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A
A roads autostrady i drogi główne
A share akcja niedająca prawa głosu
A1 ship statek pierwszej klasy według re-

jestru Lloyds’a
abandon a claim odstępować od roszcze-

nia; zrzekać się roszczenia
abandon a right zrzekać się prawa
abandon an option zrezygnować z prawa 

opcji
abandon convertibility odstępować od 

wymienialności
abandon goods to the insurer zrzekać się 

towaru na rzecz ubezpieczyciela
abandon price control odstępować od 

kontroli cen; znosić kontrolę cen
abandoned goods towary porzucone
abandoned merchandise towar nieode-

brany przez adresata
abandoned property mienie porzucone; 

własność porzucona
abandonment porzucenie nieruchomości; 

zrzeczenie się nieruchomości
abandonment of a movable porzucenie 

rzeczy ruchomej
abandonment of factory sites opuszcze-

nie terenów fabrycznych
abandonment of option zrzeczenie się 

opcji; zrzeczenie się premii  (w przypad-
ku giełdowych transakcji terminowych)

abandonment of the brand porzucenie 
marki

abandonment of the tight credit policy odej-
ście od polityki ograniczenia kredytów

abandonment option opcja wygaśnięcia 
lokaty przed ustalonym terminem

abandonment to State Treasury zrzecze-
nie na rzecz skarbu państwa

abate potrącać (np. z ceny)
abate a price obniżać cenę
abate a tax obniżać podatek
abate an allowance znosić dodatek
abatement obniżka podatku; ulga podat-

kowa; obniżenie zadłużenia; bonifi kata; 
skonto; rabat

abatement of patent fees obniżka opłat 
patentowych

abatement of purchase price obniżka 
ceny kupna

abatement of tax obniżka podatku
abbreviated tax return skrócona deklara-

cja podatkowa
ABC inventory management zarządzanie 

zapasami typu ABC (system stosowany 
do analizy i kontroli stanu zapasów)

ability of state to collect the taxes zdol-
ność państwa do pobierania podatków

ability to contract zdolność do zawierania 
umów

ability to create brand umiejętność two-
rzenia marki

ability to enhance brand umiejętność 
ulepszania marki

ability to fi nance zdolność do fi nansowa-
nia

ability to maintain brand umiejętność 
utrzymania marki

ability to pay zdolność pożyczkobiorcy 
do pokrycia płatności z tytułu odsetek 
i raty kapitałowej; zdolność płatnicza; 
wypłacalność

ability to pay dividends zdolność do wy-
płaty dywidend

ability to pay tax zdolność do świadcze-
nia (pła cenia) podatków

ability to pay theory teoria zdolności płat-
niczej

ability to produce zdolność do wytworze-
nia

ability to protect umiejętność ochrony 
(np. marki)

ability to repay zdolność spłaty pożyczki
abnormal amount nietypowa kwota
abnormal capital movement nietypowy 

przepływ kapitału
abnormal depreciation przyspieszone zu-
życie

abnormal loss strata nadzwyczajna; strata 
nadmierna; strata nietypowa
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abnormal movements of prices nietypo-
wy ruch cen

abnormal profi t nadmierny zysk; zysk 
nadzwyczajny

abnormal return nadmierny dochód (do-
chód z aktywów fi nansowych ponad 
poziom wymagany dla skompensowa-
nia ryzyka danego aktywu)

abnormal risk ryzyko nadzwyczajne
abnormal sale sprzedaż nietypowa
abnormal spoilage nadmierne (ponadnor-

matywne) braki
abnormal structure of interest rates niety-

powa struktura stóp procentowych
abnormal working hours godziny nadlicz-

bowe
abnormally low off er nienormalnie niska 

oferta
aboard na pokładzie
aboard the factory ship na pokładzie stat-

ku-przetwórni
abolish a tax znosić podatek
abolish customs duties znosić cła
abolished tax podatek zniesiony
abolishing the imposition of tax (on the 

importation) zniesienie nakładania po-
datku (importowego)

abolishment of scheme zmiana planu
abolition abolicja; zniesienie
abolition of checks at internal borders 

zniesienie kontroli na granicach we-
wnętrznej

abolition of checks at the common bor-
ders zniesienie kontroli na wspólnych 
granicach

abolition of controls and formalities 
zniesienie kontroli i formalności

abolition of customs duties zniesienie ceł
abolition of double taxation (within the 

