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F

Fabrik (f) fabryka
Fabrikarbeiter (m) robotnik
produkcyjny
Fabrikat (n) wyrób fabryczny
Fabrikationsfehler (m)

wada fabryczna
Fabrikationskosten (pl)

koszty fabryczne
Fabriklager (n) skład fa-
bryczny
Fabrikmarke (f) marka fa-
bryczna
Fabriknummer (f) numer
fabryczny, numer seryjny
Fabrikproduktion (f) pro-
dukcja fabryczna
Fach- branżowy
Fachausdruck (m) termin
techniczny
Fachausschuss (m) komisja
ekspertów
Fachmann (m) specjalista
Fachpersonal (n) personel
fachowy
Factoringentgelt (n) prowi-
zja faktoringowa

Factoring-Gebühr (f) pro-
wizja faktoringowa
Factoring-Geschäft (n)

transakcja faktoringowa
Factoringvertrag (m) umowa
faktoringowa
Fahrplan (m) rozkład jazdy
Fahrzeug (n) pojazd
Fahrzeugbegrenzung (f)

gabaryt taboru
Faktor (m) faktor (czynnik) 2.
czynnik, współczynnik
Faktoring (n) faktoring
Faktoringbetrieb (m) firma
faktoringowa
Faktoringhaus (n) izba fak-
toringowa
Fakturaduplikat (n) dupli-
kat faktury
Fakturagewicht (n) waga
fakturowa
Faktura-Lizenz (f) faktura
licencyjna
Fakturierarbeit (f) fakturo-
wanie
fakturieren fakturować
fakturiert fakturowy
fakturierter Preis (m) cena fak-
turowa

Fakturierung (f) fakturowanie
fakultativ fakultatywny
fakultative Bedingung (f) waru-
nek nieobowiązkowy

fakultativ
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fakultative Rückversicherung (f)
reasekuracja fakultatywna
fakultative Versicherung (f)

ubezpieczenie fakultatywne
fällig płatny
fälliger Wechsel (m) weksel
płatny

Fälligkeitsdatum (n) ter-
min spłaty, data płatności
Fälligkeitsfaktoring (n)

faktoring bez funkcji finanso-
wania
Fälligkeitstermin (m) ter-
min płatności, data zapadłości
falsch błędny
falsche Auslegung (f) interpre-
tacja błędna

Fälschung (f) fałszowanie
Fälschung des Schecks (f) fał-
szerstwo czeku

Falsifikation (f) fałszerstwo
Falsifizierung (f) fałszerstwo
Familienunternehmen (n)

przedsiębiorstwo rodzinne,
firma rodzinna
Fass (n) beczka
Fehlbestand (m) brak
fehlend brakujący
fehlende Rechtsfähigkeit (f)

brak zdolności prawnej
Fehler (m) usterka, błąd,
wada, brak (wada)
Fehlererzeugnis (n) wyrób
wybrakowany

fehlerfrei bez wad
Fehlergrenze (f) granica
błędu
fehlerhaft wadliwy
fehlerhafte Berechnung (f) ob-
liczenie błędne

Fehlerhaftigkeit (f) wadliwość
Fehlmenge (f) brak
Feiertag (m) święto, dzień
świąteczny
Feilschen (n) targ (czynność)

Fernmeldewesen (n) łączność
fertig gotowy
fertige Produktion (f) produk-
cja gotowa

Fertigungsbestellung (f)

zamówienie produkcyjne
Fertigungseinheit (f) jed-
nostka produkcji
fest stały
feste Ausgaben (pl) wydatki stale
fester Kurs (m) kurs sztywny
fester Zins (m) procent stały

festlegen ustanowić, wy-
znaczyć
Festlegung (f) ustalenie
Festlegung der Quote (f) usta-
lenie kontyngentów
Festlegung des Preises (f) usta-
lenie ceny

Festnahme (f) zatrzymanie
Festpreis (m) cena stabilna
festsetzen ustanowić, ustalić

fällig
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Festtag (m) dzień świąteczny
festverzinslich o stałym
oprocentowaniu
festverzinsliche Obligation (f)

obligacja o stałym oprocentowaniu
fiktiv fikcyjny
fiktives Geschäft (n) transakcja
fikcyjna

