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Wstęp

Oddaję do rąk czytelników tłumaczenie polskiego Kodeksu pracy. Tłuma-
czenie poprzedza przygotowane w językach polskim i niemieckim obszerne 
wprowadzenie nt. polskiego prawa pracy z punktu widzenia inwestorów 
zagranicznych. Jak każde tłumaczenie i to przygotowane przeze mnie może 
spotkać się z sugestiami innego sposobu przekładu poszczególnych pojęć. 
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi w tym zakresie. Pozycja ta jest podsu-
mowaniem mojej dotychczasowej pracy zawodowej w dziedzinie zatrud-
nienia.

Kodeks pracy jest nieodzownym narzędziem zarządzania personelem 
i przedsiębiorstwem w Polsce. Reguluje wiele najważniejszych, choć nie 
wszystkie sfery prawa pracy. 

Wyrażam nadzieję, że podobnie jak pierwsze dwa wydania, które cie-
szyły się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców oraz ich doradców, 
także i to trzecie zaktualizowane, z nową szatą grafi czną, będzie pomocne 
przy prowadzeniu działalności gospodarczej i doradczej. W trzecim wy-
daniu odszedłem od tłumaczenia dosłownego na rzecz przekładu bardziej 
przyjaznego czytelnikowi. 

Tomasz Major

Grębynice, kwiecień 2010
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Einleitung

Der Leser erhält von mir die Übersetzung des polnischen Arbeitsgesetzbu-
ches. Der Übersetzung habe ich eine ausführliche Einführung zum Th ema 
Polnisches Arbeitsrecht aus Sicht ausländischer Investoren vorgeschaltet. Wie 
dies bei jeder Übersetzung der Fall ist, können auch zum vorliegenden Text 
Anregungen bezüglich der Formulierung der einzelnen Begriff e vorgeschlagen 
werden. Für diese werde ich außerordentlich dankbar sein. Dieses Werk stellt 
das Resümee meiner bisherigen Tätigkeit im Bereich des Arbeitsrechts dar.

Das Arbeitsgesetzbuch ist ein unerlässliches Werkzeug für das Personal- und 
Unternehmensmanagement in Polen. Es regelt viele, aber nicht alle wichtigsten
Bereiche des Arbeitsrechts.

Ich hoff e, dass, ähnlich wie die ersten zwei Aufl agen, die eine sehr popu-
läre Lektüre bei Unternehmern und ihren Beratern waren, auch diese dritte 
Aufl age, die ein neues Layout bekommen hat, bei der Führung der unterneh-
merischen und beratenden Tätigkeit hilfreich sein wird. In der dritten Aufl age 
habe ich auf die strickte wörtliche Übersetzung zugunsten einer für den Leser 
angenehmeren Übersetzung verzichtet.

Tomasz Major

Grębynice, April 2010