Community) eliminacja podwójnego 
opodatkowania (wewnątrz Wspólnoty)

abolition of fi scal control zniesienie kon-
troli podatkowej

abolition of fi scal frontiers zniesienie ba-
rier fi skalnych

abolition of offi  ce zamknięcie biura
abolition of restrictions zniesienie ogra-

niczeń
abolition of tax zniesienie podatku

abortive att empt nieudana próba
above the average powyżej przeciętnej
above board uczciwy i legalny (pot.)
above-line accounts pozycje bilansowe 

(w budżecie państwa)
above market price powyżej ceny rynko-

wej
above par cena akcji lub obligacji powyżej 

wartości nominalnej
above par emission emisja po kursie wyż-

szym od nominalnego
above the limit powyżej limitu
above-the-line advertising reklama me-

dialna; reklama wykorzystująca pięć 
nośników (kino, plakaty, prasa, telewi-
zja, radio)

above-the-line kwoty w zeznaniu podat-
kowym odliczane od dochodu brutt o 
(np. wpłaty na fundusz emerytalny)

abrasion of coins zużycie monet
abridged document dokument w wersji 

skróconej
abroad market rynek zagraniczny
absence of demand brak popytu
absence of orders brak zleceń (np. na gieł-

dzie)
absence of quorum brak kworum
absence without leave nieobecność w pra-

cy
absenteeism absencja
absolute acceptance przyjęcie bez zastrze-
żeń

absolute advantage korzyść absolutna
absolute assignment cesja pełna (na oso-

by trzecie); cesja bezwarunkowa
absolute auction przetarg absolutny
absolute call privilege prawo emitenta 

do wykupu obligacji w dowolnym mo-
mencie bez warunków wstępnych

absolute contract umowa bezwarunkowa
absolute data dane absolutne; dane bez-

względne
absolute date dane absolutne
absolute diff erence as a percentage 

of mean value różnica bezwzględna 
jako wartość przeciętna w procentach 
(statys.)

absolute error błąd absolutny; błąd bez-
względny

abnormal movements of prices absolute error 
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absolute guarantee gwarancja bezwarun-
kowa

absolute liability zobowiązanie bez-
warunkowe; pełna odpowiedzialność 
ubezpieczeniowa; zobowiązanie obiek-
tywne

absolute majority większość bezwzględna
absolute monopoly monopol absolutny
absolute ownership absolutna własność
absolute price cena absolutna
absolute priority absolutne pierwszeń-

stwo (zasada stosowana w postępo-
waniu upadłościowym w odniesieniu 
do zaspokajania roszczeń)

absolute rent renta absolutna
absolute return strategy strategia całko-

witej stopy zwrotu
absolute sale sprzedaż bezwarunkowa
absolute suretyship agreement umowa 

poręczenia solidarnego
absolute surplus value bezwzględna war-

tość dodatkowa
absolute title bezwarunkowe prawo włas-

ności
absolute total loss rzeczywista strata cał-

kowita
absolute value wartość bezwzględna
absorbable risk ryzyko lub potencjalna 

strata, jaką fi rma może pokryć ze środ-
ków własnych lub funduszy wydzielo-
nych w ramach ubezpieczenia

absorbed business przedsiębiorstwo 
wchłonięte

absorbed by a competitor wchłonięty 
przez konkurenta

absorbed cost zaabsorbowane koszty 
ogólne

absorbed overhead zaabsorbowane kosz-
ty ogólne

absorption chłonność
absorption capacity zdolność absorpcji
absorption capacity of the labor market 

chłonność rynku pracy
absorption clause klauzula absorpcyjna 

(w umowach ubezpieczenia statku)
absorption costing absorpcja kosztów 

(metoda uznania wszystkich kosztów 
wytworzenia jako koszty produkcji); ra-
chunek kosztów pełnych

