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B
back wstecz, z powrotem 2. powrotny
back documents dokumenty spóźnione
back freight fracht powrotny, ładunek po-
wrotny
back payment płatność zaległa
back-to-back letter of credit akredytywa
kompensacyjna, akredytywa otwarta przez
nabywcę na rzecz sprzedawcy
back finansować, indosować
back a bill awalizować weksel
back out odstąpić
back out of a contract odstąpić od kontrak-
tu, odstąpić od umowy
backboard lewa burta

backdated antydatowany
backdated bill of lading konosament anty-
datowany
backed awalizowany
backed bill weksel awalizowany
backed bill of lading konosament indoso-
wany

backer awalista, poręczyciel, żyrant
backer of a bill poręczyciel wekslowy
backhandler łapówka

backing indos 2. indosowanie

backlog niewykonanie

backwardation deport

bad wadliwy
bad cheque czek bez pokrycia, czek podro-
biony
bad debt dług nieściągalny
bad debtor dłużnik niepewny
bad quality jakość zła
bad time czas przestoju, przestój
bad-weather clause klauzula czarterowa o
skutkach działania złej pogody

bag worek
bag cargo ładunek w workach
bag-filling pakowanie w worki
bag pakować do worków

baggage bagaż
baggage check kwit bagażowy
baggage declaration deklaracja celna bagażu
baggage entry deklaracja bagażowa, deklara-
cja celna bagażu
baggage insurance ubezpieczenie bagażu
baggage rate taryfa bagażowa
bagged workowany
bagged cargo ładunek w workach, ładunek
workowany
bail depozyt gwarancyjny, kaucja
bail bond poręczenie
bailee depozytariusz
bailee receipt kwit depozytowy
bailment depozyt, kaucja

balance waga (przyrząd) 2. saldo, pozostałość
balance due pozostałość długu
balance of a bill reszta należności wekslowej
balance of a debt pozostałość długu
balance of an account saldo konta
balance of an order reszta zamówienia
balance of capital transactions bilans kapi-
tałowy, bilans operacji kapitałowych
balance of clearing saldo clearingowe
balance of conversion saldo konwersji
balance of credit saldo kredytowe
balance of current transactions saldo trans-
akcji bieżących
balance of debts reszta wierzytelności
balance of delivery pozostałość dostawy
balance of external claims and liabilities
saldo bilansu płatniczego
balance of finance bilans finansowy
balance of foreign trade saldo bilansu han-
dlowego, saldo handlu zagranicznego
balance of foreign trade exterior bilans
handlu zagranicznego

balance of freight reszta należności frachtowej
balance of interest reszta odsetek
balance of international payments bilans
płatniczy

balance
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balance of letter of credit reszta sumy akre-
dytywy, saldo akredytywy
balance of order reszta zamówienia
balance of payments bilans płatniczy
balance of payments deficit deficyt bilansu
płatniczego
balance of payments disequilibrium nie-
równowaga bilansu płatniczego
balance-of-payments drain deficyt bilansu
płatniczego
balance of payments equilibrium równo-
waga bilansu płatniczego
balance of payments position stan bilansu
płatniczego
balance of payments surplus nadwyżka bi-
lansu płatniczego

balance of sum reszta sumy
balance of trade bilans handlowy, bilans
handlu zagranicznego
balance of trade deficit deficyt bilansu han-
dlowego

balance on current account saldo na rachunku
bieżącym
balance-sheet sprawozdanie bilansowe, ze-
stawienie bilansowe
balance-sheet analysis badanie bilansu
balance-sheet profit zysk bilansowy

balance bilansować, zrównoważyć
balance the external account zrównoważyć
bilans płatniczy
balance the international payments zrów-
noważyć bilans płatniczy
balanced zrównoważony

balancing saldowany

bale bela
bale cargo ładunek w belach
bale cubic capacity pojemność ładunkowa
statku w belach
bale measure pojemność w balach
bale or bag bela albo worek
bale belować, pakować w bele

ballast balast, obciążenie 2. balastujący,

balastowy
ballast cargo balast, ładunek balastujący,
ładunek niehandlowy

ballast lighter lichtuga balastowa
ballast mark linia zanurzenia statku pod
balastem
ballast passage przejście pod balastem, rejs
pod balastem
ballast port port balastowy
ballast trimming trymowanie balastu
ballast voyage podróż balastowa, rejs bez
ładunku, rejs pod balastem
ballast balastować

ballastage opłata za balast

Baltic bałtycki
Baltic Exchange Giełda Bałtycka
Baltic Mercantile and Shipping Exchange
Giełda Bałtycka
ban zakaz
ban on export zakaz wywozu
ban on import zakaz importu, zakaz przywozu
ban on sales zakaz sprzedaży
banana banan 2. bananowy
banana boat bananowiec
banana carrier bananowiec
band opaska

