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Wstęp

Pragnąc  wyjść  z  pomocą  społeczności  lokalnej  w  używaniu  zrozumiałego 

słownictwa  postanowiliśmy  zredagować  słownik  żargonu  specjalistycznego  na 

zrozumiały dla mieszkańców język.

Słownik  ten  jest  próbą  zestawienia  i  wyjaśnienia  podstawowych  terminów 

występujących w:

– przepisach prawnych,

– kontaktach społecznych,

– prawie administracyjnym,

– kontaktach międzyludzkich (urzędnik, klient),

– mowie potocznej.

W tworzeniu słownika wykorzystano:

– Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,

– Słownik etnologiczny terminów ogólnych,

– Słownik współczesnego języka polskiego.

Słownik zawiera 334 hasła.
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Skróty

adm        – admnistracja

bezrob    – bezrobotny

dawn      – dawniej

ekon       – ekonomia

fiz           – fizyczny

gastr       – gastronomia

gł            – głównie

handl      – handlową

itp           – i tym podobne

np           – na przykład

org          – organizacje

polit        – polityczną

publi       – publicznej

przem     – przemysłowe

rozw       – rozwiązanie

RTV       – radio i telewizja

społ        – społeczny

techn      – techniczny

wewn     – wewnątrz

woj        – wojenny
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A

Abnegat – człowiek nie dbający o korzyści, wygody, przyjemności,

Abolicja - nakaz niewszczynania a) umorzenia postępowania karnego w stosunku do pewnych 
      kategorii przestępstw, 

Abonament  - przedpłata, opłata z góry za abonowanie otrzymanie czegoś (np. książek w czytelni, 
  bibliotece), użytkowanie czegoś,

Absencja - nieobecność w miejscu pracy,

Absolutorium - zatwierdzenie sprawozdania z działalności (finansowej), uznanie ją za prawidłową,

Abstynent - człowiek wstrzemięźliwy,

Adaptacja - przekształcenie, przeróbka, przystosowanie do innego użytku,

Adekwatny - odpowiedzialny, zgodny, ściśle dopasowany,

Adept - początkujący, praktykant (w nauce, sztuce),

Adherent  - zwolennik, stronnik, poplecznik,

Adiudykacja- decyzja sądowa przyznająca prawo własności,

Administracja - ogół czynności zawiadywania, zarządzania; ogół organów zajmujących się 
  zarządzaniem; zarząd, personel kierowniczy,

Admonicja - przest. napomnienie, nagana, reprymenda,

Adnotacja - uwaga, dopisek, przypis, notatka, krótka informacja,

Adwersarz - dawny przeciwnik,

Afera - oszukańcze przedsięwzięcie, szwindel, brzydka sprawa, skandal,

Agencja - placówka, biuro, ekspozytura instytucji, przedsiębiorstwa, państwa; filia; (a.   
                          prasowa,  publicystyczna, telegraficzna, fotograficzna) zbierająca,  
                          rozpowszechniająca  informacje,materiały, zdjęcia dla prasy, RTV itp. 

Agenda - terminarz, duży notes,

Agent - przedstawiciel, pośrednik, tajny wysłannik, funkcjonariusz,

Agitacja - oddziaływanie na opinię w celu jednania zwolenników dla jakiejś sprawy, idei, 
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      poglądu,

Aglomeracja- nagromadzenie, skupienie się, zlewanie się, stapianie się; zespół miejski, skupienie 
  zabudowy;

Ajent - agent, przedstawiciel, komisant, osoba prywatna użytkująca placówkę, handl.,gastr., 
  usługową itp.,wydział od jakiejś instyt.

Akapit - ustęp tekstu zaczynający się od nowego wiersza,

Akcent            - uwydatnienie, wzmocnienie, wyróżnienie sylaby w wyrazie; element wyróżniający,  
                          charakteryzujący,

Akcept - zobowiązanie sie do zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy,

Akceptacja - zgoda, zatwierdzenie, aprobata,

Akces - przystąpienie do czegoś,

Akcja - działanie, działalność, ruch, czynność; zbiorowe wystąpienie, impreza,

Akcyza - podatek pośredni od pewnych artykułów spożywczych, użytkowych a) usług 
  wliczanych w ich cenę; urząd pobierających ten podatek, 

Aklamacja - (przyjęcie a. Odrzucenie wniosku, uchwały przez aklamację) jednomyślnie, bez 
     głosowania, oklaskami,

Akredytowanie- uwierzytelnienie, udzielenie przedstawicielowi dypl. pełnomocnictwa do pełnienia 
  funkcji,

