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„KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY PIENIĄDZ” 

 

SŁOWNIK 

Adaptacja zawodowa - przystosowanie się nowo przyjętych pracowników do pełnienia nowej funkcji 

zawodowej i społecznej. 

Agencje pośrednictwa pracy - instytucje, które zbierają oferty pracodawców poszukujących pracowników 

i podania osób poszukujących pracy. Ich działalność na rzecz osób poszukujących pracy jest świadczona 

nieodpłatnie. 

Agencje pracy tymczasowej - instytucje świadczące usługi w zakresie czasowego zatrudnienia 

pracowników w podmiotach (tzw. przedsiębiorca użytkownik), które zgłaszają czasowe zapotrzebowanie na 

wykonanie określonej pracy. 

Agencje zatrudnienia - agencje, które działają jako agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego 

lub pracy tymczasowej. Są to różne podmioty pozarządowe, które pomagają w zatrudnianiu pracodawcom i 

osobom poszukującym pracy. 

Akcja - papier wartościowy, stwierdzający udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający 

go równocześnie do uczestnictwa w podziale zysków spółki w formie dywidendy oraz w podziale majątku 

spółki w razie jej likwidacji. Akcja ma wartość nominalną, cenę emisyjną i cenę rynkową. 

Akcjonariusz - wspólnik, posiadający akcje spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej 

Bank - instytucja pieniężno-kredytowa, pośrednicząca w obiegu pieniądza i kapitałów pieniężnych w 

gospodarce rynkowej. Gromadzi środki pieniężne, udziela kredytów i przeprowadza rozliczenia w obrocie 

bezgotówkowym. Według ustawy „Prawo bankowe” – bankiem jest osoba prawna utworzona zgodnie z 

przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności 

bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. 

Bank centralny - instytucja, która w każdym kraju pełni trzy funkcje: centralnego banku państwa, banku 

emisyjnego, banku banków. W Polsce jest nim Narodowy Bank Polski (NBP) w Warszawie.  

Bank emisyjny - bank centralny w danym kraju; emituje znaki pieniężne (banknoty i bilon), które są 

prawnym, powszechnym środkiem płatniczym w państwie. W Polsce funkcję tę pełni Narodowy Bank 

Polski (NBP). 

Bank hipoteczny - bank emitujący hipoteczne i publiczne listy zastawne oraz udziela kredytów 

zabezpieczonych hipoteką.  

Bank komercyjny (kredytowy) - bank zajmujący się przede wszystkim obsługą finansową podmiotów 

rynkowych. W tym celu prowadzi działalność depozytową, kredytową oraz świadczy usługi operacyjne. 

Bank kredytowy (komercyjny) - bank zajmujący się przede wszystkim obsługą finansową podmiotów 

rynkowych. W tym celu prowadzi działalność depozytową, kredytową oraz świadczy usługi operacyjne. 

Banknot - pieniądz papierowy o określonym nominale, emitowany przez bank emisyjny (w Polsce NBP). 

Polskie banknoty emitowane są w nominałach 200, 100, 50, 20 i 10 złotych. 
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Bessa – długotrwały spadek kursów na giełdzie papierów wartościowych. Symbolem bessy jest niedźwiedź. 

Bezrobocie - brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i poszukujących zatrudnienia. Bezrobotni 

stanowią nadwyżkę ludzi poszukujących zatrudnienia na rynku pracy. Bezrobocie występuje na skutek 

zwiększonej podaży ludzi poszukujących pracy i zmniejszonego popytu na pracowników. Podaż zwiększa 

każdy wyż demograficzny osób wchodzących w wiek produkcyjny. Popyt na pracowników zmniejsza się na 

skutek postępu technicznego i organizacyjnego. Może też na niego wpłynąć załamanie się gospodarki kraju. 

Bezrobotny - osoba niepracująca w wieku aktywności zawodowej, zdolna do pracy, poszukująca pracy i 

gotowa ją podjąć. 

Bilon - pieniądz zdawkowy w postaci metalowych znaków pieniężnych ( monet). W Polsce bilon emituje się 

w nominałach: 50, 20, 10, 5, 2 i 1 groszy oraz 1, 2 i 5 złotych.  