bank bank 2. brzeg 3. bankowy
bank acceptance akcept bankowy
bank account konto bankowe, rachunek ban-
kowy
bank account code numer konta bankowego
bank account number numer konta bankowego

bank advance pożyczka bankowa
bank agency ekspozytura banku
bank agent agent banku
bank audit audyt bankowy
bank bill weksel akceptowany przez bank
bank branch agencja bankowa, oddział banku
bank brokerage prowizja bankowa
bank business przedsiębiorstwo bankowe
bank card karta bankowa
bank certificate certyfikat bankowy
bank cheque czek bankowy
bank clearing clearing bankowy
bank code kod bankowy
bank collection inkaso bankowe
bank control kontrola bankowa

balance
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bank credit kredyt bankowy, kredyt pieniężny
bank custom zwyczaj bankowy
bank debt dług bankowy
bank discount dyskonto bankowe, bankowa
stawka dyskontowa
bank discount of bills bankowe dyskonto
weksli
bank discount rate bankowa stopa dyskontowa

bank document dokument bankowy
bank encashment inkaso bankowe
bank endorsement indos bankowy
bank expert examination ekspertyza bankowa
bank for foreign trade bank handlu zagra-
nicznego
bank guarantee awal banku, gwarancja ban-
kowa, poręczenie bankowe
bank holiday święto bankowe
bank house dom bankowy, przedsiębiorstwo
bankowe
bank indorsment indos bankowy
bank instruction instrukcja bankowa
bank interest odsetki bankowe, procent ban-
kowy
bank language język bankowy
bank law prawo bankowe
bank legislation ustawodawstwo bankowe
bank loan pożyczka bankowa
bank manager dyrektor banku
bank margin marża bankowa
bank merger połączenie banków
bank notice awizo bankowe
bank of commerce bank komercyjny
bank of foreign trade bank handlu zagranicz-
nego
bank operation operacja bankowa
bank order przekaz bankowy, zlecenie ban-
kowe
bank paper weksel bankowy
bank payment płatność bankowa, wpłata
bankowa
bank payment card bankowa karta płatnicza

bank place siedziba banku
bank pledge zastaw bankowy
bank rate bankowa stawka procentowa,
stawka bankowa

bank rate of discount bankowa stopa dys-
kontowa

bank receipt pokwitowanie bankowe
bank references referencje banku
bank reimbursement remburs bankowy
bank representative przedstawiciel banku
bank's requirements wymagania bankowe
bank return sprawozdanie bankowe
bank risk ryzyko bankowe
bank sanction sankcja bankowa
bank secrecy tajemnica bankowa
bank security gwarancja bankowa
bank settlement rozliczenie bankowe
bank settlement documents bankowe do-
kumenty rozliczeniowe

bank stamp pieczęć banku
bank statement wyciąg bankowy
bank subsidiary bank filialny, filia banku
bank transfer przekaz bankowy, przelew
bankowy, transfer bankowy
banker bankier, bankowiec
banker's bill trata bankowa
banker's cheque czek bankowy
banker confirmed credit akredytywa po-
twierdzona przez bank
banker's credit akredytywa bankowa, kredyt
bankowy
banker's deposit depozyt bankowy
banker's draft trata bankowa
banker's guarantee gwarancja bankowa
banker's letter of credit akredytywa bankowa
banker's paper weksel bankowy
banker's references referencje banku
banking bankowość 2. bankowy
banking account konto bankowe
banking act ustawa o bankach
banking activities operacje bankowe
banking activity działalność bankowa
banking business działalność bankowa, ope-
racje bankowe
banking clause klauzula o kosztach banko-
wych
banking commission prowizja bankowa
banking consortium konsorcjum bankowe
banking credit kredyt bankowy

banking
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banking day dzień bankowy
banking documentation dokumentacja ban-
kowa
banking group konsorcjum banków
banking hours godziny otwarcia banków
banking house bank, dom bankowy
banking law prawo bankowe, ustawodawstwo
bankowe
banking management bankowość
banking operations czynności bankowe,
operacje bankowe
banking policy polityka bankowa
banking practise praktyka bankowa
banking secrecy tajemnica bankowa
banking service obsługa bankowa
banking supervision nadzór bankowy
banking system system bankowy
banking transaction transakcja bankowa,
operacja bankowa
banking turnover obrót bankowy
banknote banknot 2. banknotowy
banknote circulation obrót banknotów
bankrupt bankrut
bankrupt law prawo upadłościowe
bankrupt bankrutować

bankruptcy bankructwo, niewypłacal-

ność, upadłość 2. upadłościowy
bankruptcy court sąd upadłościowy
bankruptcy proceedings postępowanie upa-
dłościowe
bankruptcy risk ryzyko bankructwa
banned niedozwolony
banned goods towar niedopuszczony do obrotu
banned list lista towarów zabronionych (np.