absorption of insurance absorpcja ubez-
pieczenia

absorption of market chłonność rynku
absorption point punkt nasycenia 

(np. rynku)
absorption rate dynamika sprzedaży lub 

wynajmu nowych mieszkań lub po-
wierzchni biurowych; normatywna staw-
ka wydatków (np. admi nistracyjnych)

absorptive market rynek chłonny
absorptive power of the market chłon-

ność rynku
absorptiveness of the market chłonność 

rynku
abstract from average adjustment wyciąg 

z dyspaszy (ub. mors.)
abstract from the land register odpis 

z księgi wieczystej
abstract of account wyciąg z konta (am.); 

wyciąg z rachunku bankowego
abstract of balance sheet wyciąg z bilan-

su
abstract of judgment wypis z wyroku
abstract of register wypis z rejestru
abstract of the title wyciąg hipoteczny 

(wyciąg z ksiąg wieczystych dotyczący 
prawa własności i obciążeń hipotecz-
nych)

abstract trademark abstrakcyjny znak to-
warowy

abundance of goods duża podaż towa-
rów

abundance of money nadmiar pieniądza
abuse nadużycie
abuse of a dominant position in the mar-

ket nadużycie pozycji dominującej na 
rynku

abuse of law nadużycie prawa
abusive clause klauzula abuzywna 

(w umowach konsumenckich)
Academy for International Business Aka-

demia Międzynarodowego Biznesu
accede to the insurance contract przystą-

pić do umowy ubezpieczenia
acceding person osoba przystępująca
acceding to the insurance contract przy-

stąpienie do umowy ubezpieczenia
accelerate the fi nancing zwiększać fi nan-

sowanie

absolute guarantee accelerate the financing 
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accelerated accumulation przyspieszona 
akumulacja

accelerated cost recovery system system 
przyspieszonego zwrotu (windykacji, 
odzyskiwania) kosztów

accelerated delivery dostawa przyspie-
szona

accelerated depreciation przyspieszona 
amortyzacja

accelerated development rozwój przy-
spieszony

accelerated growth wzrost przyspieszony
accelerated marketing test przyspieszony 

test marketingowy
accelerated option opcja przyspieszona
accelerated payment przyspieszona płat-

ność; przeterminowana płatność
accelerated purchase przyspieszony za-

kup (w ramach planu redukcji zadłuże-
nia)

accelerated redemption przyspieszony 
wykup; przyspieszona spłata (np. za-
dłużenia)

accelerated repayment przedterminowa 
spłata

accelerated tax amortization ulgi podat-
kowe z tytułu przyspieszonej amorty-
zacji

acceleration clause klauzula przyspieszo-
nej spłaty pożyczki; klauzula skróceniu 
terminu realizacji zobowiązań (klauzu-
la w umowie kredytowej stanowiąca, 
że kredytodawca może zażądać przy-
spieszonej spłaty długu z chwilą naru-
szenia przez kredytobiorcę warunków 
umowy)

acceleration life insurance przyspieszone 
ubezpieczenie na życie (część odprawy 
pośmiertnej – około 25% – jest wypłaca-
na ubezpieczonemu na pokrycie kosz-
tów leczenia)

acceleration of growth przyspieszenie 
wzrostu

acceleration of maturity przyspieszenie 
terminu płatności (zapadalności)

accelerator principle zasada akceleratora 
(dotyczy reakcji na zmiany popytu)

accept a lot przyjmować partię (np. towa-
rów)

accept as a pledge przyjmować jako za-
bezpieczenie; przyjmować jako zastaw

accept a bid przyjmować ofertę kupna
accept a bill akceptować weksel
accept a bill for collection przyjmować 

weksel do inkasa
accept a bill for discount przyjmować 

weksel do dyskonta
accept a bill for honor przyjmować weksel 

przez wyręczenie
accept a bill of exchange akceptować tra-

tę; przyjmować weksel
accept a delivery przyjmować dostawę
accept a deposit przyjmować depozyt
accept a job podejmować pracę
accept a responsibility przyjmować od-

powiedzialność
accept a risk przyjmować ryzyko do ubez-

pieczenia
accept a tender przyjmować ofertę prze-

targową; przyjmować wniosek o zakup 
papierów wartościowych

accept an engagement zobowiązać się
accept an off er przyjmować ofertę
accept an order przyjmować zamówienie; 

