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traveller (M.) (engl.) podróżujący (M.) 
Travellerscheck (M.) czek (M.) podróżny 
treiben uprawiać 
trennen rozłączyć, odzielić, rozejść, 
zrezygnować 
Trennung (F.) rozdział (M.), rozejście 
(N.), separacja (F.) 
Trennungsgeld (N.) dodatek (M.) do pensji 
za rozłąkę 
Trennungsunterhalt (M.) środki (Pl.) 
utrzymania na czas separacji 
Treu (F.) und Glauben (M.) dobra wiara 
(F.) 
treu wierny (Adj.), lojalny 
Treubruch (M.) nadużycie (N.) zaufania, 
wiarołomstwo (N.) 
treubrüchig wiarołomny 
Treubruchstatbestand (M.) zespół (M.) 
znamion czynu przestępczego co do 
nadużycia zaufania 
Treue (F.) wierność (F.), lojalność (F.) 
Treuepflicht (F.) obowiązek (M.) lojalności 
Treuepflichtverletzung (F.) złamanie (N.) 
obowiązku wierności 
Treueverhältnis (N.) stosunek (M.) lojalności 
Treugeber (M.) powierzający (M.) majątek 
Treuhand (F.) powiernictwo (N.) 
Treuhandeigentum (N.) własność (F.) 
powiernicza 
Treuhänder (M.) powiernik (M.) 
treuhänderisch powierniczy (Adj.) 
treuhänderischer Besitzer (M.) po-
wierniczy posiadacz (M.) 
Treuhänderschaft (F.) powiernictwo (N.) 
Treuhandgesellschaft (F.) spółka (F.) 
powiernicza 
Treuhandkonto (N.) konto (N.) powiernicze 
Treuhandschaft (F.) powiernictwo (N.) 
Treuhandverhältnis (N.) stosunek (M.) 
powiernictwa 
Treunehmer (M.) powiernik (M.) 
Tribunal (N.) trybunał (M.) 
Tribut (M.) trybut (M.), danina (F.) 
Trichotomie (F.) trychotomia (F.) 
Trieb (M.) popęd (M.), instynkt (M.), 
skłonność (F.) 
Triebtäter (M.) przestępca (M.) seksualny 
trinken pić 
Trinker (M.) pijak (M.) 
Trinkerin (F.) pijaczka (F.) 
Trinkgeld (N.) napiwek (M.) 

Trödel (M.) handlarz (M.) starzyzną 
Trödelvertrag (M.) umowa (F.) o sprzedaż 
po oznaczonej cenie 
Trucksystem (N.) truck-system (M.) 
Trunkenheit (F.) am Steuer nietrzeźwość 
(F.) przy kierownicy 
Trunkenheit (F.) im Straßenverkehr 
nietrzeźwość (F.) w ruchu drogowym 
Trunkenheit (F.) nietrzeźwość (F.) 
Trunksucht (F.) alkoholizm (M.) 
Trust (M.) trust (M.) 
Trustverwaltung (F.) administracja (F.) 
trustowa 
tschechisch czeski (Adj.) 
Tschechische Republik (F.) Republika (F.) 
Czeska 
Tücke (F.) przeciwność (F.) 
tückisch zdradziecki (Adj.), zdradliwy (Adj.) 
Tun (N.) działanie (N.), czynienie (N.), ro-
bienie (N.), postępowanie (N.), postępek (M.) 
Türkei (F.) Turcja (F.) 
türkisch turecki (Adj.) 
Turnus (M.) rotacja (F.), zmiana (F.) w 
odstępie czasu 
Tutor (M.) tutor (M.) 
TÜV (M.) (Technischer Überwachungs-
verein) zakład (M.) kontroli technicznej 
Typ (M.) typ (M.) 
Typengenehmigung (F.) zezwolenie (N.) 
na typ 
Typenverschmelzungsvertrag (M.) umo-
wa (F.) o połączeniu typów 
Typenzwang (M.) przymus (M.) typizacji 
typisch typowy (Adj.) 
Tyrann (M.) tyran (M.) 
 
 
U 
 
Übel zło (N.), dolegliwość (F.) 
übel zły (Adj.), niedobry (Adj.) 
Übeltäter (M.) sprawca (M.) 
üben ćwiczyć 
überantworten oddać, wydać 
Überbau (M.) nadbudowa (F.), występ 
(M.), przekroczenie (N.) przy budowie 
granic nieruchomości 
überbauen przekroczyć 
überbringen doręczać 
Überbringer (M.) oddawca (M.), doręczy-
ciel (M.), okaziciel (M.) 
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übereignen przenieść własność 
Übereignung (F.) przeniesienie (N.) 
własności, przewłaszczenie (N.) 
Übereinkommen (N.) uzgodnienie (N.), 
ugoda (F.), układ (M.), porozumienie (N.), 
konwencja (F.), umowa (F.) 