Akt - dokument urzędowy, prawny, notarialny,

Aktyw - grupa najczynniejszych działaczy organizacji polit., społecznej,

Akwen - obszar pokryty wodą,

Akwizytor - pracownik przedsiębiorstwa zajmujący się akwizycją, pozyskiwaniem nabywców, 
  zbieraniem zamówień a. zawieraniem umów o wykonanie usług,

Alians - przymierze, sojusz, koalicja,

Alimenty - środki świadczone na rzecz osoby niezdolnej do utrzymania się własnymi siłami,

Ambicja - poczucie własnej wartości i chęć jak najlepszego jej spożytkowania,

Ambiwalencja – dwojakość, dwuwartościowość uczuć; psychol. doznanie jednocześnie sprzecznych 
    uczuć i chęci w stosunku do tych samych osób, przedmiotów a. sytuacji por. 
   Schizofrenia,

Amnestia - ustawodawczy zbiorowy akt łaski polegający na całkowitym a. częściowym 
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  darowaniu orzeczonych już kar za pewne przestępstwa popełnione przed określoną 
  datą, zawierający zazw. także abolicję,

Amortyzacja - umorzenie; zmniejszenie się wartości budynków, urządzeń, wskutek zużycia; 
  okresowe odpisywanie sum odpowiadających temu zmniejszeniu się wartości; 
  łagodzenie, tłumienie wstrząsów, uderzeń, kołysań za pomocą amortyzatorów,

Aneks - uzupełnienie; załącznik; dodatek, suplement, przybudówka,

Angażować - najmować, przyjmować do pracy; zawierać z kimś umowę o pracę,

Ankieta - zbieranie informacji przez zadawanie pytań; badanie różnych dziedzin życia, 
  zagadnień, poglądów, opinii publi. za pomocą pytań zadawanych określonej grupie
   osób, 

Anomalia - nieprawidłowość, odchylenie od ogólnej reguły, od normy,

Anons - ogłoszenie w prasie, inserat,

Anulować - unieważnić, uznać za niebyłe, kasować, znieść, cofnąć, uchylić,

Apel - wezwanie, odezwa, zbiórka,

Aplauz - poklask, brawo, uznanie,

Aprobata - uznanie czegoś za właściwe, przyzwolenie, zgoda, zatwierdzenie,

Aranżowanie - organizowanie, urządzanie,

Arbiter - rozjemca; sędzia polubowny, sędzia sportowy,

Arenda - dawn. dzierżawca dóbr (karczmy, młyna,sadu itp.) a. praw (praw, opłat itp.)

Argument - dowód, racja,

B

Balotaż - głosowanie (zwykłe tajne) w sprawie przyjęcia kandydata do organizacji a. klubu   
                          lub (dawn.) przyjęcia wniosku za pomocą kartek,

Banderola - opaska papierowa naklejona na opakowanie, świadcząca że towar jest nie  
                          naruszony a. że uiszczono podatek akcyzowy, pocztowe opodatkowanie druków,

Bank - przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działania są operacje pieniężno- kredytowe, 
  jak: przyjmowanie wkładów (depozytów); wypłacanie odsetek, emisja obligacji, 

  bonów, banknotów, zaciąganie i udzielanie pożyczek, dokonywanie lokat i  
  inwestycji, gospodarowanie finansami przedsiębiorstw handlowych i  

                          przemysłowych,

Benefakator - dawn. dobroczyńca, dobrodziej; fundator jakiejś instytucji,
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Bilans - zestawienie przychodów i rozchodów; zestawienie środków majątkowych 
  przedsiębiorstwa na koniec danego okresu. Podsumowanie, obliczenie wyników, 
  zestawienie; ogólna ocena działalności, 

Biuletyn - komunikat; powielany a. drukowany informator o działalności instytucji a. o 
  wydarzeniach,

Biurokracja  - typ zarządzania w którym decydującą rolę odgrywa aparat administracyjny; grupa 
  urzędników pełniąca funkcje administracyjne w instytucjach państwowych,

Biurokratyzm - bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z 
  niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu, 

Biznes - interes(y), sprawy (handlowe),

Blamaż - kompromitacja, ośmieszenie się,

Blankiet - formularz, druk do wypełnienia; arkusz do korespondencji z wydrukowanym 
     nagłówkiem, 

Bonifikata - opust, zniżka ustalonej ceny towaru,

Bubel - towar bezwartościowy,

Budżet - zestawienie przewidzianych na przyszły okres dochodów i wydatków,

Burmistrz - pracownik samorządu małych miast,

C

Centrala - instytucja nadrzędna, kierownicza w stosunku do oddziałów filii; główny magazyn, 
  główna zbiornica, stacja, rozdzielnia itp.    

