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Historycznie termin „biznes” odnosił się do aktywności człowieka ukierunkowanej 
na zaspokajanie potrzeb materialnych. Jednakże już w XVIII w. stał się synonimem in-
dywidualnej działalności komercyjnej, zaś w latach późniejszych przyjął bardziej ogólne 
znaczenie, określające wszelkie działania o charakterze handlowym.

Ludzie nawiązują kontakty biznesowe dla realizacji działań gospodarczych. Z nie-
licznymi wyjątkami (jak np. spółdzielnie, organizacje charytatywne czy instytucje rzą-
dowe) biznes jest prowadzony wyłącznie w celu generowania zysku. Innymi słowy, 
właściciele i podmioty prowadzące biznes jako główne cele swojego działania przyj-
mują uzyskanie lub generowanie dochodu finansowego z tytułu poświęconego czasu, 
wysiłków i kapitału.

Longman Business Dictionary podaje prostą definicję biznesu: „wytwarzanie, naby-
wanie i sprzedawanie towarów i usług dla zysku”. Jack P. Friedman w swoim Dictionary 
of Business Terms przedstawia znaczenie szerszą definicję, a mianowicie: „przedsiębior-
stwo handlowe, zawód lub czynności handlowe podejmowane w celu uzyskania zysku 
poprzez dostarczanie produktu lub usługi; również określany jako przedsiębiorstwo 
biznesowe. Działania te realizowane są przez przedsiębiorców, którzy podejmują ryzyko 
inwestowania środków finansowych na rzecz określonego przedsięwzięcia dla uzyska-
nia zysku. Różnią się oni co do skali od jednoosobowych firm do międzynarodowych 
korporacji obracających miliardami dolarów i zatrudniających tysiące pracowników”.

Wspólny wątek zawarty w różnych definicjach biznesu to wytwarzanie, marketing i za-
rządzanie. Gdyby jednak chcieć oddać w sposób bardziej precyzyjny definicję biznesu, 
to należałoby zwrócić uwagę, że obejmuje on tak wielorakie dziedziny, jak finanse oso-
biste, rachunkowość, podatki, ekonomia, żegluga i ubezpieczenia, transport, produkcja, 
marketing, handel detaliczny i hurtowy, reklama, public relations, transakcje giełdowe, 
transakcje handlu zagranicznego i finansowanie, prawo gospodarcze, statystyka ekono-
miczna i wiele innych. Przygotowując niniejszy słownik autor starał się uwzględnić ten 
szeroki zakres terminu biznes.

Język biznesu odzwierciedla zachodzące zmiany w gospodarce i społeczeństwie, zaś 
jego słownictwo rozwija się w ostatnich latach w zadziwiającym tempie. Niezależnie od 
tego w jakiej branży pracuje dana osoba lub jakie ma wykształcenie, spotyka terminy biz-
nesowe, które niejednokrotnie wprawiają w zakłopotanie. Gdy czyta ona artykuł o opo-
datkowaniu zysków z kapitału w Wall Street Journal, czy ogląda program CNN lub BBC 
na temat funduszy inwestycyjnych, znajomość słownictwa biznesowego jest kluczowa 
dla zrozumienia problemów gospodarczych, które wpływają na życie codzienne.

Drugie uzupełnione i poprawione wydanie Polsko-Angielskiego Słownika Terminolo-
gii Biznesowej zawiera blisko 55 000 haseł i jest adresowane zarówno do studentów i osób 
zawodowo zaangażowanych w prowadzenie biznesu, jak również do planistów finan-
sowych i doradców inwestycyjnych, bankowców, księgowych, doradców podatkowych, 
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pośredników ubezpieczeniowych i agentów, pracowników służb celnych, statystyków, 
prawników i tych wszystkich, którzy pragną zrozumieć skomplikowany świat biznesu.

W porównaniu z pierwszym wydaniem słownik został uzupełniony o hasła odno-
szące się do transportu i logistyki, ubezpieczeń, nieruchomości, marketingu, rachunko-
wości, audytu i podatków.

Aby uczynić niniejszy słownik możliwie najbardziej użytecznym autor wykorzystał 
zarówno oryginalne teksty publikowane przez firmy i różne organizacje międzynaro-
dowe, jak również dokumenty prawne Unii Europejskiej, która od wielu lat próbuje 
regulować i ujednolicać zasady prowadzenia biznesu. Szeroki wgląd w terminologię 
gospodarczą stosowaną przez Unię Europejską był możliwy przez fakt uczestnictwa au-
tora w projekcie tłumaczenia i weryfikacji dokumentów Unii Europejskiej na zlecenie 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Niniejszy słownik jest prezentowany w języku American English, tj. powszechnie 
stosowanej wersji języka angielskiego w świecie. Większość dokumentów, raportów, 
sprawozdań międzynarodowych instytucji finansowych (jak Bank Światowy czy Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy) jest publikowanych w tej wersji językowej. Również 
słownictwo dokumentów prawnych Unii Europejskiej (traktaty, dyrektywy, zarządzenia, 
decyzje) bardziej zbliżone jest do American English niż standardowego British English.

Układ niniejszego słownika odbiega od klasycznego wzorca dla tego rodzaju publika-
cji. Wydaje się jednakże, że proponowany układ jest bardziej czytelny i pozwala na szyb-
szy dostęp do danego terminu (nie istnieje potrzeba „wielokrotnego wyszukiwania”, co 
jest regułą w przypadku tradycyjnych słowników).

W przypadkach, w których było to niezbędne, autor wyraźnie zaznaczył różnicę 
w stosowaniu danego terminu w USA i W. Brytanii. Poza standardowymi terminami 
biznesowymi Czytelnik znajdzie również terminy potoczne i wyrażenia slangowe. Dla 
wygody potencjalnych użytkowników niniejszy słownik uzupełniono zestawem ponad 
4 000 skrótów i akronimów stosowanych w biznesie, jak również wykazem walut świa-
towych, giełd towarowych i papierów wartościowych, skrótów celnych i branż przemy-
słowych oraz wykazem kodów ISO i UE.

Wiele osób bezpośrednio lub pośrednio przyczyniło się do powstania niniejszego 
słownika. Autor jest szczególnie wdzięczny swoim kolegom-tłumaczom, którzy nie wa-
hali dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Szereg cennych uwag i propozycji do 
niniejszego wydania zostało zgłoszonych przez uczestników strony internetowej Trans-
lators helping Translators, którym tą drogą składam wyrazy podziękowania

Szególne wyrazy podziękowania autor pragnie przekazać również Panu Stanisławowi 
Podlewskiemu, z Izby Ubezpieczeń Gospodarczych i Obsługi Ryzyka, za jego cenne 
uwagi i pomoc w interpretacji złożonej terminologii derywatów finansowych i terminów 
ubezpieczeniowych.

I wreszcie, pragnę podziękować mojej żonie, która jako profesor z zakresu finansów 
międzynarodowych i makroekonomii służyła mi nieustanną pomocą w interpretacji 
i wyjaśnianiu trudnych terminów finansowych i ekonomicznych.
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