übereinkommen uzgodnić, ułożyć się 
Übereinkunft (F.) uzgodnienie (N.), ugoda 
(F.), układ (M.), porozumienie (N.), 
konwencja (F.), umowa (F.) 
Überfall (M.) napad (M.), napaść (F.), 
owoce (M.Pl.) spadłe z sąsiedniej nierucho-
mości 
überfallen napaść, spaść na sąsiednią 
nieruchomość 
überführen udowodnić, przewieźć, prze-
prowadzić 
Übergabe (F.) przekazanie (N.), wydanie (N.) 
Übergang (M.) przejście (N.) 
übergeben (V.) przekazać 
übergesetzlich ponad prawem 
übergesetzlicher Notstand (M.) stan (M.) 
wyższej konieczności ponad prawem 
Überhang (M.) nadwyżka (F.), gałęzie 
(F.Pl.) i korzenie (M.Pl.) przechodzące na 
sąsiednią nieruchomość 
Überhangmandat (N.) dodatkowy mandat 
(M.) poselski wynikający z powiązania 
wyboru bezpośredniego i stosunkowego 
systemu wyborczego 
überholen wyminąć, wymijać, dokonać 
przeglądu i naprawy 
überholende Kausalität (F.) przyczyno-
wość (F.) wymijająca 
überlang zbyt długi (Adj.), przewlekły (Adj.) 
überlassen (V.) zostawić, przepuścić, 
pozostawić, odstąpić 
Überlassung (F.) odstąpienie (N.) 
Überlastung (F.) nadmierne obciążenie (N.) 
Überlegung (F.) namysł (M.), rozwaga (F.) 
überleiten przechodzić 
Überleitung (F.) przejście (N.) 
Überleitungsvertrag (M.) umowa (F.) o 
przejściu 
Übermaß (N.) nadmiar (M.) 
Übermaßverbot (N.) zakaz (M.) stoso-
wania działań władczych ponad potrzebę 
Übernahme (F.) przejęcie (N.) 
übernehmen przejąć 
überprüfen sprawdzać, kontrolować 
überschreiben przepisać, przenieść 

überschreiten przekroczyć 
Überschreitung (F.) przekroczenie (N.) 
Überschuldung (F.) nadmierne zadłużenie 
(N.) 
Überschuss (M.) nadwyżka (F.), czysty 
zysk (M.) 
Übersee (Sb.) ocean (M.) 
überstimmen przegłosować 
Überstunde (F.) nadgodzina (F.), godzina 
(F.) nadliczbowa 
Übertrag (M.) przenoszenie (N.), prze-
kazanie (N.) 
übertragbar mogący być przeniesionym 
übertragen (V.) przenieść, przekazać, 
przełożyć, przetłumaczyć, transmitować 
übertragener Wirkungskreis (M.) prze-
kazująca sfera (F.) wpływów, przekazujący 
zakres (M.) skuteczności 
Übertragung (F.) przeniesienie (N.), prze-
kazanie (N.), powierzenie (N.), poruczenie 
(N.), przekład (M.), przetłumaczenie (N.) 
übertreten przekroczyć, wykroczyć, naruszyć 
Übertretung (F.) wykroczenie (N.) 
überwachen pilnować, strzec, dozorować 
Überwachung (F.) nadzór (M.), kontrola 
(F.), dozór (M.) 
überweisen przelać, odesłać, przekazać 
Überweisende (F.) przekazująca (F.), prze-
lewająca (F.) 
Überweisender (M.) przekazujący (M.), 
przelewający (M.) 
Überweisung (F.) przelew (M.), odesłanie 
(N.), przekazanie (N.) 
Überweisungsauftrag (M.) zlecenie (N.) 
przelewu 
Überweisungsbeschluss (M.) postanowienie 
(N.) sądu o przelewie zajętej wierzytelności 
überzeugen przekonać 
Überzeugung (F.) przeświadczenie (N.), 
przekonanie (N.) 
Überzeugungstäter (M.) sprawca (M.) z 
przekonania 
überziehen przekroczyć 
Überziehung (F.) przekroczenie (N.) 
Überziehungskredit (M.) kredyt (M.) na 
przekroczenie konta 
üble Nachrede (F.) zniesławienie (N.) 
Übung (F.) zwyczaj (M.), praktyka (F.) 
Ufer (N.) brzeg (M.), wybrzeże (N.) 
Ultimatum (N.) ultimatum (N.) 
ultra-vires-Lehre (F.) ultra-vires-teoria (F.) 
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umbringen zabić 
umdeuten zmienić znaczenie 
Umdeutung (F.) zmiana (F.) znaczenia 
Umgang (M.) styczność (F.), kontakt (M.) 
