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abolicja podatkowa tax abolition
abonament subscription; licence fee
abonament roczny yearly subscription
abonamentowa polisa ubezpieczeniowa 

floating cover
abonent subscriber
abritraż walutowy pośredni  compound 

arbitrage
absencja absenteeism; absence
absolutna własność absolute ownership
absolutne pierwszeństwo  absolute prio-

 rity
absolutne prawo własności fee simple ab-

solute (am.)
absorpcja kosztów absorption costing
absorpcja środków take-up of appropria-

tions
absorpcja ubezpieczenia  absorption of 

insurance
abstrakcyjny znak towarowy abstract trade-

mark
adaptacja (np. lokalu) adaptation
adaptacja produktu product adaptation
adaptacyjność adaptability
adekwatność (np. ceny wykupu) fairness
adekwatność kapitałowa capital adequacy
adekwatność kapitałowa instytucji kre-

dytowych  capital adequacy of credit 
institutions

adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw 
inwestycyjnych capital adequacy of in-
vestments firms

adekwatność pokrycia adequacy of cove-
rage

adekwatność rezerw na pokrycie strat 
z tytułu udzielonych pożyczek adequa-
cy of loan loss provisions

adekwatność rezerw walutowych  ade-
quacy of foreign exchange reserves

administracja celna  customs administra-
tion; administration of the customs

administracja centralna  central govern-
ment; general government

administracja i zarządzanie pożyczką ope-
ration and management of a loan

administracja państwowa  state adminis-
tration; government services

administracja podatkowa tax authorities; 
taxation authorities; tax administration

administracja publiczna public adminis-
tration

administracja robót publicznych  public 
works administration

administracja rządowa governmental ad-
ministration; state government

administracja samorządowa local govern-
ment

administracja szczebla gminnego  com-
mune level administration

administracja szczebla regionalnego dis-
trict level administration

administracyjne obciążenia dla rozpo-
czynających działalność gospodarczą 
administrative burden for startups

administracyjne zaniechania  regulatory 
forbearance

administracyjny dokument towarzyszący 
accompanying administrative document

administracyjny okres ważności  admin-
istrative validity

administrator baz danych Data Base Ad-
ministrator

administrator bazy danych klientów 
Data Base of Clients Administrator

administrator danych Data Administrator
administrator sieci Network Administra-

tor
administrator systemu  System Manager; 

System Administrator
administrowanie administrative manage-

ment
administrowanie danymi  data adminis-

tration
administrowanie kontyngentami tary-

fowymi Wspólnoty  administration of 
Community tariff quotas
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administrowanie programami pracow-
niczych udziałów kapitałowych  ad-
ministration of employee participation 
schemes

adres bezpośredni direct address
adres do doręczeń address for communi-

cation; address for correspondence; ad-
dress for notifications; address for servi-
ce; address for service of notices; mail 
drop

adres faktyczny actual address
adres fikcyjny dummy address
adres firmy place of business
adres grzecznościowy accommodation ad-

dress
adres korespondencyjny address for cor-

respondence, mailing address, address 
for letters

adres nadawcy payer’s address
adres obiektu portowego  address to the 

port facility
adres odbiorcy recipient’s address
adres oficjalny seat of business
adres swiftowy bank identifier code
adres właściciela address of owner
adres wysyłkowy forwarding address
adres zwrotny return address
adresat addressee; consignee; offeree
adresat oferty offeree
adresat promocji promotion recipient
adwokat barrister; attorney; advocate
afiliant affiliate
afisz reklamowy advertising poster
agenci handlowi sales forces
agenci zależni tied agents
agencja bankowa bank agency
agencja celna customs agency
agencja doradztwa personalnego human 

resources consulting agency
agencja dostaw supply agency
Agencja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pra-

cy Agency for Health and Safety at Work
agencja eksportowa export agency
agencja federalna federal agency
agencja handlowa commercial agency
agencja importowa import agency
agencja informacji kredytowej credit agency
agencja informacyjna credit reference agen-

cy

agencja interwencyjna intervention agency
Agencja Inwestycji Zagranicznych Agen-

cy for Foreign Investment
Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicz-

nych Foreign Investment Review Agen-
cy

agencja kredytu eksportowego export cred-
it agency

agencja lotnicza air agency
agencja marketingowa marketing agency
Agencja Międzynarodowych Gwarancji  

