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WWSSTTĘĘPP  

 
To, że językiem biznesu jest język angielski, chyba nikt nie może zaprzeczyć. 

Bez języka angielskiego nie ma wszechświatowej gospodarki, rynku 

kapitałowego, czy bankowości. Także na rynkach lokalnych takich jak 

polski, nie można zupełnie obyć się – w szeroko rozumianym biznesie – bez 

znajomości podstawowych ekonomicznych terminów angielskojęzycznych. 

Pamiętajmy, przy tym, że wiele pojęć biznesowo-finansowych posiada 

skróty pochodzące od angielskiej wersji tych pojęć, których w codziennej 

praktyce używa się mówiąc o finansach i ekonomii. Żeby daleko nie szukać 

– każdy z nas wie co to jest podatek VAT (czyli podatek od wartości dodanej 

– value added tax), a wiele osób choć ze słyszenia zna wskaźnik ROE (czyli 

rentowność kapitału – return on equity), lub analizę SWOT (czyli analizę 

silnych, słabych stron, oraz możliwości i zagrożeń – strengths, weaknesses, 

opportunities and threats). Język angielski w biznesie jest wszechobecny i 

należy być z nim co najmniej „zaprzyjaźnionym”. ☺ 

Nie twierdzę, że znajomość pojęć zawartych w tej książce zapewni świetne 

komunikowanie się po angielsku w świecie finansów, ale na pewno, znając 

te pojęcia, albo mając je pod ręką, można zrozumieć większość finansowych 

komentarzy w prasie angielskojęzycznej lub serwisach internetowych, czy 

lepiej pojąć o czym mowa w finansowym serwisie BBC, CNN czy FoxNews. 

To również świetna baza terminów finansowych dla tych, którzy choćby w 

niewielki sposób mają do czynienia z „Business English” w swojej pracy 

zawodowej, lub realizując swoje hobby np. granie na giełdzie (trudno 

inwestować na giełdzie, nie wiedząc zupełnie co dzieje się na globalnym 

rynku i na innych giełdach zagranicznych). 

Poniżej zaprezentowanych zostało 500 najpopularniejszych wyrażeń, pojęć 

i terminów biznesowo-finansowo-ekonomicznych, których znajomość 

powinna być czymś naturalnym, dla kogoś kto ma do czynienia z powyżej 
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wspomnianą tematyką. 

Pojęcia i słowa są – dla przejrzystości i wygody czytelnika – podzielone na 

osiem głównych obszarów tematycznych: gospodarkę, sprawy biznesowe 

(związane z przedsiębiorstwem), finansowe, bankowość, rynek giełdowy, 

obszar rachunkowości, produkcji i handlu, oraz inwestycji kończąc. 

Każdemu terminowi towarzyszy przykładowe użycie go w praktyce, a 

to oznacza wiele dodatkowych terminów ekonomiczno-biznesowych 

użytych w tychże przykładach. Dlatego tak naprawdę mamy tutaj dużo 

więcej niż tylko 500 podstawowych pojęć i słów. 

Dodatkowo, jako bonus, użytkownik otrzymuje zestawienie pozycji 

sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku 

przepływów pieniężnych, oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. 

 

Serdecznie zapraszam! 

 

PS. Wszystkich zainteresowanych finansami przedsiębiorstw zapraszam na 

strony poświęcone ebookom i programom z zakresu finansów www.e-

bizcom.net oraz do tematycznych serwisów www.analizafinansowa.org i 

www.akademia-finansowa.eu. 



 

 

   

  GOSPODARKA 

  ECONOMY 
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11..  GGOOSSPPOODDAARRKKAA  ––  EECCOONNOOMMYY  
 

Poniżej przedstawiono główne pojęcia dotyczące gospodarki, zarówno tej 

krajowej jak i ogólnoświatowej. 

Below, the main terms concerning both local and wide-world economy are 

presented. 

 

analiza statystyczna statistical analysis 

Celem analizy statystycznej jest identyfikowanie trendów. 
The goal of statistical analysis is to identify trends. 

analizy ekonomiczne economic analyses 

Te analizy ekonomiczne zajmują się wszechstronną analizą zdarzeń uderzających w 
gospodarkę obszaru euro, ich wpływ na zachowanie koszty i cen. 

These economic analyses include a thorough analysis of shocks hitting the euro area economy, 
their effects on cost and pricing behaviour. 

aprecjacja (zwiększenie wartości) appreciation 

Aprecjacja kapitału to zwiększenie ceny lub wartości aktywów. 
Capital appreciation is an increase in the price or value of assets. 

Bank Europejski European Bank 

Główne zadania Banku Europejskiego to definiowanie i wprowadzanie polityki monetarnej dla 
Strefy Euro. 

