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Co to jest przedsiębiorczość? Przedsiębiorczość to cecha, która pozwala 

na osiągnięcie zysku mimo istniejącego ryzyka, głównie dzięki 

obowiązkowości i ciężkiej pracy.  

What is enterpreneurship? Entrepreneurship is a feature that allows you to make 

a profit despite existing risk, mainly thanks to dutifulness and hard work.  

Co cechuje nowoczesne przedsiębiorstwa?  

- kreatywność 

- innowacyjność 

- ciągły rozwój 

 

What are the characteristics of a modern enterpreneurship?  

- creativity 

- innovation 

-continuous development  
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Cechy osoby przedsiębiorczej  

- pracowita 

- obowiązkowa 

- odpowiedzialna 

- kreatywna 

- asertywna 

- ambitna 

- zorientowany na cel 

 

 

Features of an enterprising person  

- hard-working 

- dutiful 

- responsible 

- creative 

- assertive  

- ambitious 

- goal 

-oriented  
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Elementy dobrego zarządzania przedsiębiorstwem  

- planowanie 

- organizowanie 

- analizowanie 

- kierowanie 

- ocenianie 

 

Elements of good business management  

- planning 

- organizing 

- analyzing 

- managing 

 - assessment  

Kluczowe obszary myślenie strategicznego  

- rozszyfrowywanie intencji innych ludzi 

- planowanie 

- monitorowanie postępów 

- opracowywanie modyfikacji 

 

 

 

Key areas of strategic thinking  
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- decoding other people's intentions 

- planning 

- progress monitoring 

- developing modifications  

Korzyści z budowania umiejętności strategicznego myślenia  

- konkretyzowanie celów 

- pewność siebie 

- inteligencja społeczna 

- spostrzegawczość  

 

Benefits of building strategic thinking skills  

- defining goals 

- self -esteem  

- social inteligence 

- observation  

 

 

Korzyści pracy w grupie  
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- wymiana zdania, pomysłów i doświadczeń 

- podnosi poczucie własnej wartości 

- rozwija umiejętności interpersonalne 

- podpatrywanie dobrych praktyk 

- uczy kompromisu 

- przyrost wiedzy 

 

Benefits of a team work  

- exchange of opinion, ideas and experience 

- increases self-esteem 

- developes interpersonal skills 

- observing good practices 

- teaches compromise 

 - knowledge increase  

 

 


