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WSTĘP
Język angielski to dzisiaj międzynarodowy język biznesu. Jego znajomość otwiera wiele 
drzwi i ścieżek rozwoju zawodowego. Procesy globalizacyjne i wymogi współczesnego 
biznesu wymuszają na nas umiejętność skutecznego komunikowania się z partnerami 
anglojęzycznymi. Gruntowne przygotowanie językowe do pracy w środowisku 
międzynarodowym jest formą inwestycji, z której zwrot przekłada się na zwiększenie 
konkurencyjności i osiągnięcie przewagi na rynku pracy.

Trudno sobie wyobrazić rozwój biznesu i kontaktów handlowych bez rozwijania 
kompetencji językowych w ramach określonych branż, czyli nauki języka angielskiego 
w kontekście zawodowym. Wąska specjalizacja językowa decyduje o wartości 
dodanej pracownika dla potencjalnego pracodawcy. Znajomość języka angielskiego 
specjalistycznego (ang. English for Specific Purposes, ESP), w odróżnieniu od języka 
angielskiego ogólnego (ang. General English), staje się umiejętnością bezwzględnie 
pożądaną na rynku pracy.  

Podręcznik English for business professionals ma charakter wielowymiarowy 
i koncentruje się na zagadnieniach tzw. Business English, języka komunikacji ustnej 
i pisemnej poszczególnych grup zawodowych. W odróżnieniu od języka angielskiego 
ogólnego, Business English jest formą specjalizacji językowej opartej na terminologii 
zaczerpniętej z dziedziny ekonomii, finansów, księgowości, bankowości, prawa, 
zarządzania zasobami ludzkimi, technologii informacyjnych, logistyki i spedycji, 
marketingu, PR i mediów społecznościowych czy administracji. 

Niniejsza publikacja odzwierciedla dynamiczny rozwój języka angielskiego, związany 
z postępem dokonującym się w wielu dziedzinach biznesu. Podręcznik adresowany 
jest do pracowników wykorzystujących język angielski na co dzień w sytuacjach 
zawodowych oraz studentów przygotowujących się do pracy w środowisku 
międzynarodowym. Zawarty w nim materiał językowy został opracowany  z myślą 
o osobach posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, min. 
B1 według skali Rady Europy. 

Podręcznik może być wykorzystywany na specjalistycznych kursach języka 
angielskiego w firmach, na uczelniach wyższych oraz w szkołach językowych (jako 
baza na kursach Business English i materiał dodatkowy na kursach Legal, Financial, 
HR, IT, Marketing, Office English czy English for logistics). Publikacja jest efektem 
mojego doświadczenia jako wykładowcy akademickiego oraz lektora języka 
angielskiego specjalizującego się w prowadzeniu branżowych kursów, szkoleń 
i warsztatów dla różnych grup zawodowych. 
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Na podręcznik składa się 9 rozdziałów tematycznych, z których każdy zawiera 
część główną, obejmującą kluczowe zagadnienia z różnych obszarów biznesu oraz 
część sprawdzającą przyswojony materiał z danej dziedziny. Publikacja umożliwia 
rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, w tym słuchania, mówienia, 
czytania i pisania. Materiał źródłowy został opracowany w formie różnorodnych 
ćwiczeń, które ułatwiają przyswajanie terminologii specjalistycznej w kontekście 
różnych dziedzin biznesu oraz usprawniają komunikację ustną i pisemną w typowych 
sytuacjach zawodowych. Ćwiczenia komunikacyjne zostały opracowane pod 
kątem zastosowania użytecznych zwrotów i struktur leksykalno-gramatycznych 
w taki sposób, aby osoby korzystające z podręcznika miały zawsze pod ręką 
materiał przydatny do konstruowania wypowiedzi. Praca z podręcznikiem umożliwi 
opanowanie zarówno terminologii branżowej z danej dziedziny, jak i z szeroko 
pojętego świata biznesu.

Materiał źródłowy, służący do przygotowania ćwiczeń, w tym nagrań zamieszczonych 
na płycie CD dołączonej do podręcznika, został wykorzystany za zgodą zagranicznych 
firm, ośrodków uniwersyteckich, czasopism anglojęzycznych oraz portali branżowych 
i edukacyjnych.

Mam nadzieję, że publikacja okaże się pomocna w kompleksowym rozwijaniu 
umiejętności komunikacyjnych i zdobywaniu kompetencji językowych w danej 
dziedzinie biznesu. Zachęcam Państwa do dzielenia się sugestiami dotyczącymi 
podręcznika i przesyłania ich na adres mailowy: m.kowalska@specializeyourenglish.pl

Dziękuję serdecznie moim studentom i kursantom za inspirację oraz motywację, 
a moim najbliższym za wsparcie w trakcie pisania. 

Życzę udanej pracy z podręcznikiem i wymiernych efektów w nauce języka angielskiego 
specjalistycznego.


