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AGNIESZKA GLAPIAK 1

KULTURA JĘZYKA W ODMIANIE KANCELARYJNEJ 
JĘZYKA URZĘDOWEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Rozwój demokratycznego państwa nie jest możliwy bez podnoszenia ja-
kości komunikacji w przestrzeni publicznej. Jedną z form opisywanego 
w artykule porozumiewania się jest korespondencja urzędowa prowadzona 
między instytucjami publicznymi a obywatelem. Można stwierdzić, że oby-
watel zawierza swój los urzędnikowi, lekarzowi, prawnikowi, policjantowi 
itd. Ale czy może im ufać, czy wystarczająco chronią jego prawa, a sami 
mają świadomość ogromnej odpowiedzialności, że informacje, które prze-
kazują zostaną odebrane prawidłowo, czyli po prostu ze zrozumieniem? 
Bez wzajemnego porozumiewania się na poziomie władza rządowa czy 
samorządowa — obywatel, urząd — petent, fi rma — klient, policja — oby-
watel czy sądy — obywatel nie możemy mówić o poprawnych relacjach 
opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, co jest jednym z ważnych 
wyznaczników demokracji. 

Tematem artykułu jest kultura języka w odmianie kancelaryjnej języka 
urzędowego. W działalności urzędów dominują działania prawne, tj. stano-
wienie i stosowanie prawa przez wydawanie wiążących nakazów i zakazów, 
a jako drugą sferę działalności wyróżnia się czynności dokumentacyjne, 
czyli kancelaryjne. Wyróżnić zatem można dwie odmiany języka admini-
stracji — prawną i kancelaryjną 2. Poza zakresem rozważań w niniejszym 
artykule znalazła się kwestia kultury odmiany prawnej języka urzędowego.

1  Agnieszka Glapiak — dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specjalista od polityki informa-
cyjnej organów administracji państwowej. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu. Przygotowywała dla szefów rządu 
pisma, przemówienia oraz opracowania na temat bieżących wydarzeń w kraju 
i na świecie. Stworzyła koncepcję monitoringu mediów w KPRM. Rzecznik praso-
wy, doradca ds. public relations. 

  Dziennikarka. Autorka wielu artykułów opisujących prace rządu i samo-
rządu terytorialnego. („Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”, „Wspólnota”) oraz 
telewizyjnych reportaży i programów publicystycznych, m.in. o Polsce lokalnej. 
Kierowała redakcją edukacyjną w TVP 1. Twórca szkoleń z zakresu kultury języ-
ka w pismach urzędowych oraz warsztatów o tematyce medialnej dla młodzieży 
i seniorów. Autorka książek opisujących osobliwości Polski lokalnej.

   Adres do korespondencji: <agnieszka.glapiak@wp.pl>.
2  M. Wojtak, Styl urzędowy [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język 

polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wrocław 1993, 147–162; 
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Autorka artykułu, prowadząca od lat szkolenia w zakresie kultury ję-
zyka urzędowego, rozważa, jakimi cechami powinna charakteryzować się 
korespondencja urzędowa prowadzona na styku urząd — obywatel oraz 
przytacza przykłady pochodzące ze szkoleń obrazujące popełniane przez 
urzędników błędy.

Defi nicja języka urzędowego

Język urzędowy obejmuje wypowiedzi, które „występują w procesie za-
rządzania instytucjami państwowymi (z uwzględnieniem instytucji samo-
rządu terytorialnego) — oczywiście z tymi ewentualnymi wersjami, które 
odpowiadałyby wąskiemu i szerokiemu pojmowaniu języka administra-
cyjnego, a także z analogicznym rozróżnieniem języka urzędowego i języka 
urzędników” 3.