Umgebung (F.) obejście (N.), okolica (F.) 
umgehen traktować, obchodzić się, obejść 
umgehend niezwłoczny (Adj.) 
Umgehung (F.) obejście (N.), obchodzenie 
(N.) 
Umgehungsgeschäft (N.) transakcja (F.) z 
obejściem prawa 
Umkehr (F.) powrót (M.), odwrócenie 
(N.), przerzucenie (N.) 
umkehren zawracać, odwracać, wywracać 
Umkehrschluss (M.) wnioskowanie (N.) z 
przeciwieństwa, wnioskowanie (N.) a con-
trario 
Umlage (F.) rozłożenie (N.), repartycja (F.) 
Umlauf (M.) obieg (M.) 
umlaufen obiegać, krążyć 
Umlaufverfahren (N.) obieg (M.) 
Umlaufvermögen (N.) majątek (M.) obro-
towy 
umlegen przełożyć, rozłożyć, komasować, 
zastrzelić 
Umlegung (F.) przełożenie (N.), rozłożenie 
(N.), komasacja (F.), scalanie (N.) 
Umsatz (M.) obrót (M.) 
Umsatzsteuer (F.) podatek (M.) obrotowy 
umsetzen zbyć, sprzedać, zrealizować 
umsonst za darmo, za frajer 
Umstand (M.) okoliczność (F.) 
umstritten kontrowersyjny (Adj.), sporny 
(Adj.) 
Umtausch (M.) wymiana (F.) 
umwandeln przekształcić, przeobrażać, za-
mienić 
Umwandlung (F.) przemiana (F.), 
przekształcenie (N.), przeobrażenie (N.) 
Umwandlungssteuergesetz (N.) ustawa 
(F.) o podatkach przy zmianie formy 
przedsiębiorstwa 
Umwelt (F.) środowisko (N.), środowisko 
(N.) naturalne 
Umweltbundesamt (N.) Federalny Urząd 
(M.) do spraw środowiska naturalnego 
Umwelthaftung (F.) odpowiedzialność (F.) 
za szkody wywołane w środowisku na-
turalnym 
Umwelthaftungsgesetz (N.) ustawa (F.) o 
odpowiedzialności cywilnej na szkody 

powstałe w związku z wpływem na 
środowisko naturalne 
Umweltinformationsgesetz (N.) ustawa 
(F.) o informacjach dotyczących środo-
wiska naturalnego 
Umweltkriminalität (F.) przestępczość 
(F.) godząca w środowisko naturalne 
Umweltrecht (N.) prawo (N.) ochrony 
środowiska, prawo (N.) do środowiska 
naturalnego 
Umweltschaden (M.) szkoda (F.) w 
środowisku naturalnym 
Umweltschutz (M.) ochrona (F.) środo-
wiska naturalnego 
Umweltverschmutzung (F.) zanieczysz-
czenie (N.) środowiska 
umweltverträglich oddziałujący (Adj.) na 
środowisko 
Umweltverträglichkeit (F.) oddziaływanie 
(N.) na środowisko 
Umweltverträglichkeitsprüfung (F.) 
kontrola (F.) tolerowania przez środowisko 
naturalne 
unabdingbar niewzruszalny (Adj.), 
bezwarunkowy (Adj.) 
Unabdingbarkeit (F.) niewzruszalność 
(F.), bezwarunkowość (F.), moc (F.) 
bezwzględnie obowiązująca 
unabhängig niezależny (Adj.), niepodleły 
(Adj.), niezawisły (Adj.) 
Unabhängigkeit (F.) niepodległość (F.), 
niezależność (F.), niezawisłość (F.) 
unabsetzbar nieusuwalny (Adj.) 
Unabsetzbarkeit (F.) nieusuwalność (F.) 
unabwendbar nieodwracalny (Adj.), 
nieunikniony (Adj.), nieuchronny (Adj.) 
unabwendbares Ereignis (N.) zdarzenie 
(N.) nieuchronne 
unanfechtbar niewzruszalny (Adj.), 
bezsporny (Adj.) nieodwołalny (Adj.) 
Unanfechtbarkeit (F.) niewzruszalność 
(F.), nieodwołalność (F.) 
unbeendet niezakończony (Adj.) 
unbefugt nieupoważniony (Adj.) 
unbegründet nieuzasadniony (Adj.) 
unbescholten nieposzlakowany (Adj.) 
unbeschränkt nieograniczony (Adj.) 
unbestimmt nieoznaczony (Adj.), nie-
określony (Adj.) 
unbestimmter Rechtsbegriff (M.) nie-
określone pojęcie (N.) prawne 
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unbeweglich nieruchomy (Adj.) 
unbewegliche Sache (F.) rzecz (F.) nie-
ruchoma 
unbewusst nieświadomy (Adj.) 
unbewusste Fahrlässigkeit (F.) nied-
balstwo (N.) nieświadome 
unbillig niesłuszny (Adj.), niesprawiedliwy 
(Adj.) 
