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Introduzione
Il presente Dizionario della terminologia giuridica contiene circa 20.000 voci ed
è basato sul lemmario del Dizionario della terminologia giuridica spagniolo–polacco, polacco-spagniolo di Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki e El bieta Komarnicka, pubblicato nel 2007 dalla Casa Editrice C.H. Beck, specialistiche
opere lessicograiche e terminologiche, codici e leggi italiane e sull’esperienza
professionale dell’autore nel settore giuridico.
Oltre tradizionali voci del lessico giuridico il volume contiene anche voci legati alle materie afini al diritto, come l’economia e il business. Le voci sono stampate in grassetto. Nei termini composti le frazioni che si ripetono sono sostituite
da una tilde (segno ˜). Le spiegazioni dei termini sono stampate in corsivo e messe tra parentesi. I termini contengono anche i suoi sinonimi o parole che possono
essere considerate simili. Le accezioni che corrispondono ai vari signiicati di un
termine sono precedute da cifre arabe.
Destinatari del volume sono quindi non solo le igure che quotidinamente entrano
in contatti commerciali con le aziende italiane, ma anche tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza della terminologia giuridica. Il Dizionario costiutisce inoltre un comodo ed utile strumento di consultazione per giuristi, interpreti e studenti.
Varsavia, lùglio 2011
Halina Kwiatkowska

VII

Wprowadzenie
Słownik terminologii prawniczej zawiera około 20.000 haseł, których wybór oparty został na siatce haseł pochodz cej ze Słownika terminologii prawniczej hiszpa sko-polskiego, polsko-hiszpa skiego autorstwa Mieczysława Komarnickiego,
Igora Komarnickiego i El biety Komarnickiej, wydanego przez Wydawnictwo
C.H. Beck w 2007 r., wielu specjalistycznych słownikach i leksykonach, włoskich
ustawach i kodeksach oraz prawniczym do wiadczeniu zawodowym autora.
Oprócz terminów typowo prawniczych słownik zawiera tak e hasła z powi zanych z prawem dziedzin ekonomii i biznesu. Wyj ciowe terminy zostały wyró nione tłustym drukiem. W terminach zło onych wyrazy powtarzaj ce si zostały
zast pione tyld (znak ˜ ). Obja nienia haseł wyró niono kursyw i uj to w nawiasy. W terminach wyj ciowych uwzgl dniono tak e ich synonimy lub bliskoznaczne odpowiedniki. Z kolei odpowiedniki dotycz ce ró nych znacze danego
terminu oddzielono cyframi arabskimi.
Słownik przeznaczony jest nie tylko dla osób, które na co dzie maj styczno ć
z obsług współpracy gospodarczej z przedsi biorcami włoskimi, ale mo e tak e
stanowić u yteczne narz dzie i wsparcie w codziennej pracy prawników, tłumaczy, studentów oraz wszystkich chc cych poszerzyć swoj znajomo ć włoskiej
terminologii prawniczej.
Warszawa, lipiec 2011
Halina Kwiatkowska
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Cz ć I
włosko-polska
Parte I
italiano-polacca

A
a condizione pod warunkiem
a|in contanti gotówkowy
a pena pod kar
a prezzo di costi po cenie kosztów
a richiesta na danie
a rischio del compratore na ryzyko nabywcy
a tempo indeterminato bezterminowo,
na czas nieokre lony
a titolo di... tytułem (czego ); ~ di donazione tytułem darowizny; ~ di indennizzo tytułem odszkodowania; ~ di
pagamento tytułem zapłaty; ~ di risarcimento tytułem odszkodowania
a vista a vista, za okazaniem
a|di breve termine krótkoterminowy,
na okres krótkoterminowy
a|di lungo termine długoterminowy,
na okres długoterminowy
a|in favore na korzy ć
abbandonare 1. mors. abandonować;
2. odst pić (od czego ), rezygnować,
zaniechać, zrzekać si ; ~ un diritto
zrzekać si prawa; ~ un’eredità zrzekać si spadku
abbandono 1. mors. abandon; 2. odst pienie (od czego ), rezygnacja, zaniechanie, zaprzestanie, zrzeczenie si ;
3. zaniedbanie, opuszczenie, porzucenie; ~ del posto di lavoro opuszczenie miejsca pracy; ~ del lavoro porzucenie pracy; ~ del ricorso odst pienie
od zło enia odwołania; ~ del servizio opuszczenie słu by przez funkcjonariusza; ~ della coltivazione odst pienie od uprawy gruntów rolnych;
~ della nave opuszczenie okr tu bez