Język urzędowy stosowany jest przede wszystkim przez podmioty, któ-
re wykonują zadania publiczne posiadające status organów, urzędów lub 
inny. Językiem urzędowym jest język, w którym formułowane powinny 
być wypowiedzi do organu lub przed organem. Jest to język, którym po-
sługuje się przede wszystkim administracja publiczna, o czym stanowi 
art. 27 Konstytucji RP 4. Z tego artykułu wynika ustanowienie języka pol-
skiego językiem urzędowym.

Badania języka urzędowego

Badaniem stylu urzędowo-kancelaryjnego zajmowali się Halina Kur-
kowska i Stanisław Skorupka 5. Z kolei Zenon Klemensiewicz, charaktery-
zując różne odmiany polszczyzny w latach 50, opisał styl normatywno-dy-
daktyczny, usytuował go w ramach języka literackiego będącego odmia-
ną języka ogólnego 6. O urzędowej sferze komunikacji pisali także Antoni 
Furdal 7 i Aleksander Wilkoń 8, umieszczając język kancelaryjny w ramach 

E. Malinowska, Styl urzędowy [w:] S. Gajda (red.), Przewodnik po stylistyce pol-
skiej, Opole 1995, s. 431–448; E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne i ich 
poprawność, „Prace Filologiczne” 1999, t. XLIV, Warszawa, s. 363–372.

3  M. Zieliński, Język prawny, język administracyjny, język urzędowy [w:] 
E. Malinowska (red.), Język. Prawo. Społeczeństwo, Opole 2004, s. 15. 

4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., 
nr 78, poz. 483 ze zm.).

5  H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 1959, s. 161–170.
6  Z. Klemensiewicz, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warsza-

wa 1953, s. 32–33.
7  A. Furdal, Klasyfi kacja odmian współczesnego języka polskiego, Wroc-

ław 1973.
8  A. Wilkoń, O odmianach współczesnej polszczyzny mówionej [w:] M. Kucała, 

K. Rymut, Opuscula Polono-Slavica, Wrocław 1979, s. 405–414.
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odmiany ofi cjalnej języka. Z kolei Maria Wojtak 9 i Ewa Malinowska 10 za-
prezentowały encyklopedyczne opisy stylu urzędowego. Odnotować nale-
ży wyróżnienie przez M. Wojtak dwóch odmian omawianego stylu. Jedną 
z nich jest styl wypowiedzi kancelaryjnych, a drugą styl aktów prawnych 
(styl urzędowo-prawny) 11. Natomiast Ewa Malinowska dokonała klasyfi -
kacji gatunków urzędowych i wyróżniła gatunki stanowiące prawo i akty 
stosowania prawa 12.

Należy zaznaczyć, iż w zakresie badań języka urzędowego ukaza-
ły się artykuły, w których opisywano gatunki funkcjonujące w ramach 
działalności administracji i prawodawstwa, a w szczególności podania 13, 
życiorysu 14, formularzy 15, skargi 16, konstytucji 17. Pojawiło się wiele teks-
tów, w których badacze dokonywali charakterystyki wybranych aspektów 
poszczególnych gatunków 18. Ewa Malinowska w monografi i Wypowiedzi 
administracyjne — struktura i pragmatyka opisała strukturę i pragmaty-
kę centralnych, jej zdaniem, gatunków sfery administracyjno-prawnej 19, 
tj. decyzji administracyjnej, rozporządzenia, podania, umowy, listu moty-
wacyjnego oraz życiorysu.

 9  M. Wojtak, Styl urzędowy…, wyd. cyt.
10  E. Malinowska, Styl urzędowy…., wyd. cyt., s. 431–448.
11  M. Wojtak, Styl urzędowy…, wyd. cyt., s. 147.
12  E. Malinowska, Styl urzędowy…, wyd. cyt. Również obiektem analizy stała 

się komunikacja prawna. W tym aspekcie wyróżniono język prawny jako ustawo-
dawczy i język prawniczy jako język doktryny prawniczej (J. Pieńkos, Podstawy 
juryslingwistyki. Język w prawie — prawo w języku, Warszawa 1999, s. 14–16).