przyjmować zlecenie
accept as pledge przyjmować jako zabez-

pieczenie; przyjmować jako zastaw
accept banknotes and coins at the conver-

sion rate przyjęcie banknotów i monet 
po kursie przeliczeniowym

accept goods for booking zabukować to-
war

accept for collection przyjąć do inkasa
accept liability przyjąć zobowiązanie
accept payment przyjąć zapłatę
accept risks ceded akceptować ryzyka ce-

dowane
accept terms przyjąć warunki
acceptability akceptowalność; dopusz-

czalność
acceptable assets akceptowalne aktywa
acceptable condition warunek do przyję-

cia; dogodny warunek
acceptable income odpowiedni dochód
acceptable off er oferta do przyjęcia
acceptable price cena do przyjęcia; przy-

stępna cena
acceptable quality jakość do przyjęcia

accelerated accumulation acceptable quality 
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acceptable quality level poziom jakości 
możliwy do przyjęcia; akceptowany po-
ziom jakości

acceptable risk ryzyko dopuszczalne
acceptable terms warunki do przyjęcia
acceptable with respect to credit risk do-

puszczalny wskaźnik ryzyka kredyto-
wego

acceptance akcept; akcept weksla; akcep-
tacja; przyjęcia

acceptance account rachunek akceptów 
bankowych

acceptance against documents akcept 
w zamian za dokumenty

acceptance at destination przyjęcie towa-
ru w miejscu przeznaczenia

acceptance at origin przyjęcie towaru 
w miejscy wysyłki

acceptance bank bank akceptacyjny
acceptance bill trata dokumentowa na 

warunkach „dokument w zamian za 
akcept”

acceptance book księga akceptów
acceptance by intervention przyjęcie 

w dro dze interwencji
acceptance collection inkaso akceptacyjne
acceptance corporation instytucja kredytu 

ratalnego (am.)
acceptance credit kredyt akceptacyjny; 

akredytywa akceptacyjna; kredyt akcep-
tacyjno-rembursowy; kredyt wekslowy

acceptance date data przyjęcia
acceptance for payment przyjęcie weksla 

jako zapłaty
acceptance for shipment przyjęcie do wy-

syłki
acceptance house bank akceptacyjny (spe-

cjalizujący się w fi nansowaniu handlu 
zagranicznego) (am.)

acceptance in blank akcept in blanco
acceptance inspection kontrola odbioru 

(np. towarów)
acceptance insurance slip potwierdzenie 

przyjęcia dokumentów ubezpieczenio-
wych

acceptance into storage facility przyjęcie 
do magazynu

acceptance liability zobowiązanie z tytu-
łu akceptu

acceptance liability ledger księga zobo-
wiązań z tytułu akceptu bankowego

acceptance line limit akceptów banko-
wych; limit akceptu (ustalony przez 
bank dla weksli)

acceptance market rynek akceptów ban-
kowych

acceptance maturity tickler kartoteka ter-
minów zapadalności akceptów

acceptance of a bid przyjęcie oferty; ak-
ceptacja oferty; przyjęcie oferty przetar-
gowej (na aukcji, giełdzie)

acceptance of a bill akcept weksla; przy-
jęcie weksla

acceptance of a bill of exchange akcept 
weksla

acceptance of a check akcept czeku (am.)
acceptance of a draft  akcept traty
acceptance of a lett er of credit potwier-

dzenie akredytywy
acceptance of a payment order przyjęcie 

zlecenia płatniczego
acceptance of an application akceptacja 

wniosku
acceptance of an off er przyjęcie oferty
acceptance of approval przyjęcie uznania
acceptance of batch przyjęcie partii ła-

dunku
acceptance of bill of exchange przyjęcie 

weksla; akcept weksla; akcept traty
acceptance of claims akceptacja roszczeń
acceptance of certifi cate uznanie świadec-

twa
acceptance of delivery przyjęcie dostawy
acceptance of drawee akcept trasata; przy-

jęcie przez trasata
acceptance of freight przyjęcie ładunku
acceptance of goods przyjęcie towarów; 