The basic tasks of the European Bank are to define and implement the monetary policy for the 
Eurozone. 

bezrobocie unemployment 

Walka z bezrobociem wśród młodzieży musi być priorytetem dla wszystkich europejskich 
rządów. 

The fight against youth unemployment must be a priority for all European governments. 

bilans handlowy balance of trade 

Stany Zjednoczone mają duże nadwyżki w bilansie handlowym z Europą. 
United States has a large surplus on its balance of trade with Europe. 

 



 

 

   

   

 

 

SPRAWY BIZNESOWE 

   BUSINESS MATTERS 
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22..  SSPPRRAAWWYY  BBIIZZNNEESSOOWWEE  ––  BBUUSSIINNEESSSS  
MMAATTTTEERRSS  

Wszystko co dotyczy biznesu – o jego formach i działaniu. 

All about business – its forms and activity. 

 

akcyza excise 

Stawki akcyzy stosowane są na przykład do wyrobów tytoniowych. 
Excise duty is for example applied to manufactured tobacco. 

akt (umowa) kupna/sprzedaży bill of sale, purchase agreement 

W  2015 r. nasza firma zawarła umowę kupna nieruchomości, a następnie ogłoszono 
międzynarodowy konkurs architektoniczny. 

In 2015 our company signed the purchase agreement for the property, and next, an 
international architecture competition was launched. 

akt ustawodawczy/prawny legislative act 

Ta decyzja wyznacza standardy, które będą miały zastosowanie do przyszłych aktów 
ustawodawczych. 

This decision sets standards that will apply to the future legislative acts. 

bankructwo, upadłość bankruptcy 

W ubiegłym roku w naszym kraju upadłość ogłosiło setki przedsiębiorstw. 
Hundreds of companies filed for bankruptcy in our country last year. 

bankrut bankrupt 

Przestali płacić swoje zobowiązania więc praktycznie są bankrutem. 
They stopped paying their liabilities so they are technically bankrupt. 

biuro office 

Z powodu przerwy w dostawie prądu, dzisiaj musimy zamknąć nasze biuro w Warszawie.  
Due to power outage, today we have to close down our office in Warsaw. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

  RACHUNKOWOŚĆ 
  KSIĘGOWOŚĆ 
  BOOK KEEPING 
  ACCOUNTANCY 
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33..  RRAACCHHUUNNKKOOWWOOŚŚĆĆ,,  KKSSIIĘĘGGOOWWOOŚŚĆĆ  ––  
BBOOOOKK  KKEEEEPPIINNGG,,  AACCCCOOUUNNTTAANNCCYY  

Część poświęcona rachunkowości i wszystkiemu co jest z nią związane. 

Part dedicated to the book keeping and all that is connected with. 

 

aport (wkład niepieniężny) non-monetary contribution 

Akcja powinna zostać opłacona w gotówce, chyba że umowa spółki pozwala na aport 
niepieniężny. 

A share should be paid for in money unless the Articles of Association allow for a non-monetary 
contribution. 

audytor, biegły rewident auditor 

W czasie audytu audytorzy udowodnili swoje kompetencje i profesjonalizm. 
During the auditing, auditors have proved their competence and professionalism. 

bilans otwarcia opening balance 

Bilans otwarcia to stan bilans na początku nowego okresu rozliczeniowego.  
The opening balance is the state of balance at the beginning of a new accounting period. 

bilans zamknięcia closing balance 

Wprowadzono korektę do bilansu zamknięcia na dzień 31 grudnia 
 A correction was made to the closing balance at 31 December. 

budżetowanie budgeting 

Wyceny ujmowane w sprawozdaniach sporządzane i przekazywane są do Działu 
Sprawozdawczości przez pracowników Zespołu Budżetowania. 

Valuations recorded in the reports are prepared and submitted by the Budgeting Department to 
the Reporting Department. 

dodatnie/ujemne różnice kursowe 
positive/negative exchange 

differences 
Koszty kredytów, zawierają ujemne różnice kursowe, wynikające z zaciągnięcia kredytów w 

walutach obcych. 
The cost of loans includes negative foreign exchange differences related to loans in foreign 

currencies 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 BANKOWOŚĆ 

 BANKING 
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44..  BBAANNKKOOWWOOŚŚĆĆ  ––  BBAANNKKIINNGG    
 

Pieniądz rządzi światem, a bankierzy rządzą pieniądzem... Wszystko co 

dotyczy banków i bankowości. 

Money makes the world go around, and the bankers rule the money... 

Below, all about banks and banking matters. 

  

akcept (przyjęcie) weksla acceptance of a bill of exchange 

W przypadku akceptu weksla, towar pozostaje własnością sprzedawcy do chwili uzyskania 
pełnego zaspokojenia. 