Inwestycji Multilateral Investment Gua-
rantee Agency

agencja nieruchomości estate agency; real 
estate business

Agencja Nieruchomości Rolnych  Agri-
cultural Real Estate Agency

agencja ogłoszeniowa advertisement agen-
cy; advertising agency

agencja okrętowa shipping agency
agencja płatnicza paying agency
agencja przewozowa cargo agency
agencja rankingowa rating agency
agencja reklamowa advertising house, ad-

vertisement agency; advertising agency
agencja reklamowa oferująca pełny zak-

res usług full-service advertising agency
agencja reklamy bezpośredniej direct ad-

vertising agency
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Agency for Restructuring and 
Modernization of Agriculture

Agencja Rozwoju Lokalnego  Local De-
velopment Agency

Agencja Rozwoju Międzynarodowego In-
ternational Development Agency (am.)

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agen-
cy for Enterprise Development

Agencja Rynku Rolnego Agricultural Mar-
ket Agency

agencja składowania storage agency
agencja sprzedaży selling agency
agencja turystyczna travel agency; tourist 

bureau
agencja ubezpieczeniowa insurance agency
agencja usług reklamowych  advertising 

sales agency
agencja wdrażająca implementing agency
agencja windykacyjna collection agency

administrowanie programami… agencja windykacyjna
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agencja wynajmująca personel  place-
ment agency

Agencja Zabezpieczenia Społecznego So-
cial Security Agency

agencja zakupu purchasing agency; buy-
ing agency

agencja zaopatrzenia supply agency
agencje informacyjne data vendors
agent agent; broker
agent bankowy bank agent
agent celny clearing agent; customs agent; 

customs broker; customs clearance 
agent; customs-house broker

agent czarterowy chartering agent
agent czarterującego charterer’s agent
agent ds. likwidacji szkód claim agent
agent działający na prowizji commission 

agent
agent eksportowy  export agent; export 

broker
agent finansowy  financial agent; fiscal 

agent
agent frachtowy freight agent (am.)
agent handlowy  salesman; selling agent; 

business agent (am.); business agent 
(am.)

agent importowy  import agent; import 
broker; importing agent

agent komisowy commission agent
agent miejscowy agent on the spot
agent morski shipping agent; ship’s agent
agent nadzorujący supervising agent
agent nieruchomości real estate agent; re-

altor (am.); estate agent (br.)
agent okrętowy ship agent; ship’s agent
agent reklamowy  advertisement agent; 

advertising agent; drumbeater (am.)
agent rozliczeniowy paying agent; settle-

ment agent
agent spółki corporate agent
agent sprzedaży sales agent
agent transferowy transfer agent
agent ubezpieczeniowy  insurance agent; 

underwriting agent
agent wyłączny exclusive agent; sole agent; 

single agent
agent z siedzibą poza portem morskim 

inland agent
agent zagraniczny foreign agent

agent zajmujący się subskrypcją subscrip-
tion agent

agio agio; bank agio; exchange premium; 
share premium

agio emisyjne share premium account
agio emisyjne akcji share premium
agio monet złotych gold premium
agio przy wykupie redemption premium
agregacja aggregation
agregaty ekonomiczne  economic aggre-

gates
agresywna konkurencja hardball (pot.)
agresywna polityka inwestycyjna aggres-

sive investing policy
agresywna sprzedaż  hard selling; high- 

-pressure selling
agresywne metody sprzedaży aggressive 

selling methods
agresywne metody zbytu aggressive sell-

ing
agresywny portfel papierów wartościo-

wych aggressive portfolio
agromonetarny agrimonetary
agromonetarny kurs przeliczeniowy  ag-

rimonetary conversion rate
agroturystyka farm tourism; agrotourism
akaparacja corner
akaparowanie cornering
akapit recital
akcept bill of acceptance; acceptance
akcept bankowy  banker’s acceptance; 