Certyfikat - świadectwo na piśmie, zaświadczenie oficjalne; dokument stwierdzający 
  pochodzenie towaru, 

Chałtura - tandeta, fucha; twórczość, praca byle jaka, bez wartości i znaczenia, wyłącznie dla 
  zarobku,

Charytatywny - miłosierny, dobroczynny, wspierający ubogich,

Cykl - seria zjawisk następujących po sobie w określonym porządku i powtarzająca się 
  okresowo,

Cynizm - postawa życiowa charakteryzująca się nie uznawaniem wartości poważnych w  
                         danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych przez inną instytucji sposobów 

  postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich zasad i wartości, 

Cyrograf - żart. Własnoręczne zobowiązanie na piśmie,
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Cytat(a) - wyjątek z obcego tekstu a. czyjejś wypowiedzi, przytoczony dosłownie, zwykle w 
  cudzysłowie, 

Czek - zlecenie (piśmienne na specjalnym blankiecie) wypłaty a. przelewu określonej sumy 
  z rachunku bankowego (konta), 

D

Debata - dyskusja (zwł. publiczna) dysputa, rozprawa,

Debet - “winien” lewa strona rachunków w księgowości, strona aktywów; por. Credit,

Decentralizacja- przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli oraz 
   miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji, 

Decyzja - postanowienie, rozstrzygnięcie, uchwała,

Dedukcja - rozumowanie,

Defektyzm - niewiara w powodzenie sprawy, w zwycięstwo; przewidywanie porażki z góry,

Deficyt  - Niedobór wynikający z przewagi rozchodów nad przychodami,

Degradacja - karne przeniesienie na niższe stanowisko; pozbawienie a. obniżenie stopnia 
  służbowego,

Degresja - zmniejszenie się, stopniowe obniżanie stawek podatków od mniejszych dochodów, 
  honorariów autorskich przy wyższych nakładach wydawniczych,

Dekada - okres dziesięciu dni a. lat (rzadziej tygodni a. miesięcy ),

Dekapitalizacja- obniżanie się wartości środków trwałych na skutek niewyrównania bieżącego  
                            ubytku przez nowe inwestycje,

Deklaracja - (publiczne) oświadczenie; obwieszczenie; manifest; przyrzeczenie, zobowiązanie o 
  mocy prawnej,

Dekret - przepis prawny z mocą ustawy, wydany nie przez parlament; akt normatywny; 
  zarządzenie organów władzy wykonawczej, rozporządzenie,  

Delegacja - grupa przedstawicieli, pełnomocników (delegatów), reprezentantów, wysłanników 
  jakiejś zbiorowości; deputacja; wyjazd w sprawach służbowych; piśmienne 
  upoważnienie do takiego wyjazdu, 

Delegatura - przedstawicielstwo, placówka, siedziba, urząd, funkcja delegata,

Delegalizacja - uznanie czegoś za nielegalne,

13



Deliberować- rozmyślać, rozważać; roztrząsać, debatować,

Demagog        - Polityk, działacz, głoszący hasła obliczone na łatwy efekt, poklask, schlebiający  
                          masom, szafujący próżnymi obietnicami, budzący nieziszczalne nadzieje,  
                          wysuwający w imieniu mas żądania nie do spełnienia,

Dementi          - polit. Oficjalne zaprzeczenie, sprostowanie wiadomości,

Demokracja     - władza ludu, społeczeństwa; ustrój polit. w którym władza należy do ludu,
Denuncjacja    - tajne oskarżenie przed władzą, doniesienie, donos,

Departament   - dział ministerstwa składający się z wydziałów, referatów itp.

Deprawacja     - deprawowanie się, sprowadzenie (zejście) z uczciwej drogi, znieprawienie,  
                          demoralizacja; zepsucie, paczenie wykolejanie (się),

Deprecjacja    -  spadek jego wartości,
pieniądza

Deputacja       - delegacja, grupa przedstawicieli, pełnomocników jakiejś zbiorowości, wysłana w      
                          celu przedstawienia życzeń a. załatwienia spraw, 

Derogacja       - pozbawienie przepisu prawnego mocy obowiązującej przez zastąpienie go innym  
                          przepisem prawnym,

Despota - władca absolutny, autokrata, tyran, jednowładca, człowiek bezwzględny,        
        narzucający swą wolę otoczeniu,

Dewaluacja     - ustawowe zmniejszenie jego wartości w stosunku do złota a. innych walut.
pieniądza

Dezyderat - wyraźnie określone życzenie, postulat; wymaganie; żądanie,

Dieta - sumy przeznaczone na koszty utrzymania w podróży służbowej; wynagrodzenie z 
  tytułu pełnienia określonych obowiązków, funkcji,