In the case of acceptance of a bill of exchange, the goods shall remain property of the seller till 
the moment of receiving full satisfaction. 

akredytywa letter of credit (L/C) 

Po wybraniu dostawcy detalista otwiera akredytywę – gwarancję płatności pozwalającą 
dostawcy na zakup surowców. 

Once a supplier is selected, the retailer opens the letter of credit, a guarantee of payment that  
allows the supplier to buy raw materials. 

badanie (ocena) zdolności 
kredytowej 

assesment/examining of the 
creditworthiness 

Wprowadzono obowiązek przeprowadzenia przez kredytodawców gruntownej oceny 
zdolności kredytowej konsumentów.  

An obligation for creditors has been introduced to carry out a thorough assessment of the 
creditworthiness of consumers. 

bank inwestycyjny investment bank 

W ubiegłym roku był odpowiedzialny za rynek polski w oddziale francuskiego banku 
inwestycyjnego. 

Last year he was responsible for the Polish market in the branch of the French investment 
bank.  

bank komercyjny commercial bank 

The loan was taken in a local branch of the commercial bank. 
Kredyt wzięliśmy w lokalnym oddziale banku komercyjnego. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSE  

DANE FINANSOWE 

FINANCE  

FINANCIAL DATA 
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55..  FFIINNAANNSSEE,,  DDAANNEE  FFIINNAANNSSOOWWEE  ––  
FFIINNAANNCCEE,,  FFIINNAANNCCIIAALL  DDAATTAA  
 

Słownictwo i wyrażenia dotyczące obszaru finansów przedsiębiorstwa, w 

tym nazewnictwo pozycji w sprawozdaniu finansowym. 

Vocabulary and expressions regarding the area of company’s finances, 

including the names of the financial statement’s items. 

 

aktywa na podatek odroczony referred tax assets 

Dane finansowe sporządzone zostały z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz 
pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z 

tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Financial data have been prepared using valuation rules applicable to assets and liabilities, and 

the calculation of the net financial result established on the balance sheet day, taking into 
account the adjustments resulting from provisions, and deferred tax assets. 

aktywa, majątek assets 

Majątek spółki wzrósł o 15 mln zł. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
 Assets of the company increased by PLN 15 million in comparison to the corresponding period 

of the previous year. 

aktywa obrotowe current assets 

Należności o terminie wymagalności poniżej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego 
kwalifikuje się do aktywów obrotowych. 

Receivables with a  maturity period of under 12 months from the end of the reporting period are 
classified as current assets. 

aktywa (środki) trwałe fixed assets 

Firma poniosła koszty wytworzenia aktywów trwałych w budowie i środków trwałych na 
własne potrzeby w wysokości 10 mln zł. 

Company incurred costs of fixed assets under construction and fixed assets for own needs in 
the amount of PLN 10 million. 

amortyzacja (umorzenie) amortization 

Wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości. 

Intangible assets are measured at acquisition or construction cost less amortization and 
impairment allowances. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIEŁDA 

RYNEK KAPITAŁOWY 

STOCK MARKET 

CAPITAL MARKET 
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66..  GGIIEEŁŁDDAA,,  RRYYNNEEKK  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWYY  ––  
SSTTOOCCKK  MMAARRKKEETT,,  CCAAPPIITTAALL  MMAARRKKEETT  
 

Najważniejsze pojęcia dotyczące rynku kapitałowego i giełdowego. 

All the most important terms about capital market and stock market. 

 

akcja share 

W celu przeprowadzenia pierwotnej oferty na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało podzielić istniejącą liczbę akcji spółki w 

proporcji 1 do 5.  
In order to perform an initial public offering of the shares of the company on the Warsaw Stock 

Exchange, the general meeting of shareholders resolved to split the existing shares of the 
company at a split ratio of one to five. 

akcja na okaziciela bearer share 

Kapitał zakładowy wynosi 50 milionów złotych i dzieli się na 10 milionów akcji  
na okaziciela. 

The share capital amounts to PLN 50 million and is divided into 10 million bearer shares. 

akcje 
pierwszorzędnych/najlepszych 

firm 
blue chips 

Wchodzi w skład prestiżowego indeksu WIG20 dla akcji najlepszych firm. 
It is included in the prestigious WIG20 index of Polish blue chips 

akcje zwykłe ordinary shares 

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego nie wystąpiły żadne transakcje dotyczące akcji zwykłych. 

In the period between the balance-sheet date and the date of production hereof no transactions 
were reported which would related to ordinary shares. 

akcjonariusz shareholder 

Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek, bez 
odrębnego wezwania, zawiadomić zarząd o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 

więcej niż 10% ogółu głosów w spółce. 
Each shareholder who intends to participate in the General Meeting shall be obliged, without a 

separate call, to notify the management board of the fact that he holds, directly or indirectly 
more than 10% of the total number of votes in the company. 