do przewozu)

bar mielizna
bar code kod kreskowy
bare goły, obnażony
bare boat charter czarter statku bez załogi,
czarter gołego statku 2. czarter samolotu bez
załogi. umowa czarteru samolotu bez załogi
bare load balast
bareboat charter czarter bez załogi, czarter
gołego statku, czarter statku bez załogi

bargain dokonać sprzedaży 2. negocjować

bargaining negocjacje, negocjacje handlowe,

pertraktacje, rokowania, zawarcie umowy
bargaining tariff konwencyjna taryfa celna
barge barka
barge carrier shipping żegluga barkowcowa
barge-carrying ship barkowiec
barge-carrying vessel barkowiec
barge container kontener przystosowany do
przewozu barką
barge container carrier barka kontenerowa
barge container ship barkokontenerowiec

barge forwarding przeładunek kontenera ze
statku na barkę
barge-handling tug holownik barek
barge stowage hold ładownia do przewozu
barek
barratry barateria
barratry insurance ubezpieczenie od ryzyka
baraterii
barrel baryłka 2. beczka
barrel cargo ładunek beczkowy, ładunek w
beczkach
barrel beczkować, pakować w beczki

barren jałowy, nieurodzajny
barren money dług bezprocentowy
barrier bariera, przeszkoda
barrier to entry bariera na wejściu
barrier to exit bariera na wyjściu
barter barter, handel barterowy, handel

kompensacyjny
barter agreement kompensata 2. umowa
barterowa
barter business barter 2. transakcja barterowa,
transakcja kompensacyjna
barter contract kontrakt barterowy
barter deal transakcja barterowa
barter exchange handel wymienny 2. wymiana
barterowa
barter trade handel barterowy
barter transaction kompensata, transakcja
barterowa
bartering handel wymienny, barting

banknote
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base baza (skład) 2. bazowy
base currency waluta bazowa, waluta pod-
stawowa
base freight fracht bazowy
base port port główny, port pierwszej klasy
base price cena bazowa, cena podstawowa
base price system system cen bazowych

base rate stawka bazowa, stawka podstawowa,
stawka zasadnicza
base rate of wage płaca podstawowa

base wage płaca podstawowa
base-year price cena roku bazowego
baseless bezpodstawny

basic bazowy, podstawowy, zasadniczy
basic contract kontrakt bazowy
basic cost wartość wyjściowa
basic customs rate bazowa stawka celna,
podstawowa stawka celna
basic customs relief podstawowa ulga celna
basic data dane bazowe
basic point price cena punktu bazowego
basic policy polisa podstawowa
basic port port główny
basic premium premia bazowa
basic price cena bazowa, cena wyjściowa
basic products produkty podstawowe
basic rate stawka podstawowa
basic relief ulga podstawowa
basic risk ryzyko podstawowe
basic standard standard bazowy
basic statistical threshold bazowy próg sta-
tystyczny
basic tariff taryfa bazowa, podstawowa taryfa
celna
basic terms warunki podstawowe
basic threshold próg bazowy
basin basen

basing podstawa
basing rate taryfa bazowa
basing rate taryfa wyjściowa
basis baza (podstawa), podstawa
basis for calculation podstawa obliczenia
basis grade standard bazowy
basis of assessment for VAT podstawa wy-
miaru podatku VAT

basis of calculation baza kalkulacji
basis of duty podstawa wymiaru cła
basis of taxation podstawa opodatkowania
basis point punkt bazowy
basis quality jakość bazowa
basis rate stawka bazowa
basket koszyk
basket of shares pakiet akcji
batch grupa, partia
batch of cargo partia ładunku
batch of parcels partia drobnicy
batch quantity wielkość dostawy
battle wojna

bay zatoka
bay tug holownik zatokowy
be być
be according to sample odpowiadać próbce
be amenable podlegać
be assigned a customs-approved treatment
or use otrzymać przeznaczenie celne
be behind zalegać
be behindhand with one's payment zalegać
z zapłatą
be chargeable with export duties podlegać
należnościom celnym eksportowym
be chargeable with import duties podlegać
należnościom celnym importowym
be classified in a tariff heading otrzymać
numer taryfowy
be dutiable podlegać cłu
be eligible for the arrangements podlegać
procedurze celnej
be engaged in traffic prowadzić handel
be granted an authorization otrzymać po-
zwolenie
be in arrears with one's payment zalegać z
zapłatą
be in negotiations prowadzić negocjacje
be liable to customs duties podlegać cłu
be liable to duty podlegać cłu
be liable to export duties podlegać należno-
ściom celnym eksportowym
be liable to import duties podlegać należ-
nościom celnym importowym