odbiór towarów; odbiór jakościowy to-
waru

acceptance of liablity przyjęcie zobowią-
zania

acceptance of liability for property en-
trusted przyjęcia odpowiedzialności za 
powierzone mienie

acceptance of lump sum sett lement przy-
jęcie rozliczenia ryczałtowego

acceptance of property condition akcep-
tacja stanu nieruchomości

acceptable quality level acceptance of property condition 
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acceptance of proposal przyjęcie propo-
zycji

acceptance of tender przyjęcie oferty; 
przyjęcie oferty zakupu papierów war-
tościowych

acceptance of the declaration przyjęcie 
zgłoszenia

acceptance of the euro przyjęcie euro
acceptance of work przyjęcie prac; przyję-

cie robót; odbiór robót
acceptance protocol protokół przyjęcia
acceptance register rejestr akceptów; księ-

ga akceptów
acceptance sampling statystyczna kontro-

la jakości towarów na podstawie pobra-
nych próbek

acceptance slip zaświadczenie o przyjęciu 
do ubezpieczenia

acceptance test test zatwierdzający
acceptances akcepty bankowe (zobowią-

zanie banku do zapłacenia wartości 
nominalnej weksla w terminie zapadal-
ności)

accepted przyjęty (adnotacja na wekslu)
accepted appraisal practices przyjęte spo-

soby wyceny
accepted bill akceptowany weksel; weksel 

przyjęty; akceptowany rachunek
accepted complaint reklamacja uznana
accepted contract amount zaakceptowana 

kwota płatności
accepted export lett er of credit akredyty-

wa eksportowa potwierdzona
accepted risk ryzyko akceptowane
accepted value wartość przyjęta do ubez-

pieczenia
acceptilation formalne zwolnienie z dłu-

gu (w prawie szkockim)
accepting an undertaking przyjęcie zobo-

wiązania
accepting bank bank akceptujący
accepting commission prowizja akcepta-

cyjna
accepting delivery przyjęcie dostawy
accepting house bank akceptujący; bank 

dyskontowy
acceptor akceptant (weksla)
access charge opłata za dostęp do sieci
access condition warunek dostępu

access control kontrola dostępu
access device instrument dostępu do kon-

ta (karta kredytowa lub kod osobisty)
access mechanism mechanizm dostępu
access network sieć dostępu
access of third parties to the market for 

the contract products dostęp stron trze-
cich do rynku produktów objętych umo-
wą

access on a commercial basis dostęp na 
zasadach handlowych

access path ścieżka dostępu
access right prawo dostępu (np. do nieru-

chomości)
access to a facility dostęp do ułatwień 

kredytowych
access to an annual tariff  quota prawo 

korzystania z rocznego kontyngentu ta-
ryfowego

access to airport dostęp do portu lotniczego
access to airspace dostęp do przestrzeni 

powietrznej
access to bank fi nance dostęp do fi nanso-

wania przez bank
access to borrowing dostęp do kredytu; 

możliwości uzyskania kredytu
access to buying możliwość zakupu
access to capital market dostęp do rynku 

kapitałowego
access to contract award procedures do-

stęp do procedur przetargowych
access to credit dostęp do kredytu; możli-

wość uzyskania kredytu
access to documents dostęp do dokumen-

tów
access to drawing facilities dostęp do 
środków fi nansowych

access to employment dostęp do zatrud-
nienia; dostęp do rynku pracy

access to fi nancial services in euros do-
stęp do usług fi nansowych w euro

access to fi nancing dostęp do fi nansowa-
nia (określony w proporcji do kwoty 
członkowskiej w Międzynarodowym 
Funduszu Walutowym)

access to foreign markets dostęp do ryn-
ków zagranicznych

access to goods and services dostęp do to-
warów i usług

acceptance of proposal access to goods and services 
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access to information dostęp do informa-
cji

access to markets dostęp do rynków
access to media dostęp do środków maso-

wego przekazu
access to network dostęp do sieci 

(np. transportowej)
access to occupation dostęp do zawodu
access to port dostęp do portu
access to port facility dostęp do obiektu 

portowego
access to public road dostęp do drogi pu-

blicznej
access to purchase możliwości zakupu
access to rediscounting of deposits moż-