rozkazu; ~ di pretesa zrzeczenie si
roszczenia; ~ della cosa porzucenie
rzeczy; ~ del minore o incapace porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej; ~ dell’attività criminale odst pienie od działalno ci przest pczej
abbassamento obni ka, spadek, redukcja; ~ dei prezzi obni ka cen; ~ del
cambio spadek kursu; ~ dei salari
obni ka płac
abbassare obni ać, zmniejszać; ~ i prezzi obni ać ceny; ~ gli stipendi obniać płace
abbassato obni ony
abbattimento 1. przygn bienie, depresja;
2. ekon. depresja, odliczenie; 3. obni ka, redukcja
abbonamento abonament, prenumerata
abbonare 1. abonować, prenumerować;
2. redukować, umarzać, zmniejszać
abbonato abonent, prenumerator
abbordaggio mors. aborda
abbordare zderzać si (o statkach)
abbozzo szkic, zarys
abbreviazione skrót
abbuonare bonifikować, udzielać rabatu, obni yć
abbuono bonifikata, rabat, upust, zni ka
abdicare abdykować, ust pować
abdicazione abdykacja, ust pienie
aberrazione aberracja, odchylenie od normy
abigeato kradzie bydła
abigeo złodziej bydła
abilità 1. biegło ć; 2. zdolno ć; ~ al servizio militare zdolno ć do słu by woj-
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abilitare

skowej; ~ lavorativa zdolno ć do pracy
abilitare upowa niać, uprawniać
abilitato upowa niony, uprawniony
abilitazione upowa nienie, uprawnienie
abituale zwyczajny, zwykły, zwyczajowy
abitudine zwyczaj
abolire kasować, skasować, uchylać, uniewa niać, znosić; ~ una legge uchylić
ustaw ; ~ una sentenza uchylić wyrok
abolizione abolicja, skasowanie, uchylenie, zniesienie; ~ delle barriere doganali zniesienie barier celnych; ~ di dazi doganali zniesienie cła
abolizionista abolicjonista
abbordare dokonać aborda u
aborigeno aborygen, krajowiec
abortire dokonać aborcji, sp dzać płód
abortista zwolennik legalizacji aborcji
aborto aborcja, sp dzenie płodu; ~ non
punibile aborcja niekaralna
abrogabile odwołalny, mo liwy do uchylenia
abrogare anulować, odwoływać, uchylać, znosić; ~ l’arresto uchylać areszt;
~ un provvedimento uchylać zarz dzenie; ~ una legge uchylać ustaw
abrogazione anulowanie, odwołanie,
uchylenie, zniesienie; ~ dell’arresto
uchylenie aresztu
abusare nadu ywać, nadu yć; ~ del potere nadu ywać władzy
abusivismo edilizio samowola budowlana
abuso wykorzystywanie, nadu ycie
przekroczenie; ~ del diritto nadu ycie (obej cie) prawa; ~ del diritto soggettivo nadu ycie prawa podmiotowego; ~ del potere giudiziario nadu ycie
władzy s dowej; ~ della patria potestà
nadu ycie władzy rodzicielskiej; ~ della qualità di pubblico ufficiale wykorzystywanie pełnionej funkcji publicznej; ~ dell’immagine altrui nadu ycie
cudzego wizerunku; ~ dell’inesperien-
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accertamento