Filialladen (m) sklep sieciowy
Filmwerbung (f) reklama
filmowa
Finanzabhängigkeit (f)

uzależnienie finansowe
Finanzakkumulation (f)

akumulacja finansowa
Finanzakzept (n) akcept fi-
nansowy
Finanzamt (n) urząd finan-
sowy, urząd skarbowy
Finanzanlagen (pl) inwe-
stycje finansowe
Finanzanstrengung (f) wy-
siłek finansowy
Finanzaufsicht (f) nadzór
finansowy
Finanzaufstellung (f) ra-
port finansowy
Finanzbehörde (f) organ fi-
nansowy, władza podatkowa
Finanzberatung (n) consul-
ting finansowy
Finanzbericht (m) sprawoz-
danie finansowe

Finanzbuchführung (f) ra-
chunkowość finansowa
Finanzbuchhaltung (f)

księgowość finansowa
Finanzdeckung (f) pokrycie
finansowe
Finanzdesaster (n) kata-
strofa finansowa
Finanzdirektor (m) dyrek-
tor finansowy
Finanzdisziplin (f) dyscy-
plina finansowa
Finanzdokument (n) doku-
ment finansowy
Finanzdokumentation (f)

dokumentacja finansowa
Finanzeinstellung (f)

wstrzymanie finansowania
Finanzen (pl) finanse
Finanzerfolg (m) sukces fi-
nansowy
Finanzergebnis (n) rezultat
finansowy, wynik finansowy
Finanzerleichterung (f)

ulga finansowa
Finanzerträge (pl) przychody
finansowe
Finanzfaktor (m) wskaźnik
finansowy
Finanzfluss (m) strumień fi-
nansowy
Finanzforderung (f) rosz-
czenie finansowe

Finanzforderung
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Finanzfrage (f) kwestia fi-
nansowa
Finanzgarantie (f) gwarancja
finansowa
Finanzgeheimnis (n) ta-
jemnica finansowa
Finanzgeschäft (n) trans-
akcja finansowa
Finanzgesetzgebung (f)

ustawodawstwo finansowe
Finanzgewinn (m) zysk fi-
nansowy
Finanzgleichgewicht (n)

równowaga finansowa
Finanzhilfe (f) wsparcie fi-
nansowe
Finanzhöhe (f) wysokość fi-
nansowania
Finanzhoheit (f) autonomia
finansowa
finanziell finansowy
finanzielle Abrechnung (f) spra-
wozdanie finansowe
finanzielle Analyse (f) analiza fi-
nansowa
finanzielle Belastung (f) obcią-
żenie finansowe
finanzielle Beteiligung (f)

udział finansowy
finanzielle Entschädigung (f)

kompensata pieniężna
finanzielle Grenze (f) limit fi-
nansowy
finanzielle Hilfe (f) pomoc fi-
nansowa

finanzielle Integration (f) inte-
gracja finansowa
finanzielle Lage (f) sytuacja fi-
nansowa, kondycja finansowa
finanzielle Ressourcen (pl) środ-
ki finansowe, zasoby finansowe
finanzielle Schwierigkeiten (pl)

trudności finansowe
finanzielle Sicherheit (f) zabez-
pieczenie finansowe
finanzielle Verantwortung (f)

odpowiedzialność finansowa
finanzieller Aufwand (m) nakłady
finansowe
finanzieller Mehrbetrag (m)

nadwyżka finansowa
finanzieller Nutzen (m) korzyść
materialna
finanzieller Risikoindex (m)

wskaźnik ryzyka finansowego
finanzieller Zusammenbruch (m)

krach finansowy
finanzielles Leverage (n) dźwi-
gnia finansowa
finanzielles Risiko (n) ryzyko
finansowe

Finanzier (m) finansista
Finanzieren (n) finansowanie
finanzieren finansować
Finanzierung (f) finanso-
wanie
Finanzierungsleasing (n)

leasing finansowy
Finanzierungsmethode
(f) sposób finansowania

Finanzfrage
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Finanzierungsplanung (f)
planowanie finansowe
Finanzierungsquelle (f)

źródło finansowania
Finanzinkasso (n) inkaso
finansowe
Finanzinstrument (n) in-
strument finansowy
Finanzkapital (n) kapitał fi-
nansowy
Finanzkatastrophe (f) ka-
tastrofa finansowa
Finanzkategorie (f) katego-
ria finansowa
Finanzkonjunktur (f) ko-
niunktura finansowa
Finanzkonsortium (n) kon-
sorcjum finansowe
Finanzkontrolle (f) kontrola
finansowa, inspekcja finansowa
Finanzkorporation (f) kor-
poracja finansowa
Finanzlage (f) sytuacja fi-
nansowa
Finanzleasing (n) leasing
finansowy
Finanzliquidität (f) płyn-
ność finansowa
Finanzmanagement (n)

zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie finansowe
Finanzmechanismus (m)

mechanizm finansowy

Finanzobligo (n) obligo fi-
nansowe
Finanzpanik (f) panika fi-
nansowa
Finanzplan (m) plan finansowy
Finanzpolitik (f) polityka fi-
nansowa
Finanzrecht (n) prawo fi-
nansowe
Finanzreform (f) reforma fi-
nansowa
Finanzresultat (n) wynik fi-
nansowy
Finanzresultat netto (n) wynik
finansowy netto