be
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be liable to tax podlegać opodatkowaniu
be liable to... podlegać
be licensed to carry on trade otrzymać li-
cencje na handel
be subject to control podlegać kontroli
be subject to customs control podlegać kon-
troli celnej
be subject to prohibitions podlegać zakazowi
be subject to restrictions podlegać ograni-
czeniom
be subject to a system podlegać regulacjom
be under customs transit pozostawać w tranzycie
bearer okaziciel, właściciel
bearer bill weksel na okaziciela
bearer bill of lading konosament na okaziciela

bearer cheque czek na okaziciela
bearer document dokument na okaziciela
bearer endorsement indos na okaziciela
bearer of a bill posiadacz weksla
bearer of a bill of lading posiadacz konosa-
mentu

bearer of a cheque posiadacz czeku, okazi-
ciel czeku
bearer policy polisa na okaziciela
bearing special stamp odcisk specjalnego
stempla
beat down obniżyć

become zostać
become bankrupt zbankrutować
beginning początek, rozpoczęcie

belated spóźniony
belated payment płatność opóźniona
belt pas

beneficiary beneficjant
beneficiary of an insurance policy benefi-
cjant polisy ubezpieczeniowej
beneficiary of collection beneficjant inkasa
beneficiary of contract beneficjant umowy
beneficiary of the services odbiorca usług
benefit przywilej 2. świadczenie, zasiłek
benefit clause klauzula uprzywilejowania
benefit-cost ratio współczynnik rentowności
benefits świadczenie

berth miejsce postoju, miejsce postoju statku

w porcie, nabrzeże
berth cargo ładunek dopełniający, ładunek
podróżny, ładunek uzupełniający
berth charge kejowe, opłata postojowa, opłata
przystaniowa
berth charter czarter statku na przewóz
ładunku na warunkach liniowych 2. czarter
statku przycumowanego przy nabrzeżu, czarter
statku stojącego przy nabrzeżu
berth charter-party czarter statku
berth clause klauzula czarterowa o kolejności
załadowania/wyładowania ładunku
berth freight ładunek dopełniający
berth rate liniowa stawka frachtowa
berth terms warunki liniowe, wyładunek i
załadunek na koszt armatora
berth terms clause klauzula berth terms

berthage cumowisko, miejsce postoju

statków w porcie 2. kejowe, opłata przysta-
niowa
best najlepszy
best quality jakość doskonała, jakość najwyższa
beta beta
beta factor współczynnik beta
bid oferta zakupu
bid bond gwarancja przetargowa, gwarancja
wadialna
bid quotation kurs kupna
bid oferować, podnosić cenę (na aukcji), pod-

wyższać cenę
bid the price up podnieść cenę
bidder oferent

bidding przetarg

bilateral bilateralny, dwustronny
bilateral agreement porozumienie bilateralne,
układ dwustronny, umowa bilateralna
bilateral central rate dwustronny kurs cen-
tralny
bilateral chamber of commerce bilateralna
izba handlowa
bilateral clearing clearing dwustronny
bilateral contract umowa bilateralna

bearer
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bilateral quotas kwoty bilateralne
bilateral relations stosunki bilateralne
bilateral settlements rozliczenia bilateralne
bilateral trade handel bilateralny, handel
dwustronny, wymiana bilateralna, wymiana
dwustronna
bilateral trade agreement bilateralna umowa
handlowa

bilateral transaction transakcja dwustronna
bilateral treaty układ bilateralny
bill bon 2. kwit 3. projekt ustawy 4. ra-

chunek 5. weksel 6. wekslowy
bill acceptance akcept weksla
bills account rachunek wekslowy
bill at sight weksel płatny za okazaniem
bill auction aukcja weksli
bill book książka wekslowa, księga akceptów
bill broker makler wekslowy
bill brokerage arbitraż wekslowy
bills collection inkaso weksli
bill cover pokrycie weksla
bill debt dług wekslowy
bill debtor dłużnik wekslowy
bill discount dyskonto weksli, dyskontowa-
nie weksli
bill discounting dyskontowanie weksli
bill duplicate duplikat rachunku
bill entry deklaracja celna
bill for collection weksel do inkasa
bill for discount weksel do dyskonta
bill form blankiet wekslowy
bill guarantee awal, gwarancja wekslowa
bill holder właściciel weksla
bills in a set komplet, weksel z wtórnikami
bill in suspense weksel niewykupiony
bill market giełda wekslowa
bill of acceptance trata akceptowana, weksel
akceptowany
bill of bottomry list bodmeryjny
bill of carriage rachunek kosztów przewozu
bill of clearance kwit celny o opłacie cła, kwit
odprawy celnej
bill of commission rachunek prowizji
bill of costs rachunek kosztów, zestawienie
kosztów