za del minore wykorzystywanie niedo wiadczenia osoby małoletniej; ~ di
autorità nadu ycie władzy; ~ di fiducia nadu ycie zaufania; ~ di foglio
firmato in bianco wykorzystywanie
(nadu ycie) podpisu in blanco; ~ di
informazioni privilegiate wykorzystywanie informacji stanowi cych tajemnic pa stwow lub słu bow ; ~ di
posizione dominante nadu ycie pozycji dominuj cej; ~ di relazioni d’ufficio wykorzystywanie stanowiska słu bowego (stosunków słu bowych); ~ di
ufficio nadu ycie stanowiska (urz du);
~ edilizio samowola budowlana
accantonamento kwatera, rezerwa, gromadzone rodki
accaparramento skupowanie towarów
(w celach spekulacyjnych)
accaparrare skupować towary (w celach
spekulacyjnych)
accaparratore spekulant
accedere 1. wchodzić; 2. zgadzać si , zezwalać
accendere otworzyć, ustanawiać, zaci gać; ~ un debito zaci gać dług;
~ un’ipoteca ustanowić hipotek ; ~un
conto otwierać konto
accensione otwarcie, ustanowienie, zaci gni cie; ~ di un conto otwarcie
konta; ~ di un credito otwarcie kredytu; ~ di un’ipoteca ustanowienie hipoteki
accertamento sprawdzenie, stwierdzenie, ustalenie, oszacowanie; ~ dei crediti ustalenie wierzytelno ci; ~ del
danno ustalenie szkody; ~ del rapporto di filiazione ustalenie pochodzenia dziecka; ~ del reddito ustalenie wysoko ci dochodu; ~ della massa
fallimentare ustalenie masy upadłociowej; ~ della paternità ustalenie
ojcostwa; ~ dell’obbligazione tributaria ustalenie zobowi zania podatkowego; ~ fiscale oszacowanie dla celów
podatkowych; ~ del valore ustalenie
warto ci

accertare

accertare sprawdzać, dochodzić, stwierdzać, ustalać, szacować; ~ la verità
dochodzić prawdy; ~ lo stato di fatto ustalać stan faktyczny
accessibile dost pny
accessione akces, przył czenie, przyst pienie; ~ a un trattato przyst pienie
do układu (traktatu); ~ invertita nabycie prawa wykupu ziemi przez właciciela wybudowanej na niej nieruchomo ci
accesso dost p, wej cie, wst p; ~ libero
wolny dost p (wst p)
accessorio 1. akcesoryjny, dodatkowy;
2. uboczny
accettabile dopuszczalny, akceptowalny
accettante akceptant; ~ cambiario akceptant weksla; ~ di una tratta akceptant weksla; ~ per intervento akceptant przez wyr czenie
accettare 1. akceptować, godzić si ,
uwzgl dniać, uznać, zaakceptować,
zgadzać si , przyj ć; 2. obj ć (urz d,
stanowisko); ~ per acclamazione przyj ć przez aklamacj ; ~ una cambiale (una tratta) akceptować weksel;
~ una sentenza uznać wyrok; ~ una
carica obj ć stanowisko
accettato uznany, przyj ty
accettazione akcept, akceptacja, uznanie,
przyj cie; ~ bancaria akcept bankowy;
~ cambiaria akcept weksla; ~ commerciale akcept handlowy; ~ condizionata akcept warunkowy; ~ della
fattura akceptacja faktury; ~ dell’eredità przyj cie spadku; ~ dell’offerta
akceptacja oferty; ~ di cambiale akceptacja weksla; ~ di merci odbiór towaru; ~ espressa akceptacja wyra na;
~ in bianco akcept in blanco; ~ incondizionata akcept bezwarunkowy; ~ irrevocabile akceptacja nieodwołalna;
~ parziale akceptacja cz ciowa; ~ per
intervento (per onore) akcept przez
wyr czenie; ~ tacita akceptacja dorozumiana