bank bill
akcept bezwarunkowy  clean acceptance; 

general acceptance; unconditional ac-
ceptance; unqualified acceptance

akcept czeku acceptance of a check
akcept częściowy partial acceptance
akcept grzecznościowy (dot. weksla) ac-

commodation acceptance
akcept handlowy trade acceptance
akcept in blanco  blank acceptance; ac-

ceptance in blank
akcept kredytowy credit acceptance
akcept milczący tacit acceptance
akcept trasata acceptance of drawee
akcept traty acceptance of a draft; acceptan-

ce of a bill of exchange; draft acceptance
akcept w zamian za dokumenty  accept-

ance against documents

agencja wynajmująca personel akcept w zamian za dokumenty
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akcept warunkowy  conditional accept-
ance; qualified acceptance; special ac-
ceptance

akcept weksla acceptance of a bill; accept-
ance of a bill of exchange; bill accept-
ance

akcept z dodatkowym zabezpieczeniem 
collateral acceptance

akceptacja acceptance; adoption
akceptacja budżetu budget approval
akceptacja marki brand acceptance
akceptacja oferty acceptance of a bid
akceptacja płatności  approval of a pay-

ment; payment approval
akceptacja produktu product acceptance
akceptacja roszczeń acceptance of claims
akceptacja stanu nieruchomości  accept-

ance of property condition
akceptacja towarów przez konsumentów 

consumer acceptance
akceptacja wniosku acceptance of an ap-

plication
akceptant (weksla) acceptor; taker of a bill
akceptować ryzyka cedowane accept risks 

ceded
akceptować tratę accept a bill of exchange
akceptować weksel accept a bill
akceptowalne aktywa acceptable assets
akceptowalność acceptability
akceptowany poziom jakości  acceptable 

quality level
akceptowany weksel bez pokrycia  un-

covered acceptance
akceptowany weksel dokumentowy  do-

cumentary acceptance bill
akceptowany weksel w obrocie krajo-

wym domestic acceptance
akcesja accession
akcesoria accessories
akcesyjne kwoty wyrównawcze  acces-

sion compensatory amounts
akcja share
akcja „widmo” ghost stock
akcja „wysokiego lotu” high flyer
akcja agresywna aggressive stock
akcja aktywna active stock
akcja bez prawa do dywidendy share ex 

all; share ex dividend
akcja bez prawa głosu nonvoting stock

akcja bez wartości worthless share; worth-
less stock

akcja bez wartości nominalnej  no par 
value stock; without par value stock

akcja bezpieczna blue chip
akcja będąca przedmiotem aktywnych 

obrotów active stock
akcja będąca przedmiotem największych 

obrotów volume leader
akcja defensywna defensive stock
akcja funduszu inwestycyjnego  invest-

ment trust share
akcja gratisowa bonus share; scrip issue; 

penny share; free extra share
akcja gwarantowana guaranteed stock
akcja imienna  inscribed share; inscribed 

stock; nominal share; registered share; 
registered stock (am.)

akcja kapitałowa capital stock
akcja lub spółka, która może być celem 

przejęcia deal stock
akcja nabyta w rozliczeniu bezgotówko-

wym noncash share
akcja niedająca prawa głosu A-share
akcja niewymienialna uncovered share
akcja nowej emisji fresh share
akcja o niskiej wartości nominalnej 

small-denomination share; low-par 
stock

akcja o wartości powyżej nominału share 
at premium

akcja o wartości zaktualizowanej netto 
net present value share; NPV share

akcja o zawyżonej cenie big ticket (pot.)
akcja odroczona deferred stock; deferred 

share
akcja ratownicza salvage operation
akcja reklamowa advertising action
akcja spółki corporate stock
akcja sprzedawana na giełdzie nowojor-

skiej Big Board stock
akcja subskrybowana subscribed share
akcja syntetyczna synthetic stock
akcja szczególnie zyskująca w danym 

dniu obrotu giełdowego gainer
akcja uprawniająca do dywidendy  par-

ticipating share
akcja uprawniająca do głosowania  vot-

ing share; voting stock

akcept warunkowy akcja uprawniająca do głosowania
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akcja uprzywilejowana  preference share 
(br.); preferred share (am.)