Biuro (agencja) pośrednictwa pracy - biuro, w którym zbiera się informacje o ludziach poszukujących 

pracy i wyszukuje potrzebnych pracowników dla pracodawców oraz wskazuje miejsca pracy poszukującym 

jej. 

Biuro maklerskie – wydzielona organizacyjnie i finansowo w ramach banku jednostka prowadząca 

działalność maklerską. 

Bon skarbowy - krótkoterminowy lokacyjny papier wartościowy, dokument potwierdzający zaciągnięcie 

krótkoterminowej pożyczki na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu państwa. Emituje je 

Minister Finansów, a obrót nimi prowadzi NBP. Emitowane są w tych samych nominałach co bony 

pieniężne NBP z terminami wykupu po upływie od 1 do 52 tygodni. 

Budżet gospodarstwa domowego - okresowe zestawienie jego planowanych lub faktycznych wpływów i 

wydatków (rozchodów). 

Cena - wartość jednostki produktu wyrażona w pieniądzu. 

Czek - papier wartościowy, poleca wypłacenie wystawcy czeku przez bank określonej kwoty pieniężnej z 

jego rachunku bankowego osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi. 

Czek gotówkowy (kasowy, zwykły) - czek, który upoważnia do podjęcia środków pieniężnych z banku lub 

dokonania za jego pomocą zapłaty wierzycielowi. 

Czek rozrachunkowy - czek, za pomocą którego reguluje się zobowiązania w obrocie bezgotówkowym; 

czek taki może być potwierdzony, czyli zawierać oświadczenie banku, że czek ma pokrycie. 

Deflacja - zjawisko odwrotne do inflacji, czyli spadek ogólnego poziomu cen. Prowadzi do ograniczenia 

produkcji lub kryzysu gospodarczego. 

Denominacja (przemianowanie) pieniądza - zmniejszenie jego wartości nominalnej oraz wymiana starych 

banknotów i monet na nowe. W Polsce ostatnia denominacja miała miejsce 1 stycznia 1995 r. Wartość 

złotówki zmniejszono w stosunku 10 000:1, tzn. 10 000 starych złotych równało się 1 nowemu złotemu. 

Dewaluacja pieniądza krajowego - rezultat inflacji, obniżenie kursu pieniądza krajowego wobec innych 

walut. 

Dewizy - weksle, czeki podróżnicze, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy i inne dokumenty bankowe 

lub finansowe płatne w walutach obcych pełniące funkcję płatniczą. 
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Dochód - dodatnia kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Dochód 

przedsiębiorstwa zwie się zyskiem brutto. 

Dotacja - bezzwrotna pomoc finansowa przeznaczona na zrealizowanie konkretnego celu. 

Dywidenda - część zysku spółki akcyjnej, przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. 

Gospodarność - racjonalna działalność, czyli działalność rozsądna, oszczędna, przemyślana. 

Gospodarowanie - całokształt działań związanych z właściwym wykorzystaniem czynników sił 

wytwórczych w działalności gospodarczej lub przychodów w gospodarstwie domowym. Od 

gospodarowania uzależnione są efekty i zaspokajanie potrzeb człowieka. 

Gospodarstwo domowe - jednostka, niezależnie od liczby wchodzących w jej skład osób, wspólnie 

mieszkających i wspólnie podejmujących decyzje finansowe, której głównym celem jest zaspokajanie 

potrzeb jej członków. 

Gotówka - pieniądz w banknotach i monetach. 

Hossa - długotrwały wzrost kursów na giełdzie papierów wartościowych. Symbolem hossy jest byk. 

Inflacja - wzrost ogólnego poziomu cen produktów w gospodarce kraju w danym okresie. Głównymi 

przyczynami inflacji są: wzrost wielkości popytu (inflacja popytowa), wzrost kosztów produkcji (inflacja 

kosztowa), wzrost podaży pieniądza (inflacja pieniężna), polityka fiskalna państwa (inflacja fiskalna). Jest 

niekorzystna dla wszystkich posiadaczy pieniędzy, ponieważ tracą one wartość, a to wprowadza 

zamieszanie na rynku (stale rosną ceny). 

Inwestowanie - angażowanie środków pieniężnych w przedsięwzięcia (inwestycje) mające na celu 

uzyskanie przyszłych korzyści, głównie zysków. 