 

 

 

 

 

 

PRODUKCJA HANDEL  

MARKETING 

PRODUCTION TRADE 

MARKETING 
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77..  PPRROODDUUKKCCJJAA,,  HHAANNDDEELL,,  MMAARRKKEETTIINNGG  ––  
PPRROODDUUCCTTIIOONN,,  TTRRAADDEE,,  MMAARRKKEETTIINNGG  
 

Kluczowe  pojęcia o tym jak produkować, potem sprzedawać i – na końcu – 

reklamować i promować. 

The key terms on how to manufacture, trade, and eventually advertise and 

promote. 

 

agent/przedstawiciel handlowy broker, commercial agent 

Uzyskała duże doświadczenie na stanowisku przedstawicielki handlowej w firmach 
międzynarodowych. 

She has gained great experience as a commercial agent for international companies. 

analiza rynku market analysis 

Zakończona została się standaryzacja produktów przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi 
analizy rynkowej. 

Product standardization has been finalized and advanced market analysis tools were utilized  
along the process 

artykuły, towary articles, foods 

Należy niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wszelkich wadach dostarczonych przez niego 
towarów. 

We must inform the seller immediately of any defects of the goods delivered by the seller. 

asortyment towarów/produktów range of goods/products 

Z uwagi na szeroki asortyment oferowanych produktów posiadamy bardzo dużą grupę 
dostawców. 

Because of the range of products offered our suppliers group is very large. 

atest/certyfikat/świadectwo 
jakości 

certificate of quality 

Nasze dążenie do stałego podwyższania jakości naszych produktów i usług zostały 
uhonorowane nadaniem certyfikatu jakości. 

Our striving to continuously enhance the quality of our products and services have 
been awarded the certificate of quality. 

 

 



 

 

INWESTYCJE 

INVESTMENTS 
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88..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  ––  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS    
 

Jak przeprowadzić opłacalną inwestycję to jedna z najważniejszych kwestii 

w biznesie. Podstawowe pojęcia, które tych spraw dotyczą. 

How to proceed the profitable investments is one of the most important 

matters in business. Below, the main terms relating to these things.  

 

analiza mocnych i słabych stron, 
możliwości i zagrożeń (SWOT) 

strengths, weaknesses, 
opportunities and threats (SWOT) 

analysis 
Analiza SWOT przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje na niski poziom ich 

innowacyjności przejawiający się niewielkim udziałem przemysłu zaawansowanych technologii. 
SWOT analysis of enterprises operating in Poland indicates a low level of their innovativeness, 

which is revealed by small share of advanced technologies’ industry. 

analiza wrażliwości sensitivity analysis 

Z analizy wrażliwości wynika, iż prognozowane wyniki finansowe są stosunkowo odporne na 
zmiany założeń stanowiących ich podstawę. 

The sensitivity analysis shows that the financial projections are relatively resistant to changes 
in the underlying assumptions. 

biznes-plan business-plan 

Biznes-plan obejmuje dane przedsiębiorstwa, analizę rynku i konkurencji, strategię 
marketingową a także prognozowane sprawozdanie finansowe. 

The business plan includes business data, market and competition analysis, marketing strategy 
as well as projected financial statements. 

inwestor investor 

Informacja jest istotna wtedy, jeśli postępujący rozsądnie inwestor uważałby ją za ważną  
do podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji. 

Information is material if a reasonable investor would consider it important in making a 
decision to invest. 

inwestycje długoterminowe long-term investments 

Spółka jest firmą przewidywalną i realizuje strategię zakładającą długoterminowe inwestycje 
związane z podstawowym biznesem w kraju. 

The Company is predictable and pursues a strategy stipulating long-term investments related 
to its basic business in the country. 



 

SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE 

FINANCIAL  

STATEMENT 
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99..  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  FFIINNAANNSSOOWWEE  PPOO  
AANNGGIIEELLSSKKUU  ––  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTAATTEEMMEENNTT  IINN  
EENNGGLLIISSHH  
  
BILANS – BALANCE SHEET 
 

Aktywa  Assets 

A. Aktywa trwałe A. Fixed assets 

I. Wartości niematerialne i prawne I. Intangible fixed assets 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1. Development expenses  

2. Wartość firmy 2. Goodwill 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 3. Other intangible fixed assets 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4. Prepayments for intangible fixed assets 

II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Tangible fixed assets 

1. Środki trwałe 1. Tangible fixed assets in use 

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

a) land (including right to perpetual usufruct) 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

b) buildings and constructions 

c) urządzenia techniczne i maszyny c) plant and machinery 

d) środki transportu d) vehicles 

e) inne środki trwałe e) other tangible fixed assets 

2. Środki trwałe w budowie 2. Construction in progress 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
3. Advances for tangible fixed assets under 
construction 

III. Należności długoterminowe III. Long-term receivables 
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