akcja uprzywilejowana niegwarantująca 
prawa do otrzymania skumulowanej 
dywidendy  noncumulative preference 
share

akcja uprzywilejowana z prawem udzia-
łu w podziale zysku participating pre-
ferred stock

akcja uprzywilejowana ze zmienną sto-
pą procentową adjustable rate preferred 
stock

akcja w pełni opłacona fully paid share
akcja według wartości nominalnej share 

at par
akcja zabezpieczona guaranteed stock
akcja zagraniczna foreign stock
akcja założycielska initial share; vendor’s 

share; founder’s share
akcja zarejestrowana na maklera lub inną 

upoważnioną osobę street-name stock
akcja zwykła  A-share; common share; 

common stock; common equity; equity 
share; equity stock; ordinary share; or-
dinary stock; original stock (am.); origi-
nal share (br.)

akcja zwykła z dywidendą wolną od opo-
datkowania common stock with the tax-
-free dividend

akcja zwykła z odroczoną wypłatą dywi-
dendy deferred ordinary share

akcja zwykła znanej korporacji blue chip 
(am.)

akcja, której cena spada znacznie w krót-
kim okresie falling knife (pot.)

akcje shares (br.); stocks (am.)
akcje agresywne tilt stocks
akcje bliźniacze twin shares
akcje emitowane dla opłacenia określo-

nych kwot w ustalonych terminach de-
benture stocks

akcje firm notowanych na giełdzie 
w Hong Kongu red chip stocks

akcje firm wysokiej technologii  high- 
-technology stocks

akcje firmy nabywane przez kierownic-
two na korzystnych warunkach  sweet 
equities

akcje groszowe penny stocks (am.)

akcje i inne udziały o zmiennej stopie 
dochodu shares and other variable yield 
participations

akcje imienne aportowe  noncash nomi-
native shares

akcje imienne uprawniające do dwóch 
głosów double vote registered shares

akcje imienne uprzywilejowane nomina-
tive preferred shares

akcje imienne zwykłe  nominative ordi-
nary shares

akcje instytucji powierniczej trust stocks
akcje instytucjonalne Y shares
akcje komunalne utility stocks
akcje kopalni miedzi coppers
akcje korporacji corporation stocks (am.)
akcje kupowane przy grze na zwyżkę 

long stocks
akcje menadżerskie management shares
akcje milczące nonvoting shares
akcje na okaziciela bearer shares
akcje nienotowane na giełdzie unquoted 

shares
akcje nieobjęte zapisami  unsubscribed 

shares
akcje nierozdzielone unlotted shares
akcje niewyemitowane unissued stocks
akcje niezabezpieczone debenture stocks
akcje niezrealizowane excess shares
akcje nisko oceniane low-rated shares
akcje notowane na giełdzie listed shares; 

lis-ted stocks; quoted equities; active 
stocks

akcje o małej wartości baby shares (am.)
akcje o niestabilnym kursie soft spot
akcje o ograniczonej zbywalności  resi-

dent stocks
akcje o stabilnym, wysokim kursie hard 

spot (am.)
akcje papierów wartościowych spadające 

do najniższego poziomu lows
akcje posiadane przez spekulanta gieł-

dowego real stocks
akcje poszczególnych rodzajów shares of 

different classes
akcje pozbawione prawa głosu  nonvot-

ing share capital
akcje pozostające w wolnym obrocie free 

float

akcja uprzywilejowana akcje pozostające w wolnym obrocie
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akcje pożyczkowe loan stocks
akcje pracownicze staff shares
akcje preferowane nifty fifty (pot.)
akcje przedsiębiorstw użyteczności pu-

blicznej  utility shares; public utility 
stocks; utility stocks

akcje przedsiębiorstwa będące „barome-
trem rynku” barometer stocks

akcje przekazywane dostawcom z tytułu 
rozliczeń gotówkowych vendor shares

akcje przemysłowe  industrial shares; in-
dustrial stocks

akcje przewartościowane overvalued stocks
akcje przydzielane dla kierownictwa fir-