Dokument - dowód; świadectwo prawdziwości a. tożsamości, legitymacja; akt urzędowy,

Dokumentacja- gromadzenie, zbiór dokumentów; materiały źródłowe, dowody,

Donacja - dar, darowizna,nadanie, zapis uczyniony przez donatora, fundatora, ofiarodawcę,

Dossier            - teczka z aktami, dokumentami; kompletny zbiór akt, papierów, dotyczących  
(wym. dosję)      jakiejś osoby a. sprawy,

Dotacja - zaopatrzenie, wyposażenie w środki finansowe; forma finansowania jednostek 
  pozabudżetowych; przedsiębiorstw, instytucji, organizacji; subsydium; darowizna; 
  bezzwrotna pomoc finansowa w celu poprawienia jakiejś działalności,

Duplikat - odpis, kopia, wtórnik, drugi egzemplarz dokumentu,
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Dyktat - nakaz, rozkaz,

Dymisja - zwolnienie kogo ze stanowiska, złożenie z urzędu; rezygnacja (ustąpienie) z 
  zajmowanego stanowiska,

Dyrektywa - wskazówka działania, wytyczna, zalecenie,

Dyscyplina - podporządkowanie się przepisom służbowym, rygorom, regulaminowi 
  wewnętrznemu danej org., grupy,

Dysfunkcjonalny- nie przystosowany do potrzeb, celów zwł. ludzkich, społecznych,

Dyskrecja   - umiejętność milczenia w jakichś sprawach; dochowanie tajemnicy,

Dyskryminacja- pozbawienie równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie pewnej grupy ludzi  
   ze względu na ich pochodzenie a. przynależność klasową, narodową,

Dyskusja - wymiana zdań na jakiś temat, rozmowa, dyskurs,

Dyskwalifikacja- stwierdzenie czyjejś niezdolności do podjętej pracy, pozbawienie prawa do 
           czegoś,

Dyspozycja - rozporządzenie, polecenie, wskazówka,

Dysputa - słowna wymiana poglądów, dyskusja, polemika, spór, rozmowa,

Dystrybucja - rozdział, podział dóbr materialnych; przydział, rozprowadzenie (np. Towarów),

Dywagacja - mówienie, pisanie bezładne, rozwlekłe nie na temat, od rzeczy,

Dywidenda - dochód z akcji; część zysków spółki akcyjnej przeznaczona do rozdziału między 
  akcjonariuszy,

E

Egoizm - samolubstwo, przesadna miłość własna,sobkostwo,

Egzystencja - byt, istnienie, bytowanie; życie, warunki życia,

Ekipa - drużyna; zespół ludzi wyznaczonych do wykonywania jakiegoś zadania,

Ekwiwalent - równowartość; odpowiednik, równoważnik,

Elita - grupa ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji a. władzy w danym 
  środowisku,

Elokwencja - sztuka wymowy, wymowność umiejętność łatwego i przekonywującego 
  wysławiania się, krasomówstwo,
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Emblemat - godło, oznaka, atrybut, znak, symbol,

Emerytura - dożywotnie zaopatrzenie pieniężne, przysługujące pracownikowi po  
  przepracowaniu  ustawowej liczby lat a. osiągnięciu określonego wieku,

Etat - stanowisko służbowe przewidziane w stałym zestawieniu funkcji i w budżecie 
  instytucji,

Expose            - programowe przemówienie premiera a. ministra dotyczące zagadnień 
(wym. ekspoze) bieżącej polityki oraz zamierzań rządu,  

F

Faktura - handl. rachunek,

Falsyfikat - sfałszowany, podrobiony przedmiot,dokument,

Filantrop - dobroczyńca, dobrodziej, wspierający ubogich, fundator,

Finanse - ekon. środki pieniężne, fundusze, majątek, stan majątkowy, dochody i wydatki 
  państwa a. przedsiębiorstwa,

Firma - przedsiębiorstwo handl. a. przem.; nazwa pod którą osoba fizyczna a. prawna 
  prowadzi przedsiębiorstwo,  

Fiskalizm - ekon. tendencja do nadmiernego opodatkowania ludności, wyszukiwania coraz 
                          nowych źródeł dochodów skarbowych, 

Fiszka - kartka do notatek,

Folder - druk reklamowy, propagandowy, informacyjny, prospekt złożony w kilkoro,    
                          drukowany obustronnie,

Formalista - przesadnie dbały o literę przepisu, o prawidła, formy, bezduszny,

Formularz       - blankiet, druk do wypełnienia,

Fundacja - instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony (przez fundatora, założyciela) 
  na określony cel,