Unbilligkeit (F.) niesłużność (F.), nie-
sprawiedliwość (F.) 
unbotmäßig nieposłuszny (Adj.) 
Unbotmäßigkeit (F.) nieposłuszeństwo 
(N.), krnąbrność (F.), oporność (F.), 
niekarność (F.), niesubordynacja (F.) 
unecht nieprawdziwy (Adj.) 
unechte Gesamtschuld (F.) nieprawdziwy 
dług (M.) solidarny 
unechte Rückwirkung (F.) nieprawdziwa 
moc (F.) wsteczna 
unechte Urkunde (F.) nieprawdziwy doku-
ment (M.), dokument (M.) sfałszowany 
unechtes Sonderdelikt (N.) nieprawdziwe 
przestępstwo (N.) indywidualne 
unechtes Unterlassungsdelikt (N.) nie-
prawdziwe przestępstwo (N.) o zaniechaniu 
unehelich nieślubny (Adj.) 
Unehelichkeit (F.) nieślubność (F.) 
uneidlich bezprzysięgły (Adj.) 
uneigentlich niewłaściwy (Adj.) 
uneigentlicher Werklieferungsvertrag (M.) 
niewłaściwa umowa (F.) o dostawę dzieła 
wykonanego z materiału przyjmującego 
zamówienie 
unentgeltlich nieodpłatny (Adj.)s 
Unentgeltlichkeit (F.) nieodpłatność (F.) 
unerlässlich nieodzowny (Adj.) 
unerlaubt niedozwolony (Adj.) 
unerlaubte Handlung (F.) czyn (M.) nie-
dozwolony 
unerlaubtes Entfernen (N.) vom Unfall-
ort niedozwolone oddalenie (N.) się z 
miejsca wypadku 
unfähig niezdolny (Adj.) 
Unfähigkeit (F.) niezdolność (F.), brak 
(M.) zdolności 
Unfall (M.) wypadek (M.) 
Unfallbeteiligter (M.) uczestnik (M.) 
wypadku 
Unfallhaftpflicht (F.) obowiązek (M.) 
ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za 
wypadek 

Unfallhaftpflichtrecht (N.) prawo (N.) 
dotyczące obowiązku ponoszenia odpo-
wiedzialności cywilnej za wypadek 
Unfallrente (F.) renta (F.) powypadkowa 
Unfallverhütung (F.) zapobieganie (N.) 
wypadkom 
Unfallversicherung (F.) ubezpieczenie 
(N.) od wypadku 
unfreiwillig niedobrowolny (Adj.) 
Unfug (M.) wybryk (M.) 
ungarisch (Adj.) węgierski (Adj.) 
Ungarn (N.) Węgry (Pl.) 
ungeboren nienarodzony (Adj.) 
Ungebühr (F.) niestosowne zachowanie 
(N.) się 
Ungehorsam (M.) nieposłuszeństwo (N.) 
ungehorsam nieposłuszny (Adj.) 
ungerecht niesprawiedliwy (Adj.) 
ungerechtfertigt niesłuszny (Adj.), 
bezpodstawny (Adj.) 
ungerechtfertigte Bereicherung (F.) bez-
podstawne wzbogacenie (N.) 
Ungerechtigkeit (F.) niesprawiedliwość (F.) 
ungesetzlich nielegalny (Adj.), bezprawny 
(Adj.) 
ungleich nierówny (Adj.), niejednakowy (Adj.) 
Ungleichheit (F.) nierówność (F.) 
Unglück (N.) nieszczęście (N.) 
Unglücksfall (M.) nieszczęśliwy wypadek 
(M.) 
ungültig nieważny (Adj.) 
Ungültigkeit (F.) nieważność (F.) 
Ungültigkeitserklärung (F.) oświadczenie 
(N.) o unieważnieniu 
Uniform (F.) mundur (M.) 
Union (F.) unia (F.) 
Unionsbürgerschaft (F.) obywatelstwo 
(N.) w Unii Europejskiej 
universal uniwersalny (Adj.) 
Universalerbe (M.) jedyny spadkobierca 
(M.), spadkobierca (M.), dziedzic (M.) pod 
tytułem uniwersalnym, uniwersalny spad-
kobierca (M.) 
Universalität (F.) uniwersalność (F.) 
Universalrechtsgut (N.) dobro (N.) uni-
wersalne prawne 
Universalsukzession (F.) sukcesja (F.) 
uniwersalna 
Universität (F.) uniwersytet (M.) 
Unkenntnis (F.) nieznajomość (F.), brak 
(M.) wiedzy 
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unklagbar niezaskarżalny (Adj.) 
unkörperlich niematerialny (Adj.) 