Jednostka monetarna - podstawowa jednostka pieniądza (waluty) obowiązująca w danym kraju. W Polsce 

jednostką monetarną jest złoty podzielony na 100 groszy. 

Kapitalizacja odsetek - dopisywanie odsetek do kwoty początkowej (kapitału pieniężnego) po każdym 

okresie, np. po roku. 

Karta kredytowa - nowoczesna forma pieniądza bezgotówkowego. Kartę może otrzymać z banku, można 

nią dokonywać płatności za pomocą urządzeń elektronicznych do wysokości ustalonej kwoty kredytu. Za jej 

pomocą można pobierać także pieniądze z bankomatów. 

Karta płatnicza - nowoczesna forma pieniądza bezgotówkowego. Kartę może otrzymać z banku tylko 

posiadacz rachunku bankowego i może nią dokonywać płatności za pomocą urządzeń elektronicznych do 

wysokości posiadanych pieniędzy na rachunku bankowym. Za jej pomocą można pobierać także pieniądze z 

bankomatów. 

Konto bankowe - rachunek bankowy otwarty przez posiadacza pieniędzy w banku, na którym gromadzi on 

pieniądze poprzez wpłaty i z którego dokonuje wypłat za pomocą czeków, poleceń przelewów i kart 

płatniczych lub kredytowych. Rachunek bankowy służący do przechowywania środków pieniężnych w 

banku oraz do przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych za jego pośrednictwem. Aby otworzyć 

rachunek, należy z bankiem zawrzeć umowę, dołączając do niej wzory podpisów osób upoważnionych do 

dokonywania wypłat z rachunku. 
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Kredyt bankowy - dług pieniężny zaciągnięty w banku na określony cel i czas oraz określony procent. 

Kredyt kupiecki (handlowy, komercyjny) - kredytowanie transakcji kupna-sprzedaży. 

Kurs - cena waluty obcej lub papieru wartościowego.  

Kurs waluty (cena waluty) - wartość jednostki lub stu jednostek danej waluty wyrażona w innej walucie lub 

w pieniądzu krajowym. 

Kwalifikacje w zawodzie - zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych 

oraz kompetencji personalnych i społecznych pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań 

zawodowych, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, 

po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.  

Kwestionariusz osobowy - druk do wypełnienia danymi osobowymi. Najczęściej wypełnia się go razem z 

podaniem o pracę i życiorysem u pracodawcy. Kwestionariusze wypełnia się także, zgłaszając się o pracę do 

powiatowego urzędu pracy. 

Lokata - umieszczenie pieniędzy (lub kapitału pieniężnego) na bankowych wkładach terminowych lub 

inwestowanie ich w papiery wartościowe albo inne dochodowe przedsięwzięcia, np. budowa autostrad, 

eksploatacja złóż naturalnych, produkcja multimediów, w celu osiągnięcia korzyści (odsetek). 

Mechanizm rynkowy - proces dopasowywania do siebie wielkości podaży i popytu za pomocą cen, 

doprowadzający do równowagi rynkowej. 

Miernik wartości - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako miernik wartości określa wartość produktów 

wyrażoną w cenach, a także wszystkie inne wartości, które można określić w pieniądzu, np.: majątek, praca, 

świadczenia, rozmiary produkcji. Określając w pieniądzu różne wartości, sprowadza się je do wspólnego 

mianownika, co umożliwia ich sumowanie i porównywanie. 

Moneta - pieniądz metalowy o niskim nominale, bity (wykonywany) w mennicy na zlecenie banku 

emisyjnego. Polskie monety emitowane są w nominałach: 5, 2 i 1 złoty oraz bilon. Ponadto okazjonalnie 

emituje się monety również w innych nominałach. 

Narodowy Bank Polski (NBP) - centralny bank Polski, który pełni trzy funkcje: banku centralnego 

państwa, banku emisyjnego, banku banków. 

NIP (numer identyfikacji podatkowej) - numer w rejestrze podatników, tylko dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą lub dla firm. Nadają go podatnikowi urzędy skarbowe. 