Funkcja - czynność, działanie, zadanie; stanowisko, praca, obowiązek,

G

Gabinet - sekretariat; pokój w urzędzie dla osoby na kierowniczym stanowisku, 

Gablota - oszklona szafa do wystawiania eksponatów,
Gafa - nietakt, niezręczność, uchybienie formom,
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Gratyfikacja - specjalne wynagrodzenie, nagroda pieniężna za szczególne zasługi, z okazji święta,

Gwarancja - zapewnienie, poręka, rękojmia, zabezpieczenie,

H

Hipoteka - zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości,

Honorarium - wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach,

I

Idea - myśl przewodnia, twórcza; główna tendencja utworu, pomysł, koncepcja, pojęcie
   abstrakcyjne,

Impas - sytuacja, w której nie można kontynuować działania bez nowych impulsów, sił, 
      pomysłów,

Inflacja - ekon. nieproporcjonalnie silny i stosunkowo szybki ogólny wzrost cen, często z 
      powodu powiększenia się ilości pieniędzy w obiegu w stosunku do ilości towarów i 

  usług na rynku,

Informacja      - wiadomość, wieść, nowina, rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komunikat,

Infrastruktura - podstawowe urządzenia przedsiębiorstwa i instytucje usługowe nieodzownie 
  potrzebne do właściwego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki.

Inkaso - pobieranie należności pieniężnych, na zlecenie osoby trzeciej; przez inkasenta a. 
     drogą rozliczenia bankowego.

Innowacja - wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość, reforma,

Inskrypcja - napis wyryty w trwałym materiale (kamień, metal),

Inspekcja - kontrola, sprawdzanie działalności, nadzór,

Instancja - stopień w hierarchii władz, urzędów, instytucji, organizacji,

Instrukcja - (zbiór) przepis(ów) postępowania (adm. tech. itp.), pouczenie, wskazówka, 
      zarządzenie,

Instytucja - zakład o charakterze publicznym, działający w jakiejś dziedzinie; zespół norm 
  prawnych a. obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia,

Insygnia - oznaki godności, władzy, dostojeństwa, stanu, urzędu, zasług,

Integracja - scalanie; proces tworzenia całości z części a, włączanie jakiegoś elementu w całość,
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Intencja - zamiar, zamysł, cel, motyw,

Interkom - dwustronny system łączności wewn. za pomocą mikrofonów i głośników,
 
Interpelacja     - zakwestionowanie działania a. polityki ministra a. rządu w formie zapytania
                          postawionego przez członka parlamentu,

Interpretacja    - wykładnia, wyjaśnienie, wytłumaczenie,

Interwencja     - wtrącanie się w jakąś sprawę; wywieranie wpływu na kogo w jakiejś sprawie          
                          w celu osiągnięcia określonego efektu; starania, zabiegi z tym związane,   

Inwektywa      - obrażający zarzut,
Inwencja         - pomysłowość, wynalazczość,

Inwentaryzacja - przedstawienie stanu istniejącego,

Inwestor          - osoba, przedsiębiorstwo dokonywające inwestycji,

Inwigilacja      - tajny nadzór nad kimś; dyskretna, systematyczna obserwacja,

J

Jubileusz         - obchód, święcenie rocznicy,

K

Kanon             - reguła, norma, prawidło, wzorzec, zasada,

Kataster          - urzędowy spis, rejestr obiektów (gruntów, nieruchomości) z oszacowaniem ich    
                          wartości i wykazem dochodów, gł. dla celów podatkowych,

 
Kodeks           - zbiór przepisów prawa, akt normatywny regulujący pewną dziedzinę stosunków  
                          społ.,

Kolaudacja     - komisyjny odbiór robót budowlanych stwierdzających ich zgodność z planem 
                         i kosztorysem,

Kolegialny - zbiorowy, zespołowy, oparty na współpracy grupy osób,

Kolportować - rozprowadzać, rozsprzedawać, rozpowszechniać,

Komasacja - scalanie gruntów zwłaszcza chłopskich,

Kombatant - bojownik, żołnierz biorący czynny udział w walce,

Komercjalizacja - oparcie czego na zasadach komercjalnych, handlowych, kupieckich,

Kompetencja - właściwość, zakres uprawnień, pełnomocnictw instytucji a, osoby do      
                                      realizowania określonego działania,
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Kompromis - ugoda, polubowne załatwienie sporu, 

Koncepcja - pomysł, projekt, obmyślony plan działania,

Koncesja - akt adm. upoważniający osobę fiz. a. prawną do wykonywania określonej 
  działalności zwł. gospodarczej, 