Finanzsanktionen (pl)

sankcje finansowe
Finanzstabilisierung (f)

stabilizacja finansowa
Finanzstabilität (f) stabil-
ność finansowa
Finanzswitch (n) switch fi-
nansowy
Finanzsyndikat (n) syndykat
finansowy
Finanzsystem (n) system fi-
nansowy
Finanzverfahren (n) tryb fi-
nansowania
Finanzvergehen (n) oszu-
stwo finansowe
Finanzverlust (m) strata fi-
nansowa

Finanzverlust
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Finanzverpflichtung (f) zo-
bowiązanie finansowe
Finanzverwaltung (f) wła-
dze skarbowe
Finanzvoranschlag (m)

preliminarz finansowy
Finanzwechsel (m) weksel
finansowy
Finanzweg (m) tryb finanso-
wania
Finanzwesen (n) skarbo-
wość, finanse
Finanzwirtschaft (f) gospo-
darka finansowa
Finanzzentrum (n) ośrodek
finansowy
fingiert fikcyjny
fingierte Rechnung (f) rachunek
pro forma, rachunek fikcyjny,
fikcyjna faktura

Firma (f) firma
Firma auflösen (f) likwidować
firmę
Firma eintragen (f) zarejestro-
wać firmę
Firma liquidieren (f) rozwiązać
firmę

Firmenberater (m) doradca
firmy
Firmenbogen (m) blankiet
firmowy
Firmenbriefbogen (m)

blankiet firmowy

Firmenbudget (n) budżet
firmy
Firmenimage (n) image firmy
Firmeninhaber (m) właściciel
firmy
Firmenkultur (f) kultura firmy
Firmenname (m) nazwa firmy
Firmenschild (n) szyld fir-
mowy
Firmenschließung (f) li-
kwidacja firmy
Firmensiegel (n) pieczęć firmy
Firmenstatus (m) status firmy
Firmenstempel (m) pieczątka
firmowa, stempel firmowy,
pieczęć firmy
Firmenvertreter (m) przed-
stawiciel firmy
Firmenwert (m) renoma fir-
my, wartość firmy
Firmenzeichen (n) etykieta
firmowa, znak firmowy
fiskalisch fiskalny
fiskalische strafbare Han-
dlung (f) przestępstwo skarbowe

Fiskus (m) fiskus
Fixierung (f) wyznaczenie
Fixierung des Preises (f) usta-
lenie ceny

Fixspanne (f) marża sztywna
Fläche (f) powierzchnia
flauen tanieć
Flaute (f) zastój

Finanzverpflichtung
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Flexibilität (f) elastyczność
flexibel płynny, elastyczny
flexibler Kurs (m) kurs płynny
flexibler Wechselkurs (m) ela-
styczny kurs walutowy

floatend zmienny
floatender Kurs (m) kurs płyn-
ny (elastyczny)
floatender Wechselkurs (m)

zmienny kurs walutowy
Flucht (f) odpływ, ucieczka
Flug (m) lot
Flug- lotniczy
Flugblatt (n) ulotka
Flughafen (m) lotnisko, port
lotniczy
Flughafenbehörde (f) wła-
dze lotniska
Flugkonnossement (n)

lotniczy list przewozowy
Fluglinieagent (m) agent li-
nii lotniczej
Flugplan (m) rozkład lotów
Flugplatz (m) lotnisko
Fluktuation (f) fluktuacja
flüssig płynny
flüssig machen upłynniać
flüssiges Kapital (n) kapitał
płynny

Flüssigmachung (f) upłyn-
nienie
Flussladeschein (m) kono-
sament śródlądowy
Folge (f) następstwo

Fonds (m) fundusz
Fondsverwaltung (f) zarzą-
dzanie funduszem
force majeure (f) siła wyższa
fordern żądać
fordernd ¿¹daj¹cy
fordernde Bank (f) bank żądający

Förderrabatt (m) rabat pro-
mocyjny
Forderung (f) roszczenie, dług
Forderungen einziehen (pl)