Numer identyfikacyjny REGON (rejestr jednostek gospodarki narodowej) - numer identyfikacyjny 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej; akronim od Rejestr Gospodarki 

Narodowej. Numer ten jest dziewięciocyfrowy. Pozwala zidentyfikować każdą jednostkę i powinien być 

przez nią używany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. REGON należy umieszczać na formularzach 

sprawozdawczych, wnioskach, zamówieniach, fakturach, listach wysyłanych. Nadaje go urząd statystyczny 

na wniosek podmiotu. 

Obligacja - dokument, w którym emitent (wypuszczający obligację na rynek) potwierdza zaciągnięcie 

pożyczki w określonej kwocie, zobowiązując się jednocześnie do zwrotu tej kwoty właścicielowi w 

ustalonym terminie, a także do zapłaty odsetek. 
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Obrót bezgotówkowy (pieniądz bezgotówkowy) - dokonywanie zapłaty poprzez bank za pomocą polecenia 

przelewu, czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub kredytowej. Jego istota polega na tym, że bank 

odpisuje określoną kwotę z rachunku bankowego płacącego, a dopisuje ją do rachunku bankowego 

otrzymującego. 

Obrót gotówkowy - dokonywanie zapłaty pieniędzmi, przez wręczenie gotówki lub przekazanie jej za 

pomocą przekazu pocztowego, a także poprzez wręczenie czeku gotówkowego. Przedmiotem rozliczeń 

gotówkowych są rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (jeżeli pracownicy nie mają rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych) i delegacji służbowych oraz zakupy detaliczne i opłaty za usługi. 

Odsetki - procenty od kapitału; zapłata za ulokowane lub pożyczone kwoty pieniężne po określonej stopie 

procentowej (odsetkowej), stanowiącej cenę lokaty lub pożyczki. 

Oprocentowanie - naliczenie odsetek od kwot pieniężnych na rachunku bankowym, lokat i kredytów. 

Oszczędności - nadwyżki środków pieniężnych, lokowanych w bankach, a także nadwyżka przychodów nad 

wydatkami w gospodarstwie domowym.  

PESEL (powszechny elektroniczny system ewidencji ludności) - 11-cyfrowy numer identyfikacyjny 

nadawany wszystkim obywatelom polskim, sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, 

dzień). PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób nieprowadzących działalności gospodarczej, 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT lub niebędących płatnikami składek ubezpieczeniowych. 

Pieniądz - prawny, powszechny środek płatniczy, służący jako ekwiwalent wartości, np. towaru, pracy, 

należności. Na przykład sprzedający za sprzedany produkt musi otrzymać zapłatę, a nabywca za kupiony 

produkt musi zapłacić. Pieniądz pełni rolę powszechnego ekwiwalentu za sprzedany produkt, czyli ilość 

pieniędzy ustalona jako zapłata w transakcji kupna-sprzedaży stanowi równowartość sprzedanego produktu. 

Pełni funkcje miernika wartości, środka wymiany, środka płatniczego i środka gromadzenia. 

Pieniądz bezgotówkowy (obrót bezgotówkowy) - dokonywanie zapłaty poprzez bank za pomocą polecenia 

przelewu, czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub kredytowej. Jego istota polega na tym, że bank 

odpisuje określoną kwotę z rachunku bankowego płacącego, a dopisuje ją do rachunku bankowego 

otrzymującego. 

PIN (Personal Identification Number) - osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do 

autoryzacji i identyfikacji. PIN używany jest najczęściej do: 

– wypłaty gotówki w bankomacie (lub dokonania płatności w placówce handlowej/usługowej) za pomocą 

magnetycznej karty płatniczej, 

– umożliwienia dostępu do telefonu komórkowego, 

– lub innych usług np. wypożyczenia roweru miejskiego. 

PIN zapobiega używaniu karty płatniczej, telefonu itp. przez niepowołane osoby. 

Płaca (wynagrodzenie, zarobek) - zapłata za pracę wypłacana na podstawie umowy o pracę. 

Podanie o pracę - pismo skierowane do pracodawcy w sprawie pracy. Musi zawierać podstawowe dane o 

kandydacie i być napisane starannie, na białym papierze formatu A4, jednostronnie. 

Podatek - przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie pieniężne, pobierane przez państwo (urząd 

skarbowy) lub inny podmiot publiczny (samorząd terytorialny) od podatników. Niektóre z nich są zaliczane 

do kosztów (np. podatek od nieruchomości) inne (np. podatek dochodowy) są płacone z zysku (dochodu). 

