SAMPLE PAGES OF THE GLOSSARY INTO POLISH
LAW
A

ABH - Actual bodily harm
eg. bruises, black eye

lżejsze obrażenia ciała

Absconder (runaway)

zbieg, uciekinier, osoba, która nie pojawiła się na
wezwanie w sądzie

Absolute Discharge

zwolnienie bezwarunkowe

Abstract

wyciąg z aktu, streszczenie

Abusive words and/or behaviour

obelżywe słowa i / lub zachowanie

Accessory after the fact

poplecznik (usuwający ślady przestępstwa)

Accessory before the fact

podżegacz, pomocnik (działający przed
dokonaniem przestępstwa)

Accessory to Murder

współwinny morderstwa
(nie będący bezpośrednim sprawcą)

Accomplice

współsprawca, współwinny, wspólnik

Acquittal

uniewinnienie

Action of indemnification
for damages caused

powództwo o odszkodowanie za wyrządzone
szkody

Act of God
(Force Majeure)

siła wyższa, przypadek losowy

Act of Parliament

ustawa

Actio in Rem

actio in rem (sprawa co do tytułu własności,
z uwzględnieniem nie tylko stron powództwa,
ale też wszystkich innych w grę wchodzących osób

Acts of War

działania wojenne

Actus Reus
(No offence without intent)
(see Mens Rea)

Actus Reus (łac. zły uczynek), niezbędny warunek
do uznania działania czy zaniechania za
przestępstwo

Accused
(see Defendant)

1. oskarżony 2. (wykroczenie) obwiniony

Additional Days Awarded (ADA)

dodatkowe dni kary więzienia za wykroczenie
przeciwko regulaminowi więziennemu

Adduce evidence

przedstawić dowody

Adjournment

odroczenie, przerwa (w rozprawie)

Adjudication

zasądzenie, orzeczenie wyroku

HEALTH

Allowance for the Attendance of
Special Education Establishments

zasiłek na uczęszczanie do szkół specjalnych

Alopecia

łysienie

Alzheimer’s Disease

choroba Alzheimera

Amalgam
(Composite)

amalgamat, ortęcie

Amniocentesis

punkcja owodni

Amniotic Fluid

płyn owodniowy

Anaesthetist

anestezjolog

Anaphalactic shock

szok anafilaktyczny

Anaphylaxis

anafilaksja

Anastomosis
see fistula

zespolenie, anastomoza

Angina Pectoris

dusznica bolesna

Angiogram
(or Angiography)

angiogram

Ankylosing Spondylitis

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Anorexia
see Bulimia

anoreksja, brak łaknienia

Antenatal

przedporodowy

Ante Natal care
see Pregnancy Book

opieka przedporodowa

Ante-Natal Clinic

przychodnia przedporodowa

Antepartum Bed

łóżko przedporodowe

Anthrax
Anthrax is the name of the bacteria

wąglik

Antibody
their production develops immunity

przeciwciało

Antihistamine

antyhistamina/lek przeciwhistaminowy

Armpit

dół pachowy

Aortic valve

zastawka aorty

Aphasia
(loss of speech after a brain disease)

afazja (utrata zdolności mówienia, pisania lub
rozumienia)

Apnoea

bezdech

Appendicitis

zapalenie wyrostka robaczkowego

HOUSING
Habitual Residence Test

weryfikacja miejsca zamieszkania os. składającej
wniosek o zasiłek

Hardship Provision (or Payment)

pomoc w ciężkich warunkach

Home Help

pomoc w gospodarstwie domowym

Homeless

bezdomny

Home Modifications & Aids

dostos. mieszkania i zainstal. przyrządów
pomocniczych do potrzeb osób niepełnospr.

Home Move

przeprowadzka

Housing Act

ustawa mieszkaniowa

Housing Action Trust

org., kt. celem jest poprawa warunków życiowych,
m.in. p. przydział stosownych mieszkań,
regenerację środ. itd

Housing Association

spółdzielnia mieszkaniowa

Housing Benefit

zasiłek mieszkaniowy

Housing Corporation

korporacja mieszkaniowa

Housing Estate

osiedle mieszkaniowe

Housing Officer

urzędnik władz komunalnych ds. mieszkaniowych

BUSINESS
Inland Revenue

urząd podatkowy

Inputs, re-inputs and outputs

wprowadzenie, powtórne wprowadzenie,
wyprowadzenie (towarów z magazynu)

Insolvency

niewypłacalność

Interest liability/ interest payable

odsetki do zapłacenia/zaległe

Interest on Invested Capital

odsetki od zainwestowanego kapitału

Internal Audit

kontrola wewnętrzna

Investment portfolio

portfel inwestycyjny

Investment Trust (or Fund)

towarzystwo/fundusz inwest.

TECHNOLOGY
Enveloper

koperciarka, urządzenie kopertujące

EQL Advanced Magnetic Technology

zaawansowana technologia magnetyczna EQL

Equilateral

równoboczny

Even coverage

równomierne pokrycie

Experiments that relate to

eksperymenty odnoszące się do…

F
Fault condition

stan uszkodzenia/wady/zakłócenia

Fertiliser spreaders

siewnik nawozów

Fixed-base station

stacja bazowa

Flow Rate

natężenie przepływu

FWA (Fixed Wireless Access)

stały dostęp bezprzewodowy (FWA)

GENERAL
Teaching staff

personel nauczycielski

The Road to Hell is Paved with
good Intentions

droga do piekła jest wyłożona dobrymi chęciami

Thought-provoking

skłaniający do myślenia

To bark up the wrong tree

skierować wysiłki/działanie w niewłaściwym
kierunku

Toot

v zatrąbić (klakson, trąbka)

Top of the World, to be on

być w siódmym niebie

Transmuted

przeobrażony

Truce Monitor

obserwator zawieszenia broni

Trying times

ciężkie czasy

