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Wstęp

Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy – Kodeks pracy, 
ale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z  przyczyn niedotyczących pracowników, 
zwanej w  praktyce „ustawą o  zwolnieniach grupowych”. Tekst Kodeksu 
pracy obejmuje zmiany według stanu na maj 2019 roku.

Tłumaczenia na  język angielski aktualnych tekstów powyższych ustaw 
powstały na bazie doświadczeń w doradztwie z zakresu prawa pracy, przy 
uwzględnieniu specyfiki polskich instytucji prawa pracy. Będą one stanowić 
praktyczną pomoc przede wszystkim dla prawników obsługujących na co 
dzień przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Mogą z nich korzystać 
również sami przedsiębiorcy posługujący się językiem angielskim w  celu 
zrozumienia zawiłości polskiego prawa pracy i  ułożenia prawidłowych 
relacji z  polskimi pracownikami. Publikacja może też być przydatna dla 
pracowników naukowych, urzędników państwowych i innych osób, które 
zajmują się zagadnieniami prawa pracy na forum międzynarodowym.

Agnieszka Jamroży
radca prawny

Warszawa, kwiecień 2019 r.
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Introduction

This collection of translations includes not only the contents of the Labour 
Code, but also the contents of the Act on Particular Rules of Terminating 
Employment Relationships with Employees for Reasons not Related to the 
Individual Employees Concerned, named in the legal practice as the “Act on 
Collective Redundancies”. The text of the Labour Code already comprises the 
amendments to this Code as of May 2019.

The English translations of the up-to-date texts of these acts have been made as 
a result of expertise in professional advising on labour law matters, considering 
the specific character of the Polish institutions of labour law. For the above, 
the translations can constitute a practical help predominantly for lawyers ren-
dering everyday services in the scope of labour law for foreign-capital business. 
English-speaking businessmen may also benefit from this publication in order 
to better understand the entanglements of Polish labour law, and to arrange 
appropriate relations with their Polish employees. The publication can also be 
useful for research workers, civil servants and anyone else involved in labour law 
issues at an international level.

Agnieszka Jamroży
legal adviser

Warsaw, April 2019