Pobierane są najczęściej przez urzędy skarbowe. 
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Podatek dochodowy - powszechne opodatkowanie dochodów (zysków, wynagrodzeń, emerytur, rent) 

według ustalonej w ustawie stopy procentowej. Podstawą opodatkowania jest wielkość dochodu, która jest 

nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. Stawki podatku 

dochodowego określone są procentowo od wielkości rocznego dochodu. Podatkowi dochodowemu 

podlegają powszechnie dochody osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej i osób fizycznych, z wyjątkiem działalności rolniczej i leśnej, które objęte są podatkami rolnym i 

leśnym. 

Podatnik - osoba, przedsiębiorca, instytucja itp., która zobowiązana jest płacić podatek. 

Podaż - ilość produktów oferowana do sprzedaży na rynku. 

Polecenie przelewu - zlecenie bankowi przelania określonej kwoty ze swojego rachunku bankowego na 

wskazany inny rachunek bankowy. Polecenie przelewu jest podstawową, najprostszą, najpopularniejszą i 

uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych. Dzięki niemu można dokonywać wszystkich rozliczeń, 

jeżeli jednostki rozliczające się mają rachunki bankowe. 

Popyt - zapotrzebowanie na towary lub usługi; jego wielkość oznacza ilość produktów, jaką nabywcy chcą 

zakupić na rynku. 

Pośrednictwo pracy - udzielanie pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 

pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Zajmują się tym powiatowe urzędy pracy 

nieodpłatnie, na zasadach pełnej dostępności, równości i jawności usług dla wszystkich poszukujących 

pracy i dla pracodawców. Ponadto działa wiele prywatnych agencji pośrednictwa pracy. 

Powiatowy urząd pracy - urząd znajdujący się na terenie powiatu i rejestrujący bezrobotnych Pośredniczy 

w poszukiwaniu im pracy, dysponuje ofertami pracy, zna zawody osób bezrobotnych i wie, jakich 

kwalifikacji żądają pracodawcy. Wszystkie oferty zgłoszone do urzędu są do dyspozycji poszukującego  

Prace interwencyjne - prace polegające na zatrudnianiu bezrobotnych przez różnych pracodawców, nie 

dłużej niż przez 12 miesięcy, w wyniku umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy. 

Pracodawca - podmiot zatrudniający pracownika. 

Pracownik - osoba zatrudniona, świadcząca pracę na rzecz pracodawcy. 

Prawa ekonomiczne - stałe zależności pomiędzy określonymi zjawiskami gospodarczymi. Najważniejsze z 

nich to prawa rynku związane z podażą i popytem produktów oraz ich ceną. 

Prawo podaży - prawo rynku, według którego, gdy cena rośnie, wielkość podaży wzrasta, a gdy cena spada, 

to wielkość podaży maleje. 

Prawo popytu - prawo rynku, według którego, gdy cena rośnie, to wielkość popytu maleje, a gdy cena 

spada, to wielkość popytu wzrasta. 

Procent (stopa procentowa) - setna część całości. Oznaczony symbolem %. Stosowany do obliczania 

stosunku procentowego dwóch lub więcej liczb do siebie oraz w obliczaniu odsetek. 

Procent składany - sposób liczenia odsetek, od których również oblicza się odsetki w następnych okresach, 

na skutek dopisywania ich do kwoty oprocentowanej po każdym okresie. 
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„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej” 
 

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) - podstawowy rachunek bankowy dla ludności, na który 

dokonywane są wpłaty (np. płace) i wypłaty (np. za energię elektryczną) oraz udzielane kredyty. Saldo 

rachunku świadczy o oszczędnościach albo o zadłużeniu z tytułu kredytu. 

Roboty publiczne - wykonywane przez bezrobotnych prace finansowane z samorządu terytorialnego, 

budżetu, funduszy celowych lub organizacji pozarządowych. Na roboty publiczne, pod pewnymi 

warunkami, kieruje powiatowy urząd pracy na czas do 6 lub do 12 miesięcy. 

Siła nabywcza pieniądza - wartość pieniądza określona możliwością zakupu różnych produktów. 

Stopa bezrobocia - stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo, do których zalicza się 

osoby pracujące i bezrobotne. Wyrażana jest w procentach. 