Unkosten (F.Pl.) koszt (M.), koszty 
(M.Pl.), wydatek (M.), wydatki (M.Pl.) 
unlauter nieuczciwy (Adj.) 
unlauterer Wettbewerb (M.) nieuczciwa 
konkurencja (F.) 
unmittelbar bevorstehend bezpośrednio 
nadchodzący (Adj.), zbliżający się (Adj.) 
unmittelbar bezpośredni (Adj.) 
unmittelbare Stellvertretung (F.) przed-
stawicielstwo (N.) bezpośrednie 
unmittelbare Wahl (F.) wybór (M.) 
bezpośredni 
unmittelbarer Besitz (M.) posiadanie (N.) 
samoistne 
unmittelbarer Besitzer (M.) posiadacz 
(M.) bezpośredni 
unmittelbarer Schaden (M.) szkoda (F.) 
bespośrednia 
unmittelbarer Zwang (M.) przymus (M.) 
bezpośredni 
Unmittelbarkeit (F.) bezpośredniość (F.) 
unmöglich niemożliwy (Adj.) 
Unmöglichkeit (F.) niemożliwość (F.) 
unmündig małoletni, niepełnoletni (Adj.) 
Unmündigkeit (F.) małoletniość (F.), 
niepełnoletniość (F.) 
unparteiisch bezstronny (Adj.) 
unparteilich bezstronny (Adj.) 
Unparteilichkeit (F.) bezstronność (F.) 
unpfändbar nie podlegający zajęciu 
Unpfändbarkeit (F.) niepodleganie (N.) 
zajęciu 
Unrecht (N.) niesprawiedliwość (F.), krzy-
wda (F.), bezprawność (F.) 
unrecht niesłuszny (Adj.), niesprawiedliwy 
(Adj.) 
unrechtmäßig bezsprawny (Adj.), nie-
legalny (Adj.) 
Unrechtsbewusstsein (N.) świadomość 
(F.) bezprawności 
Unrechtselement (N.) element (M.) 
bezprawności 
unredlich nierzetelny (Adj.), nieuczciwy (Adj.) 
Unredlichkeit (F.) nieuczciwość (F.), 
nierzetelność (F.) 
unregelmäßig nieregularny (Adj.), nie-
prawidłowy (Adj.) 
unregelmäßige Verwahrung (F.) depozyt 
(M.) nieprawidłowy 

Unregelmäßigkeit (F.) nieregularność (F.), 
nieprawidłowość (F.) 
unrichtig nieprawidłowy (Adj.) 
Unrichtigkeit (F.) nieprawidłowość (F.) 
Unruhe (F.) niepokój (M.) rozruchy (Pl.) 
Unschuld (F.) niewinność (F.) 
unschuldig niewinny (Adj.) 
Unschuldsvermutung (F.) domniemanie 
(N.) niewinności 
unsittlich niemoralny (Adj.) 
Unsittlichkeit (F.) niemoralność (F.) 
unstatthaft niedozwolony (Adj.), niedo-
puszczalny (Adj.) 
untätig bezczynny (Adj.) 
Untätigkeit (F.) bezczynność (F.) 
Untätigkeitsklage (F.) powództwo (N.) z 
powodu bezczynności urzędu 
untauglich niezdatny (Adj.), nieprzydatny 
(Adj.), nieudolny (Adj.) 
untauglicher Versuch (M.) usiłowanie 
(N.) nieudolne 
Unteilbarkeit (F.) niepodzielność (F.) 
Unterausschuss (M.) podkomisja (F.), 
subkomitet (M.) 
Unterbeteiligung (F.) udział (M.) pośredni 
unterbrechen przerwać 
Unterbrechung (F.) przerwanie (N.) 
unterbringen umieścić, ulokować 
Unterbringung (F.) umieszczenie (N.), 
ulokowanie (N.) 
Unterdrücken (N.) (Unterdrücken einer 
Urkunde) zatajenie (N.) 
unterdrücken zataić, ukryć, prześladować 
Unterdrückung (F.) ukrywanie (N.), 
tłumienie (N.) 
untere dolny (Adj.) 
Untereigentum (N.) własność (F.) podległa, 
własność (F.) zależna, własność (F.) po-
chodna 
untergeben (Adj.) podwładny (Adj.), 
podległy (Adj.), podporządkowany (Adj.) 
untergeben (V.) podlegać 
untergeordnet podporządkowany (Adj.) 