Koncypient - początkujący urzędnik,

Konkludować - kończyć, podsumowywać,

Konkurencja - współzawodnictwo, rywalizacja,

Konsekwencja - wynik, skutek, rezultat; logiczne następstwo faktów,

Konsolidacja - zjednoczenie, zespolenie, połączenie, umocnienie, utrwalenie,

Konsorcjum - porozumienie a. zjednoczenie się przedsiębiorstw a. banków,

Konspiracja - tajna, nielegalna działalność polityczna, rewolucyjna, spisek, zmowa,

Konstatacja - stwierdzenie, ustalenie faktu,

Konstytucja - ustawa podstawowa, ustalająca zasady ustroju państwa, władz naczelnych, 
  określająca prawa i obowiązki obywateli,

Kontestacja - kwestionowanie czego, podawanie w wątpliwość, demonstrowanie,      
                                     manifestowanie sprzeciwu, protestu,

Konto - dwustronny rachunek w księgowości, w którym zapisuje się wyrażone w 
  pieniądzach zmiany majątkowe,

Kontrahent - każda ze stron zawierających umowę,

Kontrakt - układ, umowa na piśmie zawarta między stronami,

Konwencja - umowa międzynarodowa dotycząca specjalnych zagadnień; wszelka umowa 
  normująca jakieś sprawy, utarte normy,

Konwent - zgromadzenie, rada starszych, zgromadzenie przedstawicieli partii 
  politycznych,

Kooperacja - współpraca, współdziałanie,

Kooptacja - uzupełnianie składu organu kolegialnego nowymi członkami w drodze   
                                     uchwały tegoż organu,

Koordynacja - uzgadnianie, zharmonizowanie, uporządkowanie, współdziałanie,
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Korekta - poprawianie, usuwanie wad, usterek,

Korespondencja - wymiana listów; pisanie, zbiór listów,

Korupcja - zepsucie, demoralizacja; przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność,

Koteria - klika, ekskluzywna grupa osób popierających się nawzajem, 

Krach - bankructwo, upadłość, załamanie ekonomiczne,

Kredyt - ekon. pożyczka,

Kuluary - pomieszczenia poza salą obrad,

Kunktator - człowiek rozmyślnie powolny w działaniu, odwlekający decyzję, grający   na 
zwłokę,

Kurenda - pismo obiegowe, okólnik przesyłany obiegiem do osób zainteresowanych,

Kwesta - zbiórka na cele publiczne,

L

Legalizacja - urzędowe stwierdzenie wiarygodności,

Legislacja - prawodawstwo, ustawodawstwo,

Licencja - (urzędowe) zezwolenie na wykonywanie czynności,

Licytacja - sprzedaż na drodze przetargu publicznego, aukcja,

Likwidacja - zniesienie, usunięcie, rozwiązanie, zniszczenie,

Linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie      
                                     zagospodarowania,  

Lojalny - prawomyślny; wierny, oddany,

Lokaut - zamkniecie zakładu pracy przez właściciela, połączone z przerwaniem    
                                     zatrudnienia, 

M

Mandat - pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego, do   
                                     administrowania przez państwo jakimś terytorium, 

Manifest - orędzie, odezwa władzy zwierzchniej do narodu, deklaracja programowa  
                                      partii polit., organizacji społ.,
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Manipulacja - precyzyjna, skomplikowana praca ręczna, sposób załatwienia, prowadzenia 
  jakichś spraw,

Marża - różnica między kosztami własnymi a ceną zbytu lub między ceną hurtową a 
  detaliczną,

Metraż - obliczone w metrach; (kwadratowych) powierzchnia lokalu, itp.

Metryka - księga zawierająca akta stanu cywilnego (urodzin, chrztu, ślubu, śmierci),

Mobbing                    - reakcja nękania, agresywne zachowanie, nieetyczne i irracjonalne z punktu  
                                    widzenia celów organizacji. Działania polegające na długotrwałym     
                                    powtarzającym się bezpodstawnym dręczeniu pracownika przez  
                                    przełożonych lub współpracowników
Monit - pisemne ponaglenie (urzędowe), przypomnienie (że minął termin),

N

Nakaz - polecenie, którego wykonanie wiąże się z określonymi sankcjami,   
  rozporządzenie, rozkaz,

Negocjacje - rokowania, pertraktacje,

Nepotyzm                 - faworyzowanie krewnych i znajomych przez osoby wpływowe sprawujące  
                                    władze przy wolnych posadach (przy zatrudnianiu, przy obsadzaniu 
                                    stanowisk),

Niwelacja - wyrównanie, doprowadzenie do jednego poziomu,

Norma - reguła, przepis, nakaz, zakaz, wskazówka, zasada postępowania,

Notable - wybitniejsi, znakomitsi obywatele,

O

Odsetki - ustalona ustawowo kara pieniężna za zwłokę,

Odwołanie - pisemny wniosek do władz. wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie    
                                     jakiejś sprawy,