bill of debt rewers
bill of demand weksel a vista
bill of entry deklaracja przywozowa 2. trata
bill of exchange weksel, weksel trasowany,
trata 2. wekslowy
bill of exchange action powództwo wekslowe
bill of exchange of security weksel gwaran-
cyjny
bills of exchange stamp opłata skarbowa od
weksli

bill of freight ceduła przewozowa, kolejowy mię-
dzynarodowy list przewozowy, list frachtowy
bill of freight CIM kolejowy międzynaro-
dowy list przewozowy CIM
bill of freight duplicate duplikat kolejowego
międzynarodowego listu przewozowego
bill of freight SMGS kolejowy międzynaro-
dowy list przewozowy SMGS

bill of goods faktura
bill of health świadectwo sanitarne, świa-
dectwo zdrowia
bill of lading ceduła morska, konosament,
list przewozowy
bill of lading against documents konosa-
ment w zamian za dokumenty
bill of lading bearing reservations konosa-
ment z zastrzeżeniem
bill of lading copy duplikat konosamentu,
kopia konosamentu
bill of lading duplicate kopia konosamentu
bill of lading form formularz konosamen-
towy, formularz konosamentu
bill of lading freight fracht konosamentowy
bill of lading guarantee gwarancja konosa-
mentowa
bill of lading in blank konosament in blanco
bill of lading issued to a name konosament
imienny
bill of lading issued to order konosament
na zlecenie
bill of lading number numer konosamentu
bill of lading port terminal port przezna-
czenia określony w konosamencie
bill of lading terms warunki konosamentowe
bill of lading to a named person konosa-
ment imienny

bill
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bill of lading to a specified person konosa-
ment imienny
bill of lading to bearer konosament na oka-
ziciela
bill of lading to order konosament na zlecenie
bill of lading to recipient of goods konosa-
ment na odbiorcę
bill of lading under order konosament na
zlecenie

bill of materials specyfikacja materiałowa
bill of parcels faktura wyspecyfikowana
bill of sale akt kupna-sprzedaży 2. kwit dostawy
bill of sight deklaracja celna prowizoryczną
bill of stores lista celna
bill of tonnage zaświadczenie pomiarowe statku
bill of weight atest wagi, nota wagowa, za-
świadczenie wagi
bill on deposit weksel kaucyjny
bill overdue weksel przeterminowany
bill payable at a fixed date weksel datowany
bill payable at sight weksel płatny za okazaniem
bill protest protest wekslowy
bills receivable weksle do inkasa
bills rediscount redyskonto weksli
bill to be discounted weksel do dyskonta
bill to bearer weksel na okaziciela
bill to maturity termin płatności weksla
bill turnover obrót wekslowy
bill with documents attached weksel doku-
mentowy
bill fakturować

billing fakturowanie

bimodal bimodalny
bimodal trailer przyczepa bimodalna
binder opakowanie

binding obowiązujący, wiążący
binding act akt obowiązujący
binding agreement umowa obowiązująca
binding by tender open to selected person
ograniczony przetarg pisemny
binding exchange rate obowiązujący kurs
wymiany
binding law prawo obowiązujące
binding legislation obowiązujące prawodaw-
stwo

binding norm norma obowiązująca
binding offer oferta wiążąca, zlecenie wiążące
binding proposal oferta wiążąca
binding rules przepisy obowiązujące
binding tariff information (BIT) wiążąca
informacja taryfowa (WIT)
black czarny
black list czarna lista
black market czarny rynek, giełda nieoficjalna
black market exchange rate kurs czarnoryn-
kowy
black market price cena czarnorynkowa

black trading handel nielegalny
blackout blokada

blame odpowiedzialność

blank blankiet 2. in blanco
blank acceptance akcept in blanco
blank back bill of lading rewers blankietu
konosamentu
blank bill weksel in blanco
blank bill of lading konosament in blanco

blank cheque czek in blanco, czek niezupełny
blank credit kredyt bez zabezpieczenia, kre-
dyt bieżący, kredyt niezabezpieczony
blank endorsement indos in blanco, indos
na okaziciela, indos niezupełny, indos otwarty
blank form formularz, formularz in blanco
blank indorsement indos imienny
blank letter of credit akredytywa in blanco
blank policy blankiet polisy ubezpieczeniowej,
polisa in blanco
blank signature podpis in blanco
blank transfer cesja in blanco
blanket generalny
blanket bill of lading konosament ramowy
blanket policy polisa generalna, polisa ob-
rotowa
blanket price cena ryczałtowa
blanket rate stawka akordowa, taryfa grupowa
blister pęcherz
blister pack opakowanie dostosowane do
wymiarów przesyłki
blister packaging opakowanie konturowe
bloc blok (np. państw)