ściągać należności
Förderung (f) promocja
Förderungspreis (m) cena
promocyjna
Forderungsrecht (n) prawo
zobowiązań
Forfaitierung (f) forfaiting
Forfaitierungsinstrument
(n) instrument forfaitingowy
Forfaitierungsunterneh-
men (n) firma forfaitingowa
Form (f) forma
formal formalny
formales Angebot (n) oferta for-
malna

Formalitäten (pl) formalności
Formalitäten erledigen (pl) za-
łatwić formalności

Formblatt (n) formularz
Formblatt ausfüllen (n) wypeł-
niać formularz

Formel (f) formuła

Formel
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Formular (n) formularz,
blankiet
Formular für eine Bestellung
(n) blankiet zamówienia

formulieren formułować
Forschung (f) badanie
Forschungs- und Entwic-
klungsstadium (n) etap ba-
dań i rozwoju
Forwardmarkt (m) rynek
terminowy
Fracht (f) przewoźne 2. ładu-
nek, fracht
Fracht berechnet nach Kolizahl
(f) fracht za sztukę
Fracht berechnet nach Kubik-
metern (f) fracht liczony od ku-
batury
Fracht buchen (f) bukować ładunek
Fracht gegen Nachnahme (f)

fracht do pobrania
Fracht im Voraus bezahlt (f)

fracht opłacony
Fracht nachnehmen (f) fracht
do pobrania
Fracht per Stück (f) fracht za
sztukę
Fracht und Spesenfrei (f) bez-
płatnie
Fracht vorausbezahlt (f) fracht
przedpłacony

Frachtabfertigung (f) wy-
syłka ładunku
Frachtagentur (f) agencja
frachtowa

Frachtanweisung (f) nota
frachtowa
Frachtaufschlag (m) fracht
dodatkowy
Frachtbasis (f) podstawa
naliczenia frachtu
Frachtberechnung (f) nota
frachtowa
Frachtbetrag (m) opłata
frachtowa
Frachtbrief (m) ceduła (list

frachtowy), list przewozowy
Frachtbriefdoppel (n) du-
plikat kolejowego listu prze-
wozowego, wtórnik listu
przewozowego
Frachtbroker (m) makler
frachtujący
Frachtempfänger (m) ge-
stor ładunku
Frachtführer (m) przewoźnik
Frachtführerstempel (m)

pieczątka przewoźnika
Frachtgeld (n) przewoźne,
prowizja frachtowa
Frachtguteingang (m) na-
dejście przesyłki
Frachtindex (m) indeks
frachtowy
Frachtklausel (f) klauzula
frachtowa
Frachtkontrakt (m) umowa
o przewóz

Formular
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Frachtkosten (pl) przewoźne
Frachtliste (f) lista ładunkowa
Frachtmakler (m) spedytor
frachtowy, agent frachtowy
Frachtmanifest (n) mani-
fest frachtowy
Frachtorder (f) kwit frachtowy
Frachtpapiere (pl) papiery
przewozowe
Frachtpreis (m) stawka
frachtowa
Frachtprovision (f) prowi-
zja frachtowa
Frachtrauminhalt (m) obję-
tość ładunku
Frachtschein (m) ceduła
przewozowa
Frachtschiff (n) drobnicowiec
Fracht-Schifffahrts-Kon-
ferenz (f) kartel armatorów
Frachtstückavis (m) awizacja
przesyłki
Frachttarif (m) taryfa frach-
towa
Frachttonnage (f) tonaż
frachtowy, nośność statku
Frachtversand (m) wysyłka
ładunku
Frachtversender (m) zała-
dowca
Frachtversicherungspo-
lice (f) polisa cargo

Frachtvertrag (m) czarter,
umowa frachtowa
Frachtvorschuss (m) za-
liczka frachtowa
Frage (f) problem, pytanie,
kwestia
Fragebogenuntersuchun-
gen (pl) badania ankietowe
Franchise (f) franszyza
Franchisegeber (m) fran-
szyzodawca
Franchiseklausel (f) klau-
zula franszyzowa
Franchisenehmer (m) fran-
szyzobiorca
Franchisevereinbarung (f)
umowa franszyzowa
Franchisevertrag (m) umowa
franszyzowa
Franchising (n) franchising
Frankatur (f) ofrankowanie
Frankierung (f) ofrankowanie
franko franko
franko Bestimmungsort (m)