Oferta - propozycja zawarcia jakiejś umowy, przeprowadzenie transakcji,

Oferent - osoba lub instytucja oferująca coś. Prowadzić rozmowy z oferentem,

Opinia - mniemanie, sąd, przekonanie, pogląd, zdanie, reputacja,

Oponent - przeciwnik zwł. w dyskusji,  
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Ordynacja - ustawa, regulamin, zbiór przepisów, zarządzeń prawnych dotyczących   
                                     jakiejś dziedziny,

Organ - instytucja pełniąca określone funkcje społ.,

Orzeczenie - postanowienie, rozstrzygnięcie, opinia w jakiejś sprawie,  

P

Paragon - kwit z bloczka kasowego,

Paragraf - znak § stawiany wraz z kolejnym numerem na początku ustępu tekstu,

Parlament - przedstawicielski organ ustawodawczy i kontrolny, składający się z jednej a. 
  dwóch izb (wyższej i niższej),

Partia - stronnictwo polityczne jednoczące ludzi na podstawie wspólnego programu,

Parweniusz - osobnik, który robiąc karierę dostał się do wyższego środowiska i naśladuje  
  jego obyczaje w sposób  przesadny i natrętny,

Pasywa - długi i zobowiązywania przedsiębiorstwa,

Patent - (dokument nadający) prawo wyłącznego korzystania z wynalazku,

Patologia - nauka o zjawiskach chorobowych,

Patron - opiekun, obrońca,

Pensja - stała płaca,

Pikieta - grupa robotników obnosząca afisze strajkowe przed zakładem pracy,

Plagiat - przywłaszczenie cudzego pomysłu,

Plajta - upadłość, bankructwo,

Plan - zamysł, projekt, zamiar,

Plebiscyt - głosowanie, powszechne mające ujawnić wolę ludności w sprawie będącej 
  przedmiotem głosowania, 

Postanowienie - decyzja podjęta przez organ prawodawczy, ustawodawczy, sądowniczy, 

Postulat - wymaganie, żądanie, życzenie, dezyderat,

Praca - świadome wykonywanie czynności, których celem jest wytwarzanie   
                                     określonych dóbr materialnych,
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Prawo do dysponowa- tytuł prawny wynikający z prawa własności i użytkowania wieczystego
nia nieruchomością      albo innego stosunku  zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia 
na cele budowlane       do wykonywania robót budowlanych na wskazanej nieruchomości,  

Premia - dopłata nadzwyczajna za wykonanie a. przewyższenie określonych norm,

Prerogatywa - przywilej, pierwszeństwo związane ze stanowiskiem, urzędem , rangą, 

Pretendent - kandydat, osoba roszcząca sobie prawo, 

Prewencja - zapobieganie, profilaktyka,

Procedura - tryb, sposób postępowania,

Program - Plan, rozkład, kalendarz, projekt (działań),

Proklamacja - uroczysta odezwa, oficjalne oświadczenie,

Prominent - osoba przodująca pod względem prestiżu w danym środowisku,

Prorogacja - odroczenie (zwłaszcza sesji parl.), przedłużenie terminu,

Prospekt - druk reklamowy zapowiadający nowe wydawnictwo, przedsięwzięcie,    
                                      towar,
Protekcja - poparcie, pomoc, opieka osoby wpływowej,

Protest - sprzeciw,

Protokolant - osoba zapisująca przebieg posiedzenia,

Przyłącze                   - odcinek przewodu  łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągowe   wodociągową w nieruchomości odbiorcy

R

Rabat - bonifikata, zniżka,

Radykalizm - krańcowość, skrajność poglądów,

Ratyfikacja - zatwierdzenie przez powołany do tego organ państwowy, umowy 
  międzynarodowej zawartej przez rząd,

Reasumpcja - ponowne rozważenie powziętej już uchwały,

Redukcja - zmniejszanie, ograniczanie (zwł. zatrudnienia),

Referat - większy dział obejmujący pewien zakres spraw,

Reforma - zmiana, przekształcenie, ulepszanie,
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Refundować - zwrócić, odszkodowanie,

Registratura - miejsce, dział, urząd gdzie się rejestruje, przechowuje akta,

Rejestr - lista, spis, wykaz, urzędowa ewidencja,

Rekomendacja - poparcie, pozytywna opinia, polecenie (kogoś),

Rekompensata - odszkodowanie, wyrównanie, wynagrodzenie strat, szkód, trudów,   
                                     przykrości,

Rekryminacje - obwinianie, zarzuty, wyrzuty, żale,

Renta - regularny dochód z włożonego kapitału, z majątku. Świadczenia z tytułu  
  ubezpieczeń społ.,