bill
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block ugrupowanie, zrzeszenie
block of stocks pakiet akcji
block policy polisa obrotowa
block blokować, zablokować
block an account zablokować konto
block a port blokować port
blockade blokada
blockage of exchange ograniczenia walutowe
blockade blokować
blockade a port blokować port
blocked zablokowany
blocked account rachunek zablokowany
board burta statku 2. rada 3. urząd
board receipt kwit sternika
board time czas na pokładzie statku
boarding abordaż
boarding a vessel rewizja celna statku
boarding clerk klark przyjmujący statek
boarding visit kontrola celna statku
boat łódź
boat note pozwolenie celne na przewóz
ładunków lichtugą
boatage cumownictwo
boatman cumownik, przedsiębiorca prze-
wozowy, przewoźnik
boatswain bosman
body instytucja, organ 2. kadłub statku
3. nadwozie 4. osoba prawna

bogus fałszywy, fikcyjny
bogus company firma fałszywa
bogus contract umowa fikcyjna
boilerplate standardowy
boilerplate clause klauzula standardowa
boilerplate finance standardowe warunki fi-
nansowania
bolster paleta kontenerowa

bolt bela

bond bon 2. gwarancja celna, obowiązek

celny, skład celny 3. rewers
bond dues opłata za składowanie pod za-
mknięciem celnym

bond goods towar pod zamknięciem celnym
bond market rynek obligacji
bond note kwit odprawy celnej, kwit odpra-
wy celnej warunkowej, pozwolenie na wy-
wóz towaru ze składu celnego
bond of indemnity list gwarancyjny
bond of security list zastawny, rewers gwa-
rancyjny
bond store magazyn celny
bond yield zysk z obligacji
bond wiązać
bond goods składać towary na skład celny
bonded pod zamknięciem celnym, wol-

nocłowy
bonded carrier przewoźnik towarów znajdu-
jących się pod zamknięciem celnym
bonded free zone strefa wolnocłowa portu
bonded goods towar pod zamknięciem celnym
bonded harbour port celny
bonded manufacturer's warehouse skład
celny producenta
bonded port port celny, port posiadający
magazyn wolnocłowy
bonded price cena nieoclona
bonded storage składowanie w składzie celnym
bonded store magazyn pod zamknięciem
celnym, skład pod zamknięciem celnym
bonded value wartość towaru nieoclonego
bonded vault piwnica pod zamknięciem celnym
bonded warehouse magazyn celny, magazyn
wolnocłowy, skład celny, skład wolnocłowy
bonded zone strefa wolnocłowa portu, wolny
obszar celny
bonder właściciel składu pod zamknię-
ciem celnym
bonding składowanie pod zamknięciem
celnym
bonding port port celny
bondsman gwarant

bonus bonus, dodatek
bonus for night work dodatek za pracę w
nocy
bonus in foreign exchange zniżka dewizowa
bonus payment wypłata premii

bonus



40

book książeczka, książka, księga
book audit rewizja finansowa
book loss strata bilansowa
book of invoices księga faktur
book of rates taryfa (w formie druku)

book of reference informator (książka)

book of samples księga wzorów
book price wartość księgowa aktywów
book value wartość inwentarzowa
book bukować, zabukować, zamówić
book an order przyjąć zamówienie, składać
zamówienie
book cargo bukować ładunek, rezerwować
miejsce (dla ładunku), rezerwować miejsce na
statku (dla ładunku), zabukować ładunek
book freight bukować ładunek, rezerwować
miejsce na statku (dla ładunku)

book space bukować ładunek, rezerwować
miejsce na statku (dla ładunku)

book stowage space zabukować pomieszcze-
nie ładunkowe
booking bukowanie, rezerwacja 2. bukin-

gowy
booking clerk klark bukingowy
booking confirmation nota bukingowa, po-
twierdzenie bukowania, potwierdzenie zabu-
kowania
booking contract umowa bukingowa
booking fee opłata bukingowa
booking list lista bukingowa
booking note nota bukingowa, potwierdze-
nie bukowania
booking number pozycja listy bukingowej
booking of cargo bukowanie ładunku
booking permit nota bukingowa
bookkeeper księgowy

book-keeping ewidencja księgowa,

księgowość
book-keeping error błąd w księgowości
book-keeping voucher dowód kasowy
books of rules zbiór przepisów
boom bom, bom przeładunkowy 3. boom,

hossa

boost podwyższyć

boosting wzmożenie
boosting imports stymulowanie importu
border granica 2. graniczny
border charge opłata graniczna
border control kontrola graniczna
border crossing przejście graniczne 2. prze-
kroczenie granicy
border crossing date data przekroczenia
granicy

border custom-house graniczny urząd celny
border customs clearance odprawa celna
graniczna
border duty cło płatne na granicy
border guard straż graniczna
border point punkt graniczny
border service służba graniczna
bordereau bordero, ceduła przewozowa

bordero bordero, ceduła przewozowa

borrow pożyczyć coś od kogoś
borrow on security brać kredyt pod zastaw
borrower dłużnik, kredytobiorca

