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Wstęp

Z przyjemnością oddaję do dyspozycji czytelników nowe tłumaczenie 
na język angielski Kodeksu Postępowania Karnego. Mam nadzieję, iż tłu-
maczenie to okaże się pomocne zarówno prawnikom świadczącym usługi 
prawne na  rzecz cudzoziemców zamieszkałych w  Polsce, jak też tłuma-
czom, dla których prawo karne stanowi często najbardziej hermetyczną 
dziedzinę prawa. Mam również nadzieję, iż tłumaczenie to przyczyni się do 
popularyzowania znajomości prawa polskiego wśród zagranicznych praw-
ników pracujących w Polsce.

Będę wdzięczna za wszelkie uwagi dotyczące niniejszego tłumaczenia. 
Z  uwagi na  różnice pomiędzy polskim a  brytyjskim czy amerykańskim 
systemem prawnym, próżno jest doszukiwać się oczywistych analogii ter-
minologicznych, które ułatwiłyby przekład. Z tego względu, w wielu przy-
padkach zastosowałam własne propozycje terminologiczne z  nadzieją, iż 
pozwolą one na uniknięcie dwuznaczności czy ryzyka błędnego zrozumie-
nia tekstu przez jego przyszłych użytkowników.

Niniejsze tłumaczenie uwzględnia zmiany, które wejdą w życie w lipcu 
2015 roku.

Pragnę również podziękować za pomoc w zredagowaniu niniejszego tłu-
maczenia panu Romanowi Pichecie, którego uwagi i sugestie były bezcenne.

Joanna E. Adamczyk
7 kwietnia 2014 roku
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Introduction

It is my pleasure to  present readers with this new translation of the 
Code of Criminal Procedure into English. It was prepared with the thought 
of  lawyers providing legal services to  foreigners in Poland, and to  transla-
tors, for whom criminal law is often the most difficult branch of law. I hope 
that this translation will enhance the knowledge of Polish law among foreign 
lawyers practicing in Poland.

I would be most grateful for all comments concerning this translation. 
Due to the differences between the Polish and British or American legal sys-
tems, it was sometimes impossible to find obvious terminological analogies 
that would facilitate the translation. For this reason, in many cases I used own 
proposals with the hope that this would help to avoid ambiguities and decre-
ase the risk that the text may be misunderstood by its users.

This translation incorporates the amendments that will come into effect 
in July 2015.

I would like to thank Mr Roman Picheta for all his kind assistance in the 
preparation of this translation. His comments and suggestions were priceless.

Joanna E. Adamczyk
7th April, 2014