Reparacje - odszkodowania wojenne,

Repertorium - skorowidz, wykaz, rejestr, spis (zwł. akt sądu),
Resort - wyodrębniony dział adm. państwowej kierowany przez ministra,

Respondent                - osoba odpowiadająca na ankietę,

Restytucja                  - przywrócenie, naprawienie szkody, zwrot rzeczy,

Rewident - osoba upoważniona przez władze do kontrolowania, badania działalności 
  instytucji, przedsiębiorstw, osób, ksiąg handl.,

Rezolucja - uchwała, deklaracja, propozycja,

Rygor - surowość, karność, dyscyplina,

S

Sabotaż - umyślne niewypełnienie a. wypełnienie wadliwe swoich obowiązków w 
  zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód,

Segregacja - klasyfikacja, rozdział, dzielenie na kategorie, grupy, rodzaje,

Separacja - rozdzielenie, rozłączenie; sądowe rozłączenie małżonków “od stołu i łoża”
  bez rozw. małżeństwa,

Statut - zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji, 
  a. organizacji,

Strategia - teoria i praktyka przygotowania i prowadzenia wielkich operacji i kampanii, 
  woj. taktyka,

Stypendium - zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla prac. 
                                     naukowych,
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Stypulacja - zastrzeżenie, warunek, klauzula,

Subhastacja - postępowanie egzekucyjne mające na celu sprzedaż dóbr dłużnika w drodze 
  licytacji,   

Suplement - materiał dodatkowy, uzupełniający a. aktualizujący treść dzieła,

Sympozjum - nieoficjalne zebranie kręgu specjalistów,

Syndyk - prawn. osoba upoważniona do zarządzania masą upadłości (majątkiem    
                                     niewypłacalnego dłużnika) i zaspokajaniu roszczeń wierzycieli, 

T

Taksa - opłata za pewne rodzaje usług na rzecz skarbu, uzdrowiska, urzędnika,

Tendencja - skłonność, dążność, inklinacja, dyspozycja,

Tendencyjność - stronniczość, brak obiektywizmu,
Termin - okres czasu wyznaczony na spełnienie jakiejś czynności,

Transakcja - kupno- sprzedaż, umowa, ugoda,

Transfer - przekazanie, przelew pieniędzy zwł. w obrocie bankowym, 

Transformacja - przemiana, przeobrażenie, przekształcenie,

Transkrypcja             - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą, 

Tryb - utarty sposób postępowania,

Trywialny - płaski, tani,pospolity, gminny, niewybredny, wulgarny,

Tura - kolejność, następstwo,

U

Ultimatum - ostateczna propozycja, żądanie,

Unia - zjednoczenie, związek, połączenie się państw,

Urząd - aparat pomocniczy organu państwowego, zespół ludzi wyposażony w środki 
  materialne i techniczne umożliwiający organowi wykonywanie jego  

                                     ustawowych zadań,

Urządzenie                 - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków znajdujących 
pomiarowe                   się na przyłączu kanalizacyjnym,

V
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Vacat - wolne, nie zajęte stanowisko, miejsce pracy,

Verso - odwrotna strona karty,

Veto - nie pozwalam, sprzeciw,

Vide - patrz, zobacz,

W

Wezwanie - pismo urzędowe nakazujące komuś stawienie się gdzieś, wykonać jakąś 
  czynność, załatwić jakąś formalność,

Weksel - dokument kredytowy na specjalnym blankiecie, zawierający bezwarunkowe   
  zobowiązanie zapłaty określonej sumy w określonym terminie przez osoby 
  podpisane,

Werbunek - zbieranie, zjednywanie, pozyskiwanie,

Wizytacja - urzędowe odwiedziny, dokonane przez władze zwierzchnią,
Wykonawca - osoba, która wykonuje coś, realizuje, wciela w życie, generalny wykonawca 

   robót budowlanych,

Wypis                         - dokument będący skrótem innego dokumentu zawierający zasadniczą jego 
                                      treść; wyciąg: Wypis z księgi meldunkowej: Wypis z aktu urodzenia,

Wypis i wyrys           .- dane charakteryzujące określony obszar, mówiące 
z miejscowego planu   o tym w jaki sposób można zagospodarować dany teren,
zagospodarowania 
przestrzennego

Z

Zasiłek - świadczenie pieniężne wypłacane w ramach ubezpieczenia społ., zasiłek 
  chorobowy, pogrzebowy, zasiłek dla bezrob.,

Zarządzenie - polecenie ustne lub pisemne nakazujące wykonanie czegoś, wprowadzające 
  jakieś zasady, reguły. Dyspozycje, rozporządzenie,    
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