
 
100 Business English words and phrases- an absolute must-learn 
 
 

apply for  
appoint  
arrange an appointment  
assets  
ATM  
 
balance sheet  
bonus  
brand image  
buying habits  
 
call off  
CEO  
compete with  
construction company  
core business  
corporate 
 
deal with  
dealer  
debt  
debtor  
decrease  
delay  
delete  
demand  
deteriorate  
develop  
development  
discount  
dismiss  
dispatch  
dividend  
do paperwork  
draw up  
 
earnings  
employment  
endorse  
entrepreneur  
expand  
extend  
extend a loan  
facilities  
fee  

ubiegać się o.../aplikować 
wyznaczyć, mianować 
ustalić spotkanie 
aktywa/majątek 
bankomat 
 
bilans (dokument) 
premia 
wizerunek marki 
nawyki zakupowe 
 
odwołać 
dyrektor zarządzający 
konkurować z… 
firma budowlana 
główna/podstawowa działalność 
firmowy 
 
zajmować się/radzić sobie z… 
sprzedawca (samochodów) 
dług 
dłużnik 
(v)maleć/ zmniejszać (się)/(n)spadek 
opóźniać 
usuwać/skasować 
popyt 
pogarszać się 
opracowywać/rozwijać (się) 
rozwój 
zniżka/rabat 
zwolnić 
wysyłać/ekspediować 
dywidenda 
wykonywać “robotę papierkową” 
sporządzić (umowę) 
 
zarobki 
zatrudnienie 
promować swoim nazwiskiem 
przedsiębiorca 
rozwijać się/rozrastać się 
przedłużyć/wydłużyć 
przedłużyć pożyczkę 
udogodnienia/obiekty 
opłata 



 

fire  
generate publicity  
go bankrupt  
growth  
headquarters  
hire  
hold a conference/meeting  
implement  
improve  
income  
inconvenience  
increase  
incur losses  
issue shares  
labour costs  
launch  
liabilities  
loan  
maintenance work  
merge  
minimum wage  
minutes  
mortgage  
niche market  
overdrawn  
overtime  
packaging 
parent company 
pension  
performance  
place an order  
profit  
profit margin  
public limited company (joint-stock 
company)  
purchase  
raw materials  
recall  
regulations  
retailer  
retain customers/employees  
retire  
retirement  
revenue  
royalties  
run a company  
set up  
stock  
subcontractor  

zwolnić (kogoś z pracy) 
nadawać rozgłos 
zbankrutować 
rozwój/wzrost 
siedziba główna 
zatrudnić 
odbywać konferencję, spotkanie 
wdrażać 
poprawiać 
przychód 
niedogodność 
(v)wzrastać/podnosić/(n)wzrost 
ponosić straty 
emitować akcje 
koszty pracy 
wprowadzić/wypuścić 
zobowiązania/pasywa 
pożyczka 
prace konserwacyjne 
dokonać fuzji 
płaca minimalna 
protokół (zebrania) 
kredyt hipoteczny 
rynek niszowy 
w debecie 
nadgodziny 
opakowanie 
spółka nadrzędna “matka” 
emerytura (w sensie finansowym) 
wyniki (finansowe) 
złożyć zamówienie 
zysk 
marża zysku 
spółka akcyjna 
 
(v) zakupić/(n) zakup 
surowce 
wycofać (produkt z rynku) 
przepisy 
detalista 
zatrzymywać klientów/pracowników 
przejść na emeryturę 
emerytura 
przychód 
tantiemy 
prowadzić spółkę 
założyć/otworzyć 
towar/zapasy  
podwykonawca 



 

submit  
submit a proposal  
subsidiary  
survey  
tax-free  
time management  
trade surplus  
trade unions  
turnover  
understaffing  
upmarket  
withdraw  
withdraw money 
 

przedłożyć/składać 
złożyć ofertę/propozycję 
spółka zależna “córka” 
ankieta/badanie ankietowe 
wolny od podatku 
zarządzanie czasem 
nadwyżka handlowa 
związki zawodowe 
obrót/przychód 
niedobory kadrowe 
(adj)z wyższej półki 
wycofać/wypłacić 
wypłacać pieniądze 

 
 
 