Unterhalt (M.) alimentacja (F.), utrzy-
manie (N.) 
unterhalten (unterstützen) utrzymywać, 
alimentować, posiadać, prowadzić rozmowę 
Unterhaltsanspruch (M.) roszczenie (N.) 
alimentacyjne 
Unterhaltsberechtigter (M.) osoba (F.) 
uprawniona do alimentów 
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Unterhaltspflicht (F.) obowiązek (M.) 
utrzymania 
Unterhaltspflichtverletzung (F.) naru-
szenie (N.) obowiązku alimentacyjnego 
Unterhaltsrecht (N.) prawo (N.) utrzymania 
Unterhaltsvorschuss (M.) zaliczka (F.) na 
utrzymanie 
Unterhaltszahlung (F.) opłata (F.) na 
środki utrzymania 
Unterhaus (N.) niższa izba (F.) parla-
mentu, izba (F.) gmin 
Unterlassen (N.) zaniechanie (N.) 
unterlassen (V.) zaniechać 
unterlassene Hilfeleistung (F.) nieudzie-
lenie (N.) pomocy 
Unterlassung (F.) zaniechanie (N.) 
Unterlassungsanspruch (M.) roszczenie 
(N.) o zaniechanie 
Unterlassungsdelikt (N.) przestępstwo 
(N.) z zaniechania 
Unterlassungsklage (F.) powództwo (N.) o 
zaniechanie 
unterliegen podlegać, przegrać 
Untermiete (F.) podnajem (M.) 
Untermieter (M.) podnajemca (M.) 
Untermietvertrag (M.) umowa (F.) 
podnajmu 
Unternehmen (N.) przedsięwzięcie (N.), 
przedsiębiorstwo (N.) 
unternehmen przedsiębrać 
Unternehmensbereichskauf (M.) kupno 
(N.) zakresu działalności przedsiębiorstwa 
Unternehmensbewertung (F.) mit Kauf-
preisermittlung ocena (F.) przedsię-
biorstwa z zawarciem ceny sprzedaży 
Unternehmensdelikt (N.) wykroczenie 
(N.) przedsiębiorstwa 
Unternehmenskauf (M.) kupno (N.) 
przedsiębiorstwa 
Unternehmenstarifvertrag (M.) układ 
(M.) zbiorowy o pracy przedsiębiorstw 
Unternehmensübernahme (F.) und Un-
ternehmenserwerb przejęcie (N.) przedsię-
biorstwa 
Unternehmensverbund (M.) połączenie 
(N.) przedsiębiorstw 
Unternehmer (M.) przyjmujący (M.) 
zamówienie, wykonujący (M.) zamówienie, 
przedsiębiorca (M.) 
Unternehmergesellschaft (F.) spółka (F.) 
przedsiębiorców 

Unternehmerpfandrecht (N.) prawo (N.) 
zastawu przyjmującego zamówienie dzieła 
Unterordnung (F.) podporządkowanie 
(N.), subordynacja (F.) 
Unterpacht (F.) poddzierżawa (F.) 
Unterpächter (M.) poddzierżawca (M.) 
Unterricht (M.) lekcja (F.) 
unterrichten nauczać, powiadamiać, infor-
mować 
Unterrichtung (F.) pouczenie (N.), po-
informowanie (N.) 
untersagen zakazać, zabronić 
Untersagung (F.) zakaz (M.) 
unterscheiden odróżniać, rozróżniać 
Unterscheidung (F.) odróżnienie (N.), 
rozróżnienie (N.) 
Unterschieben (N.) podmiana (F.), 
podsuniecię (N.), podstawienie (N.) 
unterschieben podsunąć, podstawić, 
podrzucić, przypisywać, insynuować 
Unterschied (M.) różnica (F.) 
unterschlagen (V.) przywłaszczyć, 
sprzeniewierzyć 
Unterschlagung (F.) sprzeniewierzenie 
(N.), defraudacja (F.), przywłaszczenie (N.) 
unterschreiben podpisać 
Unterschrift (F.) podpis (M.) 
untersuchen badać, przeszukać, zrewi-
dować 
Untersuchung (F.) badanie (N.), kontrola 
(F.), przeszukanie (N.), rewizja (F.) 
Untersuchungsausschuss (M.) komisja 
(F.) kontrolna parlamentu 
Untersuchungsgefangener (M.) podejrza-
ny (M.) w areszcie śledczym 
Untersuchungsgrundsatz (M.) zasada (F.) 
śledcza 
Untersuchungshaft (F.) areszt (M.) śledczy 
Untersuchungsrichter (M.) sędzia (M.) 
śledczy 
Untervermächtnis (N.) obciążenie (N.) 
zapisu testamentowego 
Untervermietung (F.) podnajem (M.) 
Unterversicherung (F.) ubezpieczenie (N.) 
poniżej wartości 
Untervollmacht (F.) dalsze umocowanie 
(N.), substytucja (F.) pełnomocnictwa 
unterzeichnen podpisać 
Unterzeichnung (F.) podpis (M.), podpi-
sanie (N.) 
untreu niewierny (Adj.) 