franko miejsce przeznaczenia
Frankogebühr (f) opłata
pocztowa, porto
Frankopreis (m) cena franko
frei bezpłatny, gratis
frei ab Schiff (n) franko statek
frei aus bez kosztów wyładunku
frei Beladen (n) franko załado-
wanie
frei Einladen (n) bez kosztów za-
ładowania, franko wyładowanie

frei
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frei Frachtführer (m) franko
przewoźnik
frei Frachtkosten (pl) franko
przewoźne
frei Grenze (f) franko granica
frei Kosten (pl) bez kosztów
frei Lager (n) franko magazyn
frei Löschen (n) rozładunek bez-
płatny, wyładunek bezpłatny
frei Packung (f) bez dopłaty za
opakowanie
frei Schiffbord (m) franko burta
frei unter Längsseite (f) franko
spod burty
frei Verpackung (f) bez dopłaty
za opakowanie
frei von besonderer Havarie (f)
wolne od awarii poszczególnej
frei von Schulden (pl) wolny od
długów
frei von Zollgebühr (f) wolny od cła
freie Benutzung (f) korzystanie
bezpłatne
freie Marktwirtschaft (f) gospo-
darka wolnorynkowa
freier Beruf (m) wolny zawód
freier Handel (m) handel wolny
freier Markt (m) wolny rynek
freies Kapital (n) kapitał wolny
freies Löschen (n) bez kosztów
wyładunku

Freibordmarke (f) znak
wolnej burty
freiberuflich freelance
freibleibend niewiążący
freibleibendes Angebot (n) oferta
otwarta

Freiexemplar (n) egzem-
plarz bezpłatny
Freigabe (f) zwolnienie
Freigabe der Sicherheit (f)

zwolnienie gwarancji
Freigebühr (f) porto
Freihandel (m) handel bez-
cłowy
Freihandelsabkommen
(n) umowa o wolnym handlu
Freihandelsassoziation (f)
stowarzyszenie wolnego handlu
Freihandelsgebiet (n) ob-
szar bezcłowy
Freihandelszone (f) obszar
wolnego handlu, strefa wol-
nego handlu
Freiheit (f) swoboda, wolność
freilassen zwolnić
Freilieferung (f) dostawa
franko
Freiverkehrskurs (m) kurs
wolnorynkowy
Freiverkehrsmarkt (m) ry-
nek pozagiełdowy
freiwillig dobrowolny
freiwillige Versicherung (f)

ubezpieczenie dobrowolne
Freizeit (f) wolny czas
fremd obcy
fremde Währung (f) waluta obca

Freibordmarke
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fremdfinanziert finanso-
wany zewnętrznie
fremdfinanziertes Übernahmen
(n) wykup kredytowy

Fremdwährung (f) waluta
zagraniczna, waluta obca
Fremdwährungen (pl) dewizy
Fremdwährungsliqui-
dität (f) płynność walutowa
Frist (f) termin
Frist bestimmen (f) określić termin
Frist einhalten (f) przestrzegać
terminu
Frist festsetzen (f) wyznaczyć
termin
Frist überschreiten (f) przekro-
czyć termin
Frist verlängern (f) odroczyć
termin

Friständerung (f) zmiana
terminu
Fristbewilligung (f) udzie-
lenie prolongaty
Fristverlängerung (f)

przedłużenie terminu
Frühstückskartell (n) umo-
wa dżentelmeńska
führend wiodący
führende Information (f) infor-
macja wyprzedzająca

Führer (m) kierownik
Führerschaft (f) przywództwo
Führung (f) zarządzanie
Führungserfahrung (f) do-
świadczenie kierownicze

Führungsfunktion (f) funk-
cja kierownicza
Führungskultur (f) kultura
zarządzania, kultura kierowania
Führungsorgan (n) organ
kierowniczy
Fuhrunternehmen (n) przed-
siębiorstwo transportowe
füllen wypełniać
Füllung (f) wypełnienie
Funktion (f) funkcja
funktional funkcjonalny
funktionaler Konflikt (m) kon-
flikt funkcjonalny

Funktionär (m) funkcjona-
riusz
Funktionieren (n) funkcjo-
nowanie
Funktionieren des Marktes (n)

funkcjonowanie rynku
für dla
für den Export produzieren (m)

produkować na eksport
für Reise chartern (f) czartero-
wać na podróż
für Zeit chartern (f) czarterować
na czas

Fusion (f) fuzja
Fusion von Banken (f) fuzja
banków
Fusion von Firmen (f) fuzja firm

Fusionsvertrag (m) umowa
fuzji

Fusionsvertrag