my na warunkach specjalnych  incen-
tive shares

akcje przydzielone shares allotted
akcje rejestrowane w pozycji „nieroz-

dzielone zyski” treasury stocks
akcje rosnące growth stocks
akcje rzeczywiste real stocks
akcje skarbowe treasury shares
akcje spekulacyjne speculative stocks
akcje spółek naftowych oil shares
akcje sprzedane przy grze na zniżkę short 

stocks (am.)
akcje sprzedawane poniżej wartości no-

minalnej watered shares
akcje sprzedawane poza giełdą off-board 

trading; off-board shares
akcje sprzedawane za cenę niższą niż je-

den dolar drill-bit stocks (am.)
akcje standardowe leading shares
akcje starej emisji old shares
akcje towarzystw kolejowych rail shares
akcje ubezpieczeniowe insurance shares
akcje umorzone shares redeemed
akcje uprzywilejowane  preference shares; 

preferential shares; priority shares; privi-
leged shares; special shares; special stocks; 
debenture stocks (am.); senior stocks (am.); 
prior stocks (am.)

akcje uprzywilejowane drugiej klasy se-
cond-class preferred stocks (am.)

akcje uprzywilejowane podlegające wy-
kupowi redeemable preference shares

akcje uprzywilejowane rynku pienięż-
nego money market preferred shares

akcje uprzywilejowane z prawem do do-
datkowego udziału w zyskach partici-
pating preference shares

akcje uprzywilejowane ze zmienną sto-
pą procentową  floating rate preferred 
shares

akcje uznanych firm o wysokim notowa-
niu i terminowo wypłacanej dywiden-
dzie blue-chip stocks

akcje w obrocie  free float; outstanding 
shares

akcje w obrocie na rynku regulowanym 
shares traded on a regulated market

akcje w obrocie niepublicznym nonpub-
licly traded shares

akcje w pakietach blocked shares
akcje własne own shares
akcje własne firmy treasury stocks (am.)
akcje własne na sprzedaż own shares for 

sale
akcje własne ubezpieczyciela do zbycia 

insurer’s stocks available for sale
akcje wycofane z obrotu giełdowego 

withdrawn stocks
akcje wydawane pracownikom shares for 

staff
akcje wydzielone przez firmę do ewen-

tualnej specjalnej emisji dla pracowni-
ków option pool

akcje wyemitowane outstanding shares
akcje wyemitowane według wartości no-

minalnej shares issued at par
akcje wyemitowane z agiem powyżej 

wartości nominalnej  shares issued at 
a premium

akcje wyemitowane za gotówkę  shares 
issued for cash

akcje wyemitowane, ale nie w pełni 
opłacone  shares issued but not fully 
paid

akcje wysoko notowane na giełdzie high-
-flying stocks (pot.)

akcje z odroczonym terminem wypłaty 
dywidendy deferred shares

akcje założycielskie  founders’ shares; 
founders’ stocks; promoter’s stocks

akcje zamienne  convertible stocks; stock 
convertibles

akcje pożyczkowe akcje zamienne
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akcje zignorowane przez analityków 
rynku papierów wartościowych  wall-
flowers (pot.)

akcje złote gold shares (br.)
akcje zwykłe bez ustalonej dywidendy 

equities
akcje zwykłe emitowane w krajach Euro-

py kontynentalnej continental equities
akcje zwykłe imienne common registered 

shares
akcje zwykłe na okaziciela common bear-

er shares
akcje zwykłe przedsiębiorstw przemys-

łowych industrial equities
akcje zwykłe w obiegu  common shares 

outstanding
akcje zwykłe w obrocie  ordinary stocks 

in issue
akcje zwykłe z prawem głosu  ordinary 

voting shares
akcje, które straciły zaufanie inwestorów 

wallflowers (pot.)
akcje, których rodzaj nie został określo-

ny w statucie spółki blank stocks
akcjonariat pracowniczy employee stock 

option plan; employee stock ownership 
plan; employee share ownership

akcjonariusz  shareholder; stockholder; 
equity holder

akcjonariusz bankowy bank shareholder
akcjonariusz emitenta issuer’s shareholder
akcjonariusz posiadający akcje uprzywi-