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Untreue (F.) niewierność (F.), nadużycie 
(N.) zaufania 
unveräußerlich niezbywalny (Adj.) 
Unveräußerlichkeit (F.) niezbywalność (F.) 
unverbindlich niewiążący (Adj.), niezo-
bowiązujący (Adj.) 
unvereinbar sprzeczny (Adj.), nie do 
pogodzenia, niedający się pogodzić 
Unvereinbarkeit (F.) sprzeczność (F.), 
niemożność (F.) pogodzenia ze sobą 
unverhältnismäßig nieproporcjonalny (Adj.) 
unverjährbar nieprzedawniony (Adj.) 
Unverjährbarkeit (F.) nieprzedawnienie 
(N.) 
unvermeidbar nieunikniony (Adj.), nieu-
chronny (Adj.), niechybny (Adj.) 
unvermeidlich nieunikniony (Adj.), 
nieuchronny (Adj.), niechybny (Adj.) 
Unvermögen (N.) niemożliwość (F.) sub-
iektywna 
unversetzbar nieprzenoszalny (Adj.), nie-
mogący być przeniesionym 
Unversetzbarkeit (F.) nieprzenoszalność (F.) 
Unverstand (M.) nieroztropność (F.), głu-
pota (F.) 
unvertretbar niezamienny (Adj.), nie-
zastępujący (Adj.) 
unvertretbare Sache (F.) rzecz (F.) nie-
zamienna 
unverzüglich niezwłoczny (Adj.), bez-
zwłoczny (Adj.), bez zwłoki 
unvollkommen niedoskonały (Adj.) 
unvollkommene Verbindlichkeit (F.) dług 
(M.) niedoskonały 
unvordenklich niepamiętny (Adj.) 
unvordenkliche Verjährung (F.) prze-
dawnienie (N.) niepamiętne 
unvoreingenommen nieuprzedzony (Adj.), 
bezstronny (Adj.) 
Unvoreingenommenheit (F.) bezstronność 
(F.) 
unwahr nieprawdziwy (Adj.) 
Unwahrheit (F.) nieprawda (F.) 
unwesentlich nieistotny (Adj.), nieważny 
(Adj.) 
unwiderruflich nieodwołalny (Adj.) 
Unwiderruflichkeit (F.) nieodwoływal-
ność (F.) 
unwirksam nieskuteczny (Adj.) 
Unwirksamkeit (F.) nieskuteczność (F.), 
bezskuteczność (F.) 

Unwissenheit (F.) nieświadomość (F.), 
niewiedza (F.) 
Unzucht (F.) nierząd (M.), amoralność (F.) 
unzüchtig nierządny (Adj.), niemoralny 
(Adj.), pornograficzny 
unzulässig niedopuszczalny (Adj.) 
Unzulässigkeit (F.) niedopuszczalność (F.) 
unzumutbar niestosowny (Adj.), niemo-
gący być wymaganym, niemogący być 
żądanym 
Unzumutbarkeit (F.) niestosowność (F.), 
niemożliwość (F.) być wymaganym, nie-
możliwość (F.) być żądanym 
unzurechnungsfähig niepoczytalny (Adj.), 
niezdolny do przypisania winy 
Unzurechnungsfähigkeit (F.) niepoczytal-
ność (F.), niezdolność (F.) do przypisania 
winy 
unzuständig niewłaściwy (Adj.) 
Unzuständigkeit (F.) niewłaściwość (F.) 
unzuverlässig niepewny (Adj.), zawodny 
(Adj.) 
Unzuverlässigkeit (F.) niepewność (F.) 
Urabstimmung (F.) głosowanie (N.) w 
sprawie rozpoczęcia strajku 
Urheber (M.) twórca (M.), autor (M.) 
Urheberbenennung (F.) wskazanie (N.) 
poprzednika 
Urheberpersönlichkeit (F.) twórca (M.) 
Urheberrecht (N.) prawo (N.) autorskie 
urheberrechtlich zgodny z prawem autor-
skim 
Urkunde (F.) dokument (M.) 
Urkundenbeweis (M.) dowód (M.) z 
dokumentu 
Urkundendelikt (N.) delikt (M.) z doku-
mentu 
Urkundenfälschung (F.) fałszerstwo (N.) 
dokumentu 
Urkundenkopf (M.) nagłówek (M.) doku-
mentu 
Urkundenprozess (M.) proces (M.) pro-
wadzony w oparciu tylko o dokumenty 
Urkundenregister (N.) rejestr (M.) doku-
mentów 
Urkundenunterdrückung (F.) zatajenie 
(N.) dokumentu 
urkundlich dokumentalny (Adj.) 
Urkundsbeamter (M.) urzędnik (M.) 
sekretariatu, urzędnik (M.) wydający nakaz 
zapłaty, sekretarz (M.), kancelista (M.) 
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Urlaub (M.) urlop (M.) 