liwość redyskonta depozytów
access to social security system dostęp 

do systemu zabezpieczenia społecznego
access to station dojazd do stacji (np. ko-

lejowej)
access to supplies and markets dostęp 

do źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu
access to the award of service contracts 

in third countries dostęp do zamówień 
publicznych w państwach trzecich

access to the capital market dostęp do ryn-
ku kapitałowego

access to the labor market dostęp do ryn-
ku pracy

access to the market dostęp do rynku
access to the sea dostęp do morza
access to the tariff  quotas dostęp do kon-

tyngentów taryfowych
access to vocational training dostęp do 

kształcenia zawodowego
access to work dostęp do pracy; dostęp do 

rynku pracy; dostęp do zatrudnienia
accessibility dostępność; zdolność prze-

woźnika do świadczenia usług transpor-
towych

accessing a hidden reserve korzystanie 
z ukrytej rezerwy

accessing a new fund pozyskiwanie no-
wego kapitału

accession akcesja; przystąpienie; wstąpie-
nie

accession compensatory amount akcesyj-
na kwota wyrównawcza

accession rate tempo przyrostu

Accession Treaty Traktat o przystąpieniu; 
Traktat Akcesyjny

accessions przyrost liczby pracujących; 
zwiększenie liczby pracowników

accessories akcesoria
accessory claim roszczenie dodatkowe
accessory contract umowa dodatkowa
accessory cost koszt dodatkowy; koszt 

uboczny
accessory expenses koszty dodatkowe; 

koszty uboczne
accessory guarantee gwarancja warunkowa
accessory mortgage dodatkowy kredyt 

hipoteczny
accident and health benefi t świadczenie 

wypadkowe i chorobowe
accident and health insurance services 

usługi z zakresu ubezpieczeń od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
i ubezpieczeń chorobowych

accident and health insurance ubezpie-
czenia zdrowotne i wypadkowe

accident and sickness insurance ubezpie-
czenie od nieszczęśliwych wypadków 
i chorób

accident at work wypadek przy pracy
accident benefi t odszkodowanie powy-

padkowe; świadczenie powypadkowe
accident claim roszczenie wypadkowe
accident frequency częstość wypadków 

(miara stosowana w prognozowaniu 
strat przy obliczaniu wysokości premii 
ubezpieczeniowej)

accident frequency rate wskaźnik wypad-
ków przy pracy

accident in berth wypadek podczas po-
stoju statku

accident indemnity odszkodowanie po-
wypadkowe

accident investigation dochodzenie doty-
czące wypadku

accident insurance ubezpieczenie wy-
padkowe; ubezpieczenie od nieszczęśli-
wych wypadków

accident insurance scheme system ubez-
pieczenia wypadkowego

accident involving the death or injury 
wypadek powodujący zgon lub obraże-
nia cielesne

access to information accident involving the death or injury 
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accident peril ryzyko wypadku związane 
z danym zawodem

accident policy polisa ubezpieczenia 
od wypadków

accident prevention zapobieganie (pre-
wencja) wypadkom

accident rate wskaźnik wypadków
accident reconstruction odtworzenie 

przebiegu wypadku
accident report protokół powypadkowy
accident risk ryzyko wypadku
accident severity zakres strat spowodo-

wanych przez wypadek
accident statement oświadczenie o zde-

rzeniu drogowym
accident statistics statystyka nieszczęśli-

wych wypadków
accident victim ofi ara wypadku; poszko-

dowany
accident witness świadek wypadku
accident year rok kalendarzowy, w któ-

rym miał miejsce wypadek lub szkoda
accidental and damage insurance ubez-

pieczenie wypadkowe
accidental and health insurance ubezpie-

czenia wypadkowe i zdrowotne
accidental and sickness cover ubezpie-

czenia wypadkowe i chorobowe
accidental damage cover zakres pokrycia 

szkód wypadkowych
accidental death śmierć na skutek nie-

szczęśliwego wypadku
accidental death benefi t świadczenie 

w przypadku śmierci w wyniku wy-
padku

accidental death insurance ubezpieczenie 
od przypadkowego zgonu; ubezpiecze-
nie na wypadek śmierci wskutek wy-
padku

