatorstwa. 

b) Szkolenie z weryfikacji składa się 8 tekstów szkoleniowych – 3 o tematyce prawnej i 5 z 

zakresu energetyki. 

c) Szkolenie z postedycji składa się z 7 tekstów szkoleniowych – 4 o tematyce prawnej i 3 z 

zakresu energetyki. 

Szkolenia mogą być wykonywane przy użyciu programu MS Word lub SDL Trados. 

4. Rejestracja na szkolenia 

W celu zapisania się na szkolenie organizowane przez BT Bireta należy skontaktować się z 

koordynatorem szkoleń mailowo na adres: szkolenia@bireta.pl. 

Chętni do udziału w szkoleniach zgłaszają swoje uczestnictwo za pomocą formularza 

dostępnego na stronie www.bireta.pl w zakładce Szkolenia dla tłumaczy. 

5. Liczba uczestników szkolenia 

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. BT Bireta zastrzega sobie możliwość 

odmówienia kandydatowi wzięcia udziału w szkoleniu w przypadku niewystarczających 

zasobów, które uniemożliwiają dotrzymanie terminów przez BT Bireta. 

6. Terminy wykonania i sprawdzenia tekstów szkoleniowych 

a) O ile obie strony nie uzgodnią inaczej, uczestnik szkolenia ma 10 dni roboczych na 

przygotowanie (tłumaczenie, postedycję lub weryfikację) jednego tekstu szkoleniowego. 

Teksty szkoleniowe będą przesyłane pojedynczo. Każdy kolejny wybrany tekst 

szkoleniowy zostanie przesłany uczestnikowi szkolenia dopiero po przekazaniu feedbacku 

do tekstu poprzedniego. 
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b) BT Bireta zobowiązuje się przygotować feedback dla uczestnika szkolenia średnio w ciągu 

10 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania feedbacku może 

wydłużyć się, o czym BT Bireta zobowiązuje się poinformować uczestnika szkolenia. 

c) Po otrzymaniu feedbacku od BT Bireta uczestnik szkolenia ma możliwość zadawania 

pytań dotyczących kwestii merytorycznych i konsultowania się z weryfikatorem za 

pośrednictwem koordynatora szkolenia. Uczestnik szkolenia ma 5 dni roboczych na 

przesłanie pytań do weryfikatora, na które weryfikator odpowie zgodnie ze swoją 

najlepszą wiedzą. 

7. Cennik 

Koszt przygotowania feedbacku do jednego tekstu szkoleniowego oraz konsultacji z 

weryfikatorem dotyczących tegoż tekstu szkoleniowego, niezależnie od rodzaju szkolenia, to 

60 zł netto plus VAT. Powyższa cena jest ceną promocyjną, która może ulec zmianie. 

8. Płatność za szkolenie 

Płatność należna jest z góry przed rozpoczęciem szkolenia. Po wyborze zakresu i liczby 

tekstów szkoleniowych BT Bireta wystawi fakturę z terminem płatności 3 dni roboczych, a po 

uiszczeniu płatności uczestnik szkolenia otrzymuje wytyczne szkoleniowe wraz z tekstem 

szkoleniowym i ewentualnymi materiałami pomocniczymi. 

 