accordo

acchiappare chwytać
accidente wypadek, nieszcz liwy wypadek; ~ spaziale wypadek kosmiczny
accisa akcyza
acclamare obierać (wybierać) jednomy lnie
acclamazione aklamacja; eleggere per ~
wybierać przez aklamacj ; accettare
per ~ przyj ć przez aklamacj ; eletto
per ~ wybrany przez aklamacj
accludere doł czać, zał czać
accluso doł czony, zał czony
accogliere uwzgl dniać, przyj ć; ~ un ricorso uwzgl dniać odwołanie
accoltellare zasztyletować
accomodamento kompromis, ugoda,
układ; ~ con i creditori ugoda z wierzycielami; venire a un ~ zawrzeć ugod
accomodante ugodowy
acconsentire godzić si (na co ), zezwalać, zgadzać si
acconto akonto, zadatek, zaliczka;
~ d’imposta zaliczka na podatek; ~ dividendo zaliczka na poczet dywidendy; ~ sullo stipendio zaliczka na pobory
accordare 1. godzić, pojednać, uzgadniać; 2 udzielić, przyznać; ~ un abbuono udzielić rabatu; ~ una facilitazione przyznać ulg ; ~ una licenza
udzielić licencji
accordarsi godzić si (z kim ), doj ć
do porozumienia
accordo 1. układ, umowa, traktat; 2. ugoda, uzgodnienie; 3. zgoda; ~ bilaterale
układ bilateralny (dwustronny); ~ multilaterale układ wielostronny; ~ internazionale układ mi dzynarodowy;
~ collettivo di lavoro układ zbiorowy
pracy; ~ commerciale układ handlowy; ~ di riammissione umowa o readmisji; ~ di riempimento deklaracja
wekslowa; A~ Generale sulle Tariffe ed il Commercio Układ Ogólny
w Sprawie Ceł i Handlu (GATT); ~ per
la sospensione del pagamento układ
o zawieszeniu płatno ci; ~ sulla com-
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accorpare

petenza del foro umowa o poddanie
si jurysdykcji okre lonego s du
accorpare skomasować, poł czyć
accreditamento 1. akredytacja, uwierzytelnienie; 2. kredytowanie
accreditante kredytodawca
accreditare 1. akredytować, uwierzytelniać (kogo ); 2. uwiarygodniać;
3. otworzyć akredytyw , 4. ksi g. zapisywać po stronie „Ma”; ~ un diplomato akredytować (uwierzytelniać)
dyplomat
accreditato akredytowany
accredito akredytywa, uznanie na rachunku
accrescere zwi kszać, powi kszać
accrescimento 1. zwi kszenie, wzrost;
2. pr. spadk. przyrost; diritto di ~ prawo do przyrostu; ~ del valore wzrost
warto ci
accumulare akumulować, gromadzić,
zbierać; ~ il denaro zbierać (gromadzić) pieni dze
accumulativo akumulacyjny
accumulazione akumulacja, gromadzenie; ~ di capitale akumulacja kapitału; ~ di scorte akumulacja zapasów;
~ finanziaria akumulacja finansowa;
~ monetaria akumulacja pieni na;
~ originaria (primitiva) akumulacja
pierwotna; ~ produttiva akumulacja
produkcyjna
accumulo akumulacja; ~ di pretese akumulacja roszcze
accusa oskar enie, obwinienie (o co );
~ calunniosa oskar enie oszczercze
(zniesławiaj ce); ~ infondata bezpodstawne oskar enie; ~ privata oskar enie prywatne; ~ pubblica oskar enie
publiczne; testimone di ~ wiadek
oskar enia
accusare 1. obwiniać, oskar ać, zarzucać; 2. potwierdzać; ~ ricevimento potwierdzić odbiór
accusato oskar ony; ~ a piede libero
oskar ony odpowiadaj cy z wolnej
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acquistato

stopy; ~ contumace oskar ony s dzony pod nieobecno ć (zaocznie)
accusatore oskar yciel; ~ ausiliario oskar yciel posiłkowy; ~ privato oskar yciel prywatny; ~ pubblico
oskar yciel publiczny
accusatorio oskar ycielski
acqu|a woda; ~e wody; ~e internazionali wody mi dzynarodowe; ~e interne
wody wewn trzne; ~e marittime wody morskie; ~e territoriali wody terytorialne
acquartieramento zakwaterowanie
acquartierare zakwaterować
acquiescenza 1. uznanie; 2. przyzwolenie; ~ ad una sentenza uznanie wyroku
acquiescere 1. uznać (orzeczenie); 2. przyzwalać
acquirente 1. nabywca; 2. klient, kupuj cy; ~ di azioni di società nabywca
akcji spółki; ~ di buona fede nabywca w dobrej wierze; ~ di mala fede nabywca w złej wierze; ~ potenziale potencjalny nabywca
acquisire nabywać, uzyskać; ~ i diritti
nabywać prawa; ~ la cittadinanza uzyskać obywatelstwo; ~ le qualifiche nabywać kwalifikacje
acquisitivo nabywczy
acquisito nabyty
acquisitore nabywca, kupuj cy
acquisizione 1. nabycie (prawa); 2. zakup, kupno; 3. otrzymanie, uzyskanie;
~ di controllo di società uzyskanie
kontroli nad spółk
acquistare 1. nabywać (prawo); 2. kupować, zakupić; 3. otrzymać, uzyskać;
~ di seconda mano nabywać (kupować) z drugiej r ki; ~ i diritti nabywać prawa; ~ il diritto al salario nabywać prawo do wynagrodzenia; ~ la
proprietà nabywać własno ć; ~ personalità giuridica nabywać osobowo ć prawn
acquistato nabyty, uzyskany

