
агéнтский agencyjny
агéнтство n 1. agencja ż 2. przedsta-

wicielstwo
воздԻшное ~ przedstawicielstwo 
linii lotniczych
госудáрственное ~ agencja 
państwowa
информациóнное ~ (информ-
агéнтство) agencja informacyjna
модéльное ~ agencja modelek
охрáнное ~ agencja ochrony/
ochroniarska pot.
ПР-/PR-~ agencja PR
реклáмное ~ agencja reklamowa
реклáмно-информациóнное ~ 
agencja reklamowo-informacyjna
рекрԻтинговое ~ agencja pośred-
nictwa pracy
риéлторcкое ~ agencja nierucho-
mości
страховóе ~ agencja ubezpiecze-
niowa
тамóженное ~ agencja celna
торгóвое ~ agencja handlowa
трáнспортное ~ agencja trans-
portowa
трáнспортно-экспедициóнное ~ 
agencja transportowo-spedycyjna
туристԹческое ~ agencja turys-
tyczna, biuro podróży
HR-~ agencja doradztwa personal-
nego, agencja HR
экспедԹторское/экспедициóн-
ное ~ przedstawicielstwo spedy-
cyjne
~ бáнка oddział banku
~ коммéрческой развéдки wy-
wiadownia handlowa
~ печáти agencja prasowa
~ по недвԹжимому имԻществу 
agencja nieruchomości
~ по перевóзкам agencja prze-
wozowa
~ экономԹческой развéдки 
wywiadownia gospodarcza

агентԻра ż agentura
агломерáция ż aglomeracja

агрáрный agrarny, rolny
агрегáт m 1. agregat 2. fi n. wskaźnik 

agregatowy
дéнежные ~ы fi n. agregaty pie-
niężne
общéственный ~ soc. agregat 
społeczny

агрегáция ż agregacja
~ показáтелей agregacja wskaź-
ników

агрегԹрование n agregacja ż
~ рՀнка agregacja rynku

агрофԹрма ż przedsiębiorstwo rolne
адаптáция ż adaptacja

~ валԽтных отношéний wyrów-
nanie/przystosowanie walut

а-дáто z datą, datowany
ад валóрем ndm ad valorem, od 

wartości
адвалóрный ad valorem
адвокáт m adwokat
аддéндум m addenda lm
адеквáтность ż adekwatność, 

odpowiedniość
~ затрáт и результáтов adekwat-
ność/odpowiedniość nakładów 
i wyników/efektów
~ ценՀ к стóимости adekwatność 
ceny do wartości

адеквáтный чему-л. adekwatny do 
czegoś

аджáстер m ubezp. mor. dyspaszer
администратԹвны|й administra-

cyjny
~м путём w trybie administracyj-
nym

администрáтор m administrator
~ сéрвера inform. administrator 
serwera
систéмный ~ (сисадмԹн) inform. 
administrator systemu

администрáци|я ż administracja, 
zarząd m
городскáя ~я administracja miej-
ska, zarząd miejski
госудáрственная ~я administra-
cja państwowa
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налóговая ~я administracja po-
datkowa, władze podatkowe
попечԹтельская ~я administracja 
powiernicza
финáнсовая ~я administracja 
fi nansowa
хозԾйственная ~я administracja 
gospodarcza
~я бԹржи zarząd giełdy
~ завóда zarząd fabryki/zakładów
~я предприԾтия administracja/
zarząd przedsiębiorstwa
слԻжащий ~и urzędnik adminis-
tracji

администрԹрование n adminis-
trowanie, zarządzanie
~ сéти inform. zarządzanie siecią

администрԹровать administro-
wać, zarządzać

áдрес m adres
IP-~, ай-пԹ ~ inform. adres IP
вспомогáтельный ~ adres po-
mocniczy
домáшний ~ adres domowy
обрáтный ~ adres zwrotny
официáльный ~ adres ofi cjalny/
statutowy
служéбный ~ adres służbowy
юридԹческий ~ adres prawny
~ в начáле письмá adres w na-
główku pisma/listu
~ для корреспондéнции adres 
do korespondencji
~ для нотификáции adres dla 
notyfi kacji
~ для перепԹски adres do kore-
spondencji
~ отправԹтеля adres nadawcy
~ получáтеля adres odbiorcy
~ постоԾнного/врéменного мес -
тожԹтельства adres stałego/tym-
czasowego miejsca zamieszkania/
pobytu
достáвить по ~у doręczyć zgodnie 
z adresem
направлԾть письмó по ~у wysy-
łać pismo/list na adres

писáть по ~у pisać na adres
адресáнт m 1. urz. nadawca 2. hand. 

trasant
адресáт m 1. urz. adresat 2. hand. 

trasat
конéчный ~ odbiorca końcowy/fi -
nalny
Возвращенó за ненахождéнием 
~а Adresat nieznany

áдресный adresowy
~ стол biuro adresowe

адресовáть кому-л. adresować/za-
adresować do kogoś

áжи|о n ażio, agio
~о понижáется ażio spada
~о растёт ażio rośnie
понижéние ~а spadek ażia

ажиотáж m ażiotaż
биржевóй ~ ażiotaż giełdowy
рՀночный ~ ażiotaż rynkowy

ажԻр księg. [fr. à jour ‘na dzień bieżą-
cy’] à jour
приводԹть в ~ porządkować (księ-
gi, rozliczenia)

аквизԹция ż akwizycja
страховáя ~ akwizycja ubezpie-
czeniowa
~ грԻза ubezp. akwizycja ładunku

аквизԹтор m 1. akwizytor 2. agent 
ubezpieczeniowy
торгóвый ~ akwizytor handlowy

аквизициóнный akwizycyjny
аккóрдный akordowy, na akord
аккредитáция ż akredytacja
аккредитԹв m fi n. akredytywa ż

акцéптный ~ akredytywa akcepta-
cyjna/akceptowa
бáнковский ~ akredytywa ban-
kowa
безотзՀвный ~ akredytywa 
nieodwołalna
бессрóчный ~ akredytywa bezter-
minowa
блáнковый ~ akredytywa 
in blanco
возобновлԾемый ~ akredytywa 
odnawialna/rewolwingowa
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