lejowane preference shareholder
akcjonariusz posiadający akcje z odro-

czoną dywidendą deferred shareholder
akcjonariusz posiadający akcje zwykłe 

ordinary shareholder
akcjonariusz uprawniony do głosowania 

corporate member
akcjonariusz większościowy  controlling 

shareholder; majority shareholder
akcyjna kasa pożyczkowa trustee bank
akcyza  excise duty; excise tax; consumer 

excise tax
akcyzy i inne podatki pośrednie  excise 

duties and other forms of indirect taxa-
tion

akr (4047 m2 = 0,4 ha) acre

akredytacja accreditation
akredytacja dyplomatyczna  diplomatic 

accreditation
akredytywa  letter of credit; bill of credit; 

banker’s credit
akredytywa akceptacyjna acceptance cre-

dit; credit available by acceptance; us-
ance letter of credit

akredytywa awizowana advised credit
akredytywa bez podania sumy  credit in 

blank
akredytywa bezdokumentowa  clean let-

ter of credit
akredytywa budżetowa  budget letter of 

credit
akredytywa długoterminowa  long-term 

letter of credit
akredytywa dokumentowa  commercial 

letter of credit; commercial credit; com-
mercial documentary credit (am.); docu-
mentary letter of credit; documentary 
credit; document letter of credit

akredytywa dokumentowa z tratą płatną 
za okazaniem sight letter of credit

akredytywa dostępna przez negocjacje 
credit available by negotiation

akredytywa dyskontowa  export letter of 
credit; authority to pay

akredytywa eksportowa potwierdzona 
accepted export letter of credit

akredytywa gotówkowa  sight letter of 
credit; special credit; special letter of 
credit; cash letter of credit

akredytywa importowa  import letter of 
credit

akredytywa in blanco blank letter of credit
akredytywa kompensacyjna back-to-back 

credit; back-to-back letter of credit
akredytywa krajowa  domestic letter of 

credit
akredytywa negocjacyjna  general credit; 

negotiation credit
akredytywa nieodwołalna irrevocable let-

ter of credit
akredytywa nieodwołalna i potwierdzo-

na straight credit (am.)
akredytywa niepotwierdzona  unconfir-

med letter of credit; unlimited credit

akcje zignorowane przez analityków rynku… akredytywa niepotwierdzona
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akredytywa nieprzenoszalna untransfera-
ble letter of credit; nontransferable credit; 
nonassignable credit

akredytywa obca potwierdzona  confir-
med export letter of credit

akredytywa odnawialna  revolving letter 
of credit; renewable letter of credit

akredytywa odwołalna revocable credit
akredytywa okrężna  circular letter of 

credit; circular note
akredytywa pieniężna cash letter of cred-

it; open letter of credit
akredytywa pieniężna bezdokumentowa 

operating line
akredytywa płatna  letter of credit pay-

able
akredytywa podróżnicza traveller’s letter 

of credit; noncommercial credit
akredytywa podwójna otwierana na rzecz 

agenta kupującego i sprzedawcy back- 
-to-back letter of credit

akredytywa podzielna  divisible letter of 
credit; divisible credit

akredytywa potwierdzona confirmed let-
ter of credit; confirmed credit

akredytywa prosta  direct letter of credit 
(br.)

akredytywa przenoszalna negotiable let-
ter of credit

akredytywa przenośna transferable letter 
of credit; transferable credit

akredytywa rewolwingowa revolving let-
ter of credit; revolving credit; renewable 
credit

akredytywa subsydiarna secondary credit
akredytywa towarowa  commercial let-

ter of credit; commercial documentary 
credit

akredytywa wiązana  back-to-back letter 
of credit

akredytywa własna letter of credit issued
akredytywa wystawiona na...  letter of 

credit drawn on...
akredytywa z czerwoną klauzulą  red 

clause letter of credit
akredytywa z odroczonym terminem 

płatności deferred payment credit
akredytywa z płatnością odroczoną  in-

stallment letter of credit

akredytywa z pokryciem paid credit
akredytywa zabezpieczająca standby let-

ter of credit (am.)
akredytywa zaliczkowa  red clause letter 

of credit
akt awarii wspólnej general average act
akt cesji  instrument of assignment; deed 

of assignment
akt darowizny deed of donation
akt gwarancyjny deed of guarantee
akt hipoteczny mortgage deed
Akt Końcowy Traktatu  Final Act to the 