acquisto

acquisto 1. nabycie (prawa); 2. kupno, zakup; 3. uzyskanie, otrzymanie; ~ a credito kupno (zakup) na kredyt; ~ a non
dominio nabycie od osoby nie b d cej
wła cicielem; ~ a pronti kupno za gotówk , zakup gotówkowy; ~ a rate
kupno (zakup) na raty; ~ a titolo derivato nabycie pochodne; ~ a titolo originario nabycie pierwotne; ~ all’asta
kupno na licytacji; ~ all’ingrosso zakup hurtowy; ~ con pagamento rateale kupno (zakup) na raty; ~ dei diritti
nabycie praw; ~ del possesso nabycie
posiadania; ~ della cittadinanza (della nazionalità) nabycie obywatelstwa;
~ della proprietà nabycie własno ci;
~ di azioni zakup akcji; ~ di azioni
proprie da parte della società nabycie akcji własnych przez spółk ; ~ di
cose di sospetta provenienza nabycie rzeczy podejrzanego pochodzenia; ~ di prova kupno (zakup) na prób ; ~ d’eredità nabycie spadku; ~ per
contanti kupno za gotówk ; ~ per conto di terzi kupno na rachunek osoby
trzeciej; ~ per impulso zakup impulsowy; ~ per la rivendita kupno w celu
odsprzeda y; ~ per prescrizione acqusitiva nabycie prawa własno ci przez
zasiedzenie; ~ per unione (commistione) nabycie prawa własno ci rzeczy przez poł czenie (przył czenie);
~ per usucapione nabycie prawa własno ci przez zasiedzenie
acqusizione zob. acquisto
adattamento adaptacja, dostosowanie;
~ sociale adaptacja społeczna
adattare adaptować, dostosowywać; ~ le
leggi dostosowywać prawo
addebitamento ksi g. obci enie, zaliczenie w ci ar
addebitare 1. obci ać, 2. oskar ać;
3. ksi g. zapisywać po stronie „Winien”; ~ in conto zapisać w debet;
~ le spese al cliente obci ać kosztami klienta; ~ un conto obci ać konto,
uznać rachunek, zaliczać na rachunek

adozione

addebito 1. debet, obci enie rachunku;
2. oskar enie; ~ in conto corrente debet w rachunku bankowym
addentrarsi wdawać si
addetto attaché; ~ commerciale attaché
handlowy
addizionale dodatkowy, uzupełniaj cy
adeguamento adaptacja, dostosowanie
adeguare dostosowywać, przystosowywać
adeguatezza adekwatno ć
adeguato adekwatny, odpowiedni, stosowny, wła ciwy
adempiere wypełnić, dokonać, spełnić,
wykonywać; ~ agli obblighi militari
odbywać słu b wojskow ; ~ ai propri
doveri wykonywać swoje obowi zki;
~ alle condizioni spełniać warunki;
~ alle disposizioni contrattuali wykonywać postanowienia umowy; ~ alle
formalità załatwić (dopełnić) formalno ci; ~ un’obbligazione wypełniać
zobowi zanie
adempimento wykonanie, spełnienie;
~ di un compito wykonanie zadania;
~ di un contratto wykonanie umowy
aderire wst pować, przyst pować; ~ a...
zgłosić akces do...; ~ al sindacato
wst pować do zwi zku zawodowego
adesione 1. adhezja; 2. akces, wst pienie,
przyst pienie; ~ al contratto wst pienie do umowy; contratto per ~ umowa adhezyjna
adibire adaptować, przystosować
adottante adoptuj cy (osoba adoptuj ca dziecko)
adottare 1. adoptować, usynowić; 2. zastosować, przyj ć; ~ un figlio adoptować dziecko; ~ le misure zastosować rodki; ~ un metodo zastosować
metod
adottato 1. adoptowany; 2. przyj ty, zastosowany; figlio ~ adoptowany syn
adottivo adoptowany; figlio ~ adoptowany syn; genitore ~ rodzic adopcyjny
adozione 1. adopcja; 2. przyj cie, zastosowanie; ~ internazionale adop-