Urlaubsgeld (N.) dotatkowe wynagrodze-
nie (N.) w związku z urlopem 
Urne (F.) urna (F.) 
Urproduktion (F.) produkcja (F.) pierwotna 
Ursache (F.) przyczyna (F.) 
ursächlich przyczynowy (Adj.) 
Ursächlichkeit (F.) przyczynowość (F.) 
Urschrift (F.) orginał (M.) 
Ursprung (M.) początek (M.) 
ursprünglich pierwotny (Adj.), początko-
wy (Adj.) 
ursprüngliche Unmöglichkeit (F.) nie-
możliwość (F.) od początku 
Urteil (N.) osąd (M.), zdanie (N.), wyrok (M.) 
urteilen wydać wyrok 
Urteilsbegründung (F.) uzasadnienie (N.) 
wyroku 
Urteilsformel (F.) sentencja (F.) wyroku 
Urteilsgebühr (F.) opłata (F.) od wyroku 
Urteilsgrund (M.) uzasadnienie (N.) wyroku 
Urteilstenor (M.) sentencja (F.) wyroku 
Urteilsverkündung (F.) ogłoszenie (N.) 
wyroku 
Urteilsvollstreckung (F.) wykonanie (N.) 
wyroku 
Usance (F.) zwyczaj (M.) 
Usurpation (F.) uzurpacja (F.) 
usurpieren uzurpować 
Utilitarismus (M.) utylitarizm (M.) 
 
 
V 
 
vakant nieobsadzony (Adj.), niezajęty 
(Adj.), wolny (Adj.) 
Vakanz (F.) wakans (M.), wakat (M.), 
nieobsadzone stanowisko (N.) 
Valuta (F.) waluta (F.), dewiza (F.) 
Vasall (M.) wasal (M.), lennik (M.) 
Vater (M.) ojciec (M.) 
Vaterland (N.) ojczyzna (F.) 
väterlich ojcowski (Adj.) 
väterliche Gewalt (F.) ojcowska przemoc (F.) 
Vaterschaft (F.) ojcostwo (N.) 
Vaterschaftsanerkenntnis (N.) uznanie 
(N.) ojcostwa 
Vaterschaftsgutachten (N.) ekspertyza (F.) 
ojcostwa 
Vaterschaftsurlaub (M.) urlop (M.) w 
związku z zostaniem ojcem 

Vaterschaftsvermutung (F.) domniemanie 
(N.) ojcostwa 
Vatikan (M.) Watykan (M.) 
Vatikanisches Konzil (N.) sobór (M.) 
watykański 
verabreden umówić, ustalić, uzgodnić 
Verabredung (F.) umówienie (N.) się, 
uzgodnienie (N.) 
verabschieden uchwalić, pożegnać 
Verabschiedung (F.) pożegnanie (N.) 
verächtlich pogardliwie 
verächtlichmachen spotwarzyć, zniesławić 
Verächtlichmachung (F.) spotwarzenie 
(N.), zniesławienie (N.) 
verändern zmienić 
Veränderung (F.) zmiana (F.) 
Veränderungssperre (F.) wstrzymanie 
(N.) zmian budowlanych 
veranlagen wymierzyć podatki 
Veranlagung (F.) wymiar (M.), 
uzdolnienie (N.), predyspozycja (F.) 
Veranlagungsteuer (F.) podatek (M.) 
wymierzany na podstawie decyzji pisemnej 
verantworten odpowiadać 
verantwortlich odpowiedzialny (Adj.) 
Verantwortlichkeit (F.) odpowiedzialność 
(F.) 
Verantwortung (F.) odpowiedzialność (F.) 
verarbeiten przerobić, przetwarzać, obrabiać 
Verarbeitung (F.) przerabianie (N.), 
przetwarzanie (N.), obróbka (F.) 
Veräußerer (M.) zbywca (M.) 
veräußern zbyć, sprzedać 
Veräußerung (F.) alienacja (F.), zbycie 
(N.), sprzedaż (F.) 
Veräußerungsverbot (N.) zakaz (M.) zbycia 
verbal słowny (Adj.), werbalny (Adj.), 
słownie 
Verbalinjurie (F.) zniewaga (F.) słowna, 
obraza (F.) słowna 
Verband (M.) związek (M.), opatrunek (M.) 
Verbandsklage (F.) powództwo (N.) związku 
Verbandskompetenz (F.) kompetencja (F.) 
związku 
Verbandskörperschaft (F.) korporacja (F.) 
związku, związek (M.) 
Verbandstarif (M.) taryfa (F.) związkowa 
Verbandstarifvertrag (M.) układ (M.) zbio-
rowy zawarty ze związkiem pracodowców 
verbannen zsyłać 
Verbannung (F.) zesłanie (N.), wygnanie (N.) 