Treaty
akt kupna act of purchase
akt kupna-sprzedaży deed of sale; bill of 

sale
akt nabycia  deed of acquisition; deed of 

accession
akt notarialny notarial act
akt prawny legal document; deed
akt protestu weksla deed of action
akt prywatny private deed
akt przekazania vesting deed
akt przeniesienia prawa własności deed 

of property
akt przeniesienia własności nieruchomo-

ści deed of conveyance
akt retorsji act of retortion
akt sprzedaży act of sale; deed of sale
akt upadłości act of bankruptcy
akt ustanowienia hipoteki deed of mort-

gage
akt własności deed of ownership
akt wydania deed of release
akt założycielski corporate charter (am.); 

deed of incorporation; constituent in-
strument

akt zawiązania i statut spółki komandy-
towo-akcyjnej  deed and statute estab-
lishing a mixed limited partnership and 
joint stock company

akt zawiązania spółki akcyjnej i sta-
tut spółki akcyjnej  founding deed for 
a joint stock company and statute for 
a joint stock company

akta audytu audit files
akta osobowe pracownika personal file of 

the employee
akta personalne personnel records

akredytywa nieprzenoszalna akta personalne
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aktualizacja wartości  revaluation adjust-
ments

aktualizacja wartości aktywów niefinan-
sowych  revaluation of nonfinancial as-
sets

aktualizacja wartości inwestycji revalua-
tion of investments

aktualizacja wyceny  value adjustments; 
revaluation; valuation updating

aktualizacja wyceny do wartości rynko-
wej mark-to-market value adjustments

aktualizacja wyceny środków trwałych 
fixed assets revaluation

aktualizować bring up to date
aktualizujące kwoty updating amounts
aktualna stopa procentowa going rate
aktualna sytuacja na rynku actual state of 

the market
aktualna wartość pieniądza  today’s mo-

ney
aktualna wartość użytkowa  current use 

value
aktualna wartość waluty current value of 

a currency
aktualne oprocentowanie current interest 

rate
aktualne restrykcje handlowe current trade 

restrictions
aktualne zadłużenie current debt
aktualny koszt odtworzenia  current re-

placement cost
aktualny kurs going rate; current rate
aktuarialna metoda naliczania kosztów 

actuarial cost method
aktuarialna tablica umieralności  actu-

arial life table
aktuarialna wartość aktywów  actuarial 

value of assets
aktuarialny actuarial
aktuariat  actuarial theory
aktuariusz actuary
aktuariusz wyznaczony  appointed actu-

ary
akty hipoteczne w wersji elektronicznej 

computerized mortgage deeds
aktywa assets; capital assets
aktywa „martwe” inactive assets
aktywa „przetworzone”  repackaged as-

sets

aktywa „związane” linked assets
aktywa bazowe underlying assets
aktywa bezodsetkowe nonaccrual assets
aktywa bezpieczne  risk-free assets; risk-

less assets
aktywa bieżące current assets
aktywa bieżące minus zapasy  quick as-

sets
aktywa biologiczne biological assets
aktywa długoterminowe term assets; non-

current assets
aktywa dochodowe earning assets
aktywa dodatkowe tier-two assets
aktywa dolarowe dollar balances
aktywa dopasowane matching assets
aktywa ekwiwalentne equivalent assets
aktywa fikcyjne fictitious assets
aktywa finansowe financial assets
aktywa funduszu amortyzacyjnego sink-

ing fund assets
aktywa gospodarcze economic assets
aktywa gotówkowe cash assets
aktywa i pasywa assets and liabilities
aktywa krótkoterminowe  current assets; 

short-term assets
aktywa księgowe accounting assets
aktywa łatwo zbywalne  quick assets; 