7

adulterare

cja mi dzynarodowa; ~ piena adopcja
pełna; ~ postuma adopcja orzeczona
po mierci przysposabiaj cego; ~ semipiena adopcja niepełna (ograniczona)
adulterare 1. cudzoło yć; 2. sfałszować,
podrabiać
adulterato sfałszowany, podrobiony
adulterazione sfałszowanie, podrobienie
adulterino nie lubny, z nieprawego ło a
adulterio cudzołóstwo, niewierno ć, wiarołomstwo
adultero niewierny, wiarołomny
adunanza zebranie, posiedzenie
afasia med. afazja
affare 1. sprawa, biznes, interes, transakcja; 2. afera
affascinare uwodzić
affermare afirmować, o wiadczać, stwierdzać, twierdzić, zapewniać; ~ la propria innocenza zapewniać o swojej
niewinno ci, wykazywać swoj niewinno ć; ~ un fatto stwierdzać fakt
affermativo stwierdzaj cy, twierdz cy
affermazione 1. afirmacja, potwierdzenie, zapewnienie 2, o wiadczenie,
stwierdzenie, twierdzenie
affetto afekt
affidabile zaufany, godny zaufania
affidamento 1. powierzenie, zawierzenie 2. zaufanie
affidare powierzyć; ~ in deposito zdeponować, zło yć w depozyt; ~ la difesa
powierzyć obron
affiliante 1. osoba, której s d powierzył
małoletniego na wychowanie (rodzic
zast pczy); 2. franchisingodawca
affiliare 1. przył czyć, zrzeszać, afiliować; 2. powierzyć rodzinie zast pczej
affiliarsi stowarzyszać si , zrzeszać si
affiliato 1. stowarzyszony, zrzeszony, afiliowany; 2. franchisingobiorca
affiliazione 1. afiliacja, członkostwo,
wst pienie do organizacji (stowarzyszenia, zwi zku); 2. umieszczenie w rodzinie zast pczej; ~ commerciale fran-
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agenzia

chising; ~ di un minore umieszczenie
małoletniego w rodzinie zast pczej
affittante 1. wynajmuj cy (komu );
2. wydzier awiaj cy
affittare 1. dzier awić, wydzier awiać
(komu i od kogo ); 2. wynajmować
(komu i od kogo )
affitto 1. czynsz, komorne; 2. najem, wynajem; 3. dzier awa; ~ a tempo determinato najem na czas okre lony; ~ da
pagare czynsz do zapłacenia; ~ di locale najem lokalu; ~ di locale ammobiliato najem lokalu z wyposa eniem;
~ di locale commerciale najem lokalu u ytkowego
affittuario 1. najemca, wynajmuj cy
(od kogo ); 2. dzier awca
affrancare 1. oswobodzić, wyzwalać
(od czego ); 2. ofrankować, opłacić;
~ un terreno zwolnić grunt od ci arów (np. słu ebno ci)
affrancazione 1. uwolnienie (od czego );
2. ofrankowanie, opłacenie
affronto afront, obraza
agenda agenda, kalendarz, terminarz;
~ degli appuntamenti terminarz spotka
agente 1. agent; 2. czynnik; ~ commerciale (di commercio) agent handlowy;
~ dello spionaggio agent wywiadu;
~ di assicurazione agent ubezpieczeniowy; ~ di borsa agent giełdowy; ~ di
polizia agent policji; ~ di pubblicità
agent reklamowy; ~ di viaggi agent turystyczny; ~ esclusivo (unico) agent
wył czny; ~ immobiliare agent nieruchomo ci; ~ marittimo agent okr towy; ~ segreto agent wywiadu, tajny agent
agenzia agencja, ajencja, urz d; ~ bancaria (di banca) agencja bankowa;
~ commerciale agencja handlowa;
~ di assicurazioni agencja ubezpieczeniowa; ~ di brevetti urz d patentowy;
~ di collocamento agencja po rednictwa pracy; ~ di pubblicità (pubblicitaria) agencja reklamowa; ~ di riscos-