borrowing kredyt, pożyczka 2. kredyto-

wy, pożyczkowy
borrowing cost koszt kredytu
borrowing limit limit kredytowy
borrowing policy zasady udzielania pożyczek
borrowing power zdolność kredytowa
both oba
both days inclusive obydwa dni włączając
both to blame collision clause klauzula o
współwinie w kolizji statków
bottom dno 2. najniższy
bottom cargo ładunek balastujący, ładunek
niehandlowy
bottom duty minimalna stawka celna
bottom freight fracht najniższy, minimalna
stawka frachtowa
bottom price cena minimalna
bottom quality jakość najniższa
bottomry bodmeria
bottomry bill list bodmeryjny

book
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bottomry bond zobowiązanie bodmeryjne
bottomry contract list bodmeryjny, umowa
bodmeryjna
bottomry debt dług bodmeryjny
bottomry interest premia bodmeryjna
bottomry letter list bodmeryjny
bottomry lien zastaw bodmeryjny
bottomry loan bodmeria, pożyczka bodmeryjna
bottomry zastawiać ładunek statku, za-

stawiać statek

boundary granica (państwa) 2. graniczny
boundary line linia graniczna
boundaries of free zones granice wolnych
obszarów celnych
bounty premia
bounty of importation ulga importowa, pre-
mia importowa
bounty on exportation premia eksportowa
bounty on freight ulga frachtowa
bounty on importation premia importowa,
subwencja importowa, ulga importowa
bourse giełda

bow dziób statku
bow ramp rampa dziobowa
box kontener, pudełko, skrytka 2. pole (do

wypełnienia)

box car wagon kryty
boxes for economic operators pola wypeł-
niane przez podmioty gospodarcze
box pallet paleta skrzyniowa
box rate stawka kontenerowa
box pakować w pudełka, pakować w skrzynie

boxing opakowanie, pakowanie

boycott bojkot

brace wzmocnienie

brack brak (wybrakowany towar)

brack brakować towar

brackish słonawy
brackish water woda słonawa
branch branża 2. filia, oddział, oddział

firmy
branch bank bank filialny

branch exhibition wystawa branżowa
branch house oddział firmy
branch manager kierownik filii
branch of a bank filia banku
branch of the economy gałąź gospodarki
branch of trade branża handlowa
branch of transport gałąź transportu
branch office ekspozytura, przedsiębiorstwo
filialne
branch pilot pilot dyplomowany
branch railroad dojazdowa linia kolejowa
branch railway bocznica kolejowa
branch statistics statystyka branżowa
brand marka, marka handlowa 2. firmowy
brand label etykieta firmowa
brand of goods gatunek towaru
brand selling sprzedaż markowa
branded markowy
branded article artykuł firmowy
branded goods towary markowe
branding znakowanie

breach niedotrzymanie, zerwanie
breach of a contract niewykonanie umowy,
zerwanie umowy
breach of an agreement naruszenie porozu-
mienia, zerwanie umowy
breach of business secrecy naruszenie ta-
jemnicy handlowej
breach of contract naruszenie umowy, nie-
dotrzymanie umowy, zerwanie kontraktu
breach of guarantee naruszenie gwarancji
breach of professional secrecy naruszenie
tajemnicy zawodowej
breach of regulations naruszenie przepisów
breach of secrecy naruszenie tajemnicy
breach of the law naruszenie przepisów
breach of the tariff law naruszenie prawa
celnego
breach of the terms and conditions naru-
szenie warunków
breach of warranty naruszenie gwarancji
breadth szerokość

break zerwanie
break bail agent ekspedytor odbierający prze-
syłki zbiorowe

break
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break bulk cargo drobnica, drobnica kon-
wencjonalna, ładunek drobnicowy
break bulk handling cargo przeładunek
drobnicy
break in the market ostry spadek cen na rynku
break of a contract niedotrzymanie kontraktu
break of due date niedotrzymanie terminu
płatności
break of due day niedotrzymanie terminu
płatności
break of maturity niedotrzymanie terminu
płatności
break of the delivery date niedotrzymanie
terminu dostawy
break of the delivery time niedotrzymanie
terminu dostawy
break łamać, przerwać, zerwać
break an agreement naruszyć porozumienie
break a ban naruszać zakaz
break bulk otwierać ładownie statku
break a contract łamać kontrakt, łamać umowę,
naruszyć umowę, zerwać kontrakt
break the customs seal naruszyć pieczęć
celną, naruszyć plomby celne
break off relations zerwać stosunki
break the seals and fastenings zerwać za-
mknięcia celne
breakage stłuczka
breakage clause klauzula o stłuczce
breakage of seals zerwanie plomb
breakage risk ryzyko stłuczek
breakdown zestawienie 2. złamanie
breakdown of income struktura dochodu
breakdown of negotiations zerwanie rozmów
break-even próg rentowności
break-even price sprzedaż bezdeficytowa
breaking rozbicie, stłuczenie, stłuczka 2.
naruszenie
breaking of the customs seal naruszenie
zamknięć celnych
breaking the customs seals naruszenie
plomb celnych
breaking the seals naruszenie zamknięć cel-
nych