accidental error błąd przypadkowy
accidental profi t zysk losowy
accidental result wynik przypadkowy
accidents resulting in death or injury 

wypadki powodujące śmierć lub uszko-
dzenie ciała

accidents while traveling wypadek w dro-
dze do lub z pracy

accommodate with a loan udzielać po-
życzki

accommodation pożyczka krótkotermi-
nowa

accommodation acceptance akcept grzecz-
nościowy (dot. weksla)

accommodation address czasowy adres 
pocztowy (br.); adres grzecznościowy

accommodation allowance zasiłek miesz-
kaniowy

accommodation bill weksel grzecznościo-
wy

accommodation bill of lading konosa-
ment grzecznościowy

accommodation check czek wystawiony 
przez instytucję oszczędnościową

accommodation credit kredyt udzielany 
na pokrycie przejściowych potrzeb fi -
nansowych

accommodation draft  weksel grzeczno-
ściowy

accommodation endorsement indos 
grzecznościowy

accommodation for cargo ładownia
accompanied hold baggage rejestrowany 

bagaż towarzyszący
accommodation loan krótkoterminowa 

pożyczka dla przezwyciężenia okreso-
wych braków środków fi nansowych

accommodation note weksel grzeczno-
ściowy

accommodation of a loan udzielenie po-
życz ki

accommodation of confl icting interests 
godzenie sprzecznych interesów

accommodation paper weksel grzeczno-
ściowy

accommodation party gwarant weksla 
grzecznościowego

accommodation service usługa noclegowa
accommodation stance dostosowawcza 

polityka pieniężna
accommodation train lokalny pociąg pa-

sażerski (am.)
accommodative monetary policy polityka 

zwiększania podaży pieniądza dla ban-
ków członkowskich na cele pożyczko-
we prowadzona przez System Rezerwy 
Federalnej w USA

accompanying administrative document 
administracyjny dokument towarzyszący

accident peril accompanying administrative document 
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accompanying document dokument to-
warzyszący

accompanying premises pomieszczenia 
przynależne; pomieszczenia towarzy-
szące

accomplishment realizacja
accomplished contract umowa wykona-

na
accord a loan udzielić pożyczki
according to contract zgodnie z umową
according to custom zgodnie ze zwycza-

jem
according to the case stosownie do przy-

padku
according to instructions stosowanie 

do wskazówek; zgodnie z instrukcjami
according to sample zgodnie z próbką
according to tax law zgodnie z przepisami 

podatkowymi
according to the International Codes of 

Nomenclature zgodnie z Międzynaro-
dowym Kodem Nomenklatury

according to the urgency of the matt er 
w zależności od pilności sprawy

account rachunek; konto; sprawozdanie 
fi nansowe

account analysis badanie konta; analiza 
rachunku

account analysis method metoda analizy 
rachunków (np. wyodrębnianie kosz-
tów stałych od zmiennych, kosztów 
pracy od materiałów itp.)

account at/with the bank konto w banku; 
rachunek bankowy

account balance saldo konta
account book księga rachunkowa; rejestr 

księgowy
account card plan kont
account category kategoria rachunku
account class kategoria klientów
account closed rachunek wystawcy za-

mknięty
account code symbol konta
account current rachunek bieżący
account day termin likwidacji (np. trans-

akcji giełdowej); termin wykonania; 
dzień dostawy; dzień obrachunkowy

account dealings transakcje giełdowe na 
termin rozliczeniowy

account debited with a sum rachunek ob-
ciążony sumą

account defi cit rachunek wykazujący stratę
account denominated in euro rachunek 

denominowany w euro
Account Director dyrektor ds. klientów
account document dokument księgowy
account due rachunek do zapłaty; rachu-

nek przypadający do zapłaty
account error błąd rachunkowy
account for collection rachunek do inkasa
account form układ konta
account gap defi cyt obrotów bieżących 