readily saleable assets
aktywa majątkowe capital assets
aktywa materialne i niematerialne tangi-

ble and intangible assets
aktywa możliwe do zidentyfikowania 

identifiable assets
aktywa na koniec okresu obrachunkowe-

go closing assets
aktywa nabyte w imieniu i na rzecz osób 

trzecich assets acquired in the name and 
on behalf of third parties

aktywa niebankowych instytucji finan-
sowych assets of nonbank financial in-
stitutions

aktywa niefinansowe nonfinancial assets
aktywa nienarastające nonaccrual assets
aktywa niepieniężne nonmonetary assets
aktywa niepłynne illiquid assets
aktywa nieprzynoszące zysków nonearn-

ing assets; nonperforming asstes
aktywa niskiej wartości  assets of low 

value

aktualizacja wartości aktywa niskiej wartości
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aktywa nominalne nominal assets
aktywa o małej płynności slow assets
aktywa o obniżonej wartości  impaired 

assets
aktywa o ograniczonym okresie użytko-

wania wasting assets
aktywa o wyjątkowej wartości valuables
aktywa obrotowe  current assets; revolv-

ing assets; nonfixed assets; fluid assets; 
quick assets

aktywa odroczone deferred assets
aktywa operacyjne netto net operating as-

sets
aktywa osób prawnych corporate assets
aktywa pieniężne  money assets; mon-

etary assets
aktywa płynne liquid assets; quick assets; 

floating assets; available assets
aktywa początkowe (na otwarcie bilan-

su) opening assets
aktywa podlegające amortyzacji  assets 

subject to depreciation
aktywa podlegające opodatkowaniu  char-

geable assets
aktywa podstawowe tier-one assets
aktywa pokrywające rezerwy techniczne 

assets covering technical provisions
aktywa poniżej standardu  substandard 

assets
aktywa portfelowe portfolio assets
aktywa posiadane za granicą assets held 

abroad
aktywa pozabilansowe  off balance sheet 

assets; contingent assets
aktywa przedsiębiorstwa  company’s as-

sets
aktywa przedsiębiorstwa handlowego 

business assets
aktywa przekazane MFW  assets lodged 

with the IMF
aktywa przeniesione transferred assets
aktywa przeznaczone na nieprzewidzia-

ne zobowiązania contingent assets
aktywa przynoszące dochód  earning as-

sets
aktywa przyszłych okresów deferred as-

sets
aktywa razem total assets
aktywa rezerwowe reserve asset

aktywa rzeczowe  real assets; properties; 
physical assets

aktywa rzeczywiste actual assets
aktywa spółki company assets
aktywa stanowiące rezerwy techniczno-

ubezpieczeniowe  technical reserve as-
sets

aktywa stanowiące zabezpieczenie assets 
pledged as security

aktywa syntetyczne synthetic assets
aktywa sztywne sticky assets
aktywa trudno zbywalne  slow assets; 

sticky assets
aktywa trwałe fixed assets; noncurrent as-

sets
aktywa uzupełniające complementary as-

sets
aktywa w walucie obcej assets in foreign 

exchange
aktywa walutowe currency assets
aktywa warunkowe contingent assets
aktywa ważone ryzykiem  risk-weighted 

assets; risk-adjusted assets
aktywa wolne od ryzyka risk-free assets; 

riskless assets
aktywa wrażliwe sensitive assets
aktywa wrażliwe na zmiany stopy pro-

centowej rate-sensitive assets
aktywa wyceniane według zamortyzowa-

nego kosztu  assets measured at amor-
tized cost

aktywa wyeksploatowane  workout as-
sets

aktywa wykorzystane assets deployed
aktywa wymienne fungibles
aktywa z opcją wcześniejszego wykupu 

callable assets
aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego deferred tax assets
aktywa zabezpieczone papierami war-

tościowymi banku centralnego  assets 
items secured by collateral in the form 
of central bank securities

aktywa zablokowane frozen assets
aktywa zagraniczne foreign assets; exter-

nal assets
aktywa zamrożone frozen assets
aktywa zastawione mortgaged assets
aktywa zbędne redundant assets

aktywa nominalne aktywa zbędne