breaking up podział
breaking up consignments podział przesyłki
bribe łapówka

bridge most
bridge toll opłata mostowa
brigade brygada

bring przynosić, przywozić
bring into the books zaksięgować
bring through customs przejść odprawę celną
bring to a conclusion zakończyć
bring to an end zakończyć
bring to a stand zatrzymać
bring under the hammer wystawić na licytację
bring up podnosić
bring up to time aktualizować
broad szeroki
broad railway kolej szerokotorowa
broad-gauge railway kolej szerokotorowa
broad-gauge railway szerokotorowa linia
kolejowa
broadcast audycja
broadcast advertising reklama radiowa
broken złamany
broken stowage strata sztaunerska
broker broker, pośrednik handlowy 2.
brokerski
broker's book dziennik maklerski
broker's business działalność brokerska,
działalność maklerska
broker's commission wynagrodzenie brokerskie
broker's contract note nota maklerska
broker's credit kredyt brokerski
broker's fee wynagrodzenie brokerskie
broker's lien prawo zastawu na rzecz maklera
okrętowego
broker's memorandum nota maklerska
broker note raport maklerski
broker's order dyspozycja agenta dotycząca
załadunku
brokerage działalność maklerska 2. kurtaż,

prowizja maklerska
brokerage agreement umowa brokerska,
umowa o prowizji brokerskiej

break



43

brokerage clause klauzula o prowizji maklerskiej
brokerage contract umowa maklerska
brokerage fee wynagrodzenie za pośrednictwo
brokerage house biuro maklerskie, dom
maklerski, firma brokerska, firma maklerska,
przedsiębiorstwo brokerskie, przedsiębior-
stwo maklerskie
brokerage service obsługa maklerska
broking maklerka

brother brat
brother-sister corporation spółka siostrzana
brought przywieziony
brought alongside ship dostarczony do burty
statku
brushing czyszczenie

Brussels brukselski
Brussels definition of value brukselska de-
finicja wartości celnej
Brussels Tariff Nomenclature Brukselska
Nomenklatura Taryfowa
brutto brutto
brutto register ton tona rejestrowa brutto BRT
budget budżet 2. budżetowy
budget constraint ograniczenie budżetowe
budget deficit deficyt budżetowy
budget payment wpłata do budżetu
budget planning planowanie budżetowe
budget receipts wpływy budżetowe
budget reduction redukcja budżetu, zmniej-
szenie budżetu
budget year rok budżetowy
budgetary budżetowy
budgetary deficit deficyt budżetowy
budgetary entity zakład budżetowy
budgetary provisions przepisy budżetowe
budgetary revenues dochody budżetowe
budgeting budżetowy
budgeting funds środki budżetowe
buffer buforowy
buffer stock zapas buforowy
building budynek
building export eksportowe roboty budowlane
building location miejsce budowy

bulk objętość, pojemność
bulk bauxite ore-carrier statek do przewozu
boksytów
bulk cargo ładunek masowy
bulk-cargo barge barka do przewozu ładun-
ków masowych
bulk cargo carrier statek masowy
bulk cargo ship statek do przewozu ładun-
ków masowych
bulk cargo shipment przewóz ładunku
masowego
bulk cargo terminal baza masowa (skład)

bulk cargo transport przewóz ładunków
masowych

bulk carrier masowiec, statek masowy
bulk container kontener do transportu
ładunków masowych
bulk conveying przewóz ładunków maso-
wych luzem
bulk delivery dostawa hurtowa
bulk freight ładunek luzem, ładunek masowy,
ładunek przewożony luzem, masówka, towar
luzem
bulk freight container kontener do przewozu
ładunków masowych
bulk freighter masowiec
bulk goods ładunek masowy, ładunek ma-
sowy luzem, ładunek sypki luzem, towar
masowy
bulk goods carrier statek masowy

bulk handling przeładunek ładunków luzem
bulk import import masowy
bulk marketing sprzedaż masowa
bulk merchandise towar masowy
bulk point miejsce rozładunku
bulk sample próbka typowa
bulk selling sprzedaż hurtowa
bulk storage składowanie luzem
bulk stowage sztauowanie ładunku luzem
bulk sugar carrier masowiec do przewozu cukru
bulk terminal baza masowa
bulk traffic przewóz towarów luzem, trans-
port luzem
bulk transport przewóz towarów luzem,
transport luzem

bulk