agevolare

sione crediti (per il recupero crediti)
agencja windykacji długów; ~ di spedizioni agencja spedycyjna; ~ di stampa
agencja prasowa; ~ di viaggi (turistica) agencja turystyczna; ~ distaccata
ekspozytura; ~ d’informazioni commerciali wywiadownia gospodarcza;
~ doganale agencja celna; ~ governativa agencja rz dowa; ~ immobiliare
agencja po rednictwa w obrocie nieruchomo ci
agevolare ułatwiać
agevolazione ułatwienie, ekon. ulga; ~ di
pagamento ulga płatnicza; ~ tributaria ulga podatkowa
aggiornamento aktualizacja; ~ dei dati
aktualizacja danych
aggiotare spekulować na giełdzie
aggiotatore spekulant giełdowy
aggirare omijać
aggiudicare zas dzać, przyznać; ~ l’indennità zas dzić odszkodowanie
aggiudicatario nabywca prawa (przez zas dzenie na licytacji)
aggiudicatore aukcjonator
aggiudicazione 1. przys dzenie na licytacji; 2. powierzenie wykonania prac
w wyniku przetargu
aggiungere wł czyć, doł czać, dodawać,
doliczać, dopełniać; ~ al conto doliczyć do rachunku
aggiunta dodatek; ~ di famiglia dodatek rodzinny
aggiunto doł czony, dodany
aggiustare 1. naprawić (rzecz, relacje);
2. załatwić, uregulować (rozliczyć si );
~ i conti uregulować rachunki
aggiustatura naprawa, korekta
agglomerato aglomeracja; ~ urbano
aglomeracja miejska
aggravamento zaostrzenie, zwi kszenie;
~ della pena zaostrzenie kary
aggravante obci aj cy; circostanza ~
okoliczno ć obci aj ca
aggravare obci ać, zaostrzać, pogarszać
aggravio zaostrzenie, pogorszenie

aliquota

aggredire napadać
aggressione agresja, napad, napa ć; ~ sessuale agresja seksualna, zgwałcenie
aggressività agresywno ć, napastliwo ć
aggressivo agresywny, napastliwy
aggressore agresor, napastnik
agguato zasadzka, podst p
agire działać, wyst pować (podejmować
działanie); ~ in nome działać w imieniu; ~ in nome altrui wyst pować
w czyim imieniu; ~ in nome proprio
wyst pować we własnym imieniu; ~ in
preda d’un raptus działać w afekcie;
~ in via giudiziaria oddawać spraw
do s du, wyst pować na drog s dow ; ~ su commissione działać na zlecenie
agitatore agitator
agitazione agitacja, wzburzenie
agnato agnat (krewny w linii m skiej),
krewny ze strony ojca
agnazione agnacja (pokrewie stwo w linii m skiej)
albo 1. cech; 2. rejestr, lista; ~ degli avvocati rejestr adwokatów
alea ryzyko
aleatorio ryzykowny, zale ny od przypadku
alibi alibi; dimostrare ~ wykazać alibi
alienabil|e zbywalny; beni ~i dobra (rzeczy) zbywalne; diritti ~i prawa zbywalne
alienante sprzedawca, zbywca
alienare 1. alienować; 2. sprzedawać,
zbywać
alienato 1. zbyty, sprzedany; 2. obł kany, chory psychicznie
alienatore zbywca, sprzedawca
alienazione 1. alienacja, obł d; 2. zbycie, sprzeda ; ~ mentale zaburzenie
umysłowe
alieno obcy, nieprzyjazny
alimentari artykuły konsumpcyjne
alimenti alimenty
aliquota stawka, stopa; ~ d’imposta
stawka podatku; ~ IVA stawka podatku VAT
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