Stopa inflacji - wielkość inflacji określona wzrostem ogólnego przeciętnego poziomu cen wyrażona w 

procentach. 

Stopa procentowa (procent) - setne części całości. Stosowana do obliczania stosunku procentowego dwóch 

lub więcej liczb do siebie oraz w obliczaniu odsetek. 

Stosunek pracy - zawarcie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.  

Środek płatniczy - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako środek płatniczy służy do otrzymywania 

należności i płacenia zobowiązań, m.in.: związanych z zakupami w obrocie bezgotówkowym i na raty, 

podatkami, wynagrodzeniami za pracę, świadczeniami emerytalnymi, rentowymi i z tytułu innych zasiłków, 

czynszami i innymi opłatami oraz za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody.  

Środek wymiany - jedna z funkcji pieniądza. Pieniądz jako środek wymiany pozwala na dokonywanie 

transakcji kupna-sprzedaży za gotówkę, szczególnie zakupów detalicznych. Obecnie gotówkę w wielu 

przypadkach zastępuje karta płatnicza lub kredytowa. W pozostałych transakcjach kupna-sprzedaży funkcja 

pieniądza ogranicza się do miernika wartości, ponieważ są one dokonywane w obrocie bezgotówkowym. 

Środki pieniężne - pieniądze w gotówce i na rachunku bankowym, lokaty pieniężne, waluta obca i papiery 

wartościowe. 

Umowa o pracę - umowa, na podstawie której nawiązuje się stosunek pracy. Do formalnego zawarcia 

umowy o pracę na piśmie zobowiązuje pracodawcę kodeks pracy. Umowę taką zawiera się: na okres próbny 

(na czas nieprzekraczający 3 miesięcy), na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania 

określonej pracy. 

Waluta - banknoty i monety pieniędzy emitowanych przez banki emisyjne. 

Waluta obca - pieniądz będący prawnym środkiem płatniczym w innym kraju. 

Wartość wymienna towaru - określona ilość innego towaru, jaką w zamian za niego można otrzymać. 

Wartość ta wyrażona w pieniądzu nazywa się ceną. 

Weksel - papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie dłużnika do zapłacenia w oznaczonym czasie 

określonej na wekslu kwoty środków pieniężnych. Weksle wystawia się z reguły na oryginalnych 

blankietach, które wypełnia się i podpisuje. 

Wydatki - rozchody pieniężne na określone cele, m.in. gospodarstwa domowego.  
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Wynagrodzenie (płaca, zarobek) - zapłata za pracę wypłacana na podstawie umowy o pracę. 

Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, 

wypłacane bezpośrednio pracownikom lub innym osobom fizycznym. 

Zatrudnienie - zawarcie umowy o pracę przez pracodawcę z pracownikiem. Przez zatrudnienie należy 

rozumieć również osoby zawodowo czynne, tzn. osoby wykonujące pracę w podmiotach wszystkich 

działów gospodarki narodowej. Zatrudnienie oznacza także ludzką aktywność zawodową, zaangażowanie sił 

fizycznych, umysłowych i umiejętności w procesie pracy w zamian za wynagrodzenie. 

Złoty - prawny środek płatniczy w Polsce, emitowany przez Narodowy Bank Polski (NBP). Podzielony jest 

na 100 groszy. Symbol złotego - zł lub PLN. 

Zysk - dodatni wynik działalności gospodarczej osiągany, gdy przychody są większe od kosztów ich 

uzyskania, a także korzystne rezultaty osiągnięte w każdym działaniu. Przedsiębiorstwo 

wygospodarowujące zysk jest przedsiębiorstwem rentownym. 

Życiorys zawodowy (curriculum vitae, skrót CV) - zbiór danych o sobie, podstawowy dokument w 

staraniach o pracę. Przymiotnik "zawodowy" jest istotny, ponieważ w odróżnieniu od życiorysu ogólnego, 

związanego z przebiegiem życia, powinien dotyczyć głównie spraw zawodowych i związanych z pracą. 

Dobrze napisany życiorys zawodowy nie jest biografią, ale informacją dostarczającą pracodawcy istotnych 

danych, pozwalających mu dokonać wstępnego doboru kandydatów do pracy. 
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