(np. w bilansie płatniczym)
account group kierownik działu obsługi 

klienta
account history historia rachunku
account holder posiadacz rachunku; po-

siadacz rachunku bankowego
account in arrears rachunek zaległości 

płatniczych
account loss strata bilansowa
account management prowadzenie kont; 

zarządzanie rachunkami
account management fee opłata za zarzą-

dzanie rachunkami
Account Manager kierownik działu 

rachun kowości; kierownik działu ob-
sługi klienta

account movement zmiana na kontach
account number symbol cyfrowy konta; 

numer konta; numer rachunku
account of charges rachunek kosztów; ra-

chunek wydatków
account of costs rachunek kosztów
account of disbursement rachunek wy-

płat; zestawienie wypłat
account of exchange konto wekslowe; 

konto dewizowe
account of expenses rachunek wydatków
account of sales rachunek sprzedaży
account of security rachunek zabezpie-

czenia
account of sett lement konto rozliczenio-

we
account owner posiadacz rachunku
account party zleceniodawca gwarancji
account payable ledger konto księgi zo-

bowiązań

accompanying document account payable ledger 
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account payee check czek rozrachun-
kowy

account payee only tylko na rachunek be-
nefi cjanta

account planner pracownik agencji rekla-
mowej obsługujący określone zlecenia

account production przedstawienie 
rachunku

account reconciliation uzgodnienie stanu 
konta; uzgodnienie rachunku banko-
wego

account reconciliation processing prze-
twarzanie danych w celu uzgodnienia 
rachunków

account section dział księgowości
account segmentation segmentacja klien-

tów (stosowanie różnych strategii sprze-
daży)

account servicing obsługa rachunków
account stated rachunek uzgodniony
account statement zestawienie rachun-

ków; wyciąg z konta; bilans (w banku); 
zestawienie wszystkich transakcji, po-
zycji długich i krótkich, prowadzone 
przez maklera dla jego klientów

account turnover obrót na rachunku
account type rodzaj rachunku
accountabilities depozyty, świadectwa 

udziałowe i inne instrumenty fi nansowe 
zdeponowane w instytucji powierniczej

accountability odpowiedzialność fi nan-
sowa (np. kierownictwa fi rmy wobec 
udziałowców); odpowiedzialność; przej-
rzystość i otwartość w prowadzeniu po-
lityki pieniężnej

accountable advance zaliczka do rozlicze-
nia

accountancy rachunkowość (br.); księgo-
wość (br.)

accountancy and control system system 
rachunkowości i kontroli

accountancy data dane rachunkowe
accountancy data network sieć przetwa-

rzania danych rachunkowych
accountancy management analiza bieżą-

cej działalności gospodarczej
accountancy partnership spółka rewiden-

tów gospodarczych; spółka usług księ-
gowych

accountancy profession branża księgo-
wości

accounting center centrum rozliczeniowe; 
centrum rozrachunkowe

accountant księgowy
accountant’s report ekspertyza księgowa
accountant’s review przegląd księgowy
accounting rachunkowość (am.); księgo-

wość (am.)
accounting allocations rozliczenie w ra-

chunkowości
accounting assets aktywa księgowe
accounting assumption założenie rachun-

kowości
accounting balance sheet bilans księgo-

wy; saldo księgowe
accounting basis podstawa księgowości
accounting books księgi rachunkowe; 

księgi kasowe
accounting change zmiana w zapisach 

księgowych; zmiana zasad rachunko-
wości; zmiana w księgowości

accounting check kontrola danych księ-
gowych

accounting clerk pracownik działu księ-
gowości

Accounting Clerk fakturzystka
accounting concept podstawowa koncep-

cja rachunkowości
accounting consolidation konsolidacja ra-

chunkowości
accounting control kontrola księgowa
accounting convention zwyczaj rachun-

kowy; standard rachunkowości
accounting cost koszt rachunkowy
accounting currency waluta rozliczeniowa
accounting cycle cykl w rachunkowości; 

cykl rozliczeniowy; cykl obrachunkowy
accounting data dane rachunkowe
accounting date dzień bilansowy; termin 

rozliczenia
accounting department departament 

księgowości; wydział księgowości; dział 
księgowości; księgowość; rachuba

accounting depreciation amortyzacja 
księgowa

accounting directive dyrektywa księgowa
accounting document dokument księgo-

wy; dowód księgowy

account payee check accounting document 