13  E. Szkudlarek, Tekst wzorcowy podania a jego realizacje [w:] K. Michalew-
ski (red.), Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 111–117.

14  B. Boniecka, J. Panasiuk, Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-styli-
stycznego tekstu życiorysu [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolu-
cja. Tom I. Mowy piękno wielorakie, Katowice 2000.

15  A. Krupska-Perek, A. Pawlak, O pewnym typie druku urzędowego [w:] 
K. Michalewski (red.), Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 84–91.

16  K. Wyrwas, Wzorzec gatunkowy skargi i jego realizacja (na przykładzie 
tekstów literackich oraz skarg do instytucji) [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki 
mowy…, wyd. cyt. K. Wyrwas, Skarga czy podanie? Kontaminacja wzorców teks-
towych w strukturze adaptacyjnej gatunku mowy [w:] B. Witosz (red.), Stylistyka 
a pragmatyka, Katowice 2001; K. Wyrwas, Skarga jako gatunek mowy, Katowice 
2002.

17  J. Grzelak, Konstytucja jako gatunek prawny, „Prace Filologiczne”, „Seria 
Językoznawcza”, t. LIV, 2008, s. 153–166.

18  E. Malinowska, O stałości i zmienności gatunków urzędowych [w:] D. Osta-
szewska (red.), Gatunki mowy…, wyd. cyt.; R. Piętkowa, Gatunki stylu urzędo-
wego — wzorce i ich realizacja [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy…, wyd. 
cyt.; M. Wojtak, Gatunki urzędowe na tle innych typów piśmiennictwa użytkowe-
go — zarys problematyki [w:] E. Malinowska (red.), Język — prawo — społeczeń-
stwo, Opole 2004.

19  E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne — struktura i pragmatyka, 
Opole 2001.
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Defi nicje dokumentu urzędowego w prawie

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (art. 244 k.p.c.) 20 i kodek-
sem postępowania administracyjnego (art. 76 k.p.a.) 21 „dokumentem urzę-
dowym jest dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane 
do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich 
działania”. Jednym z dokumentów urzędowych jest decyzja. Kodeks postępo-
wania administracyjnego określa, co powinna zawierać decyzja administra-
cyjna. I tak zgodnie z art. 107 § 1. k.p.a. — decyzja powinna zawierać: ozna-
czenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub 
stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne 
i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upo-
ważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie 
dokumentu elektronicznego, bezpieczny podpis elektroniczny weryfi kowa-
ny za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. Decyzja, w stosunku 
do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga 
do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopusz-
czalności wniesienia powództwa lub skargi.

W § 2 zapisano, że przepisy szczególne mogą określać także inne skład-
niki, które powinna zawierać decyzja. W § 3. „Uzasadnienie faktyczne 
decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ 
uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, 
z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowo-
dowej, zaś uzasadnienie prawne — wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, 
z przytoczeniem przepisów prawa” 22. Z kolei § 4 i 5 mówią, że w niektó-
rych przypadkach można odstąpić od uzasadnienia decyzji. Należy zwrócić 
uwagę, że w przepisach prawnych nie ma informacji, w jakiej kolejności 
powinny być zamieszczone elementy decyzji.

W ustawie o dostępie do informacji publicznej w ust. 2 art. 6 zapisa-
no, że „dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, 
utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicz-
nego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompeten-
cji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy” 23. W roz-
porządzeniu prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. 24, czyli instruk-
cji kancelaryjnej, opisano natomiast, czym jest pismo urzędowe, tzn. jest 

20  Ustawa z 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn. DzU z 2016 r., poz. 1822; dalej jako k.p.c.).

21  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 23; dalej jako k.p.a.).

22  Tamże.
23  Ustawa z 6 września o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r., 

nr 112, poz. 1198).
24  Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU nr 14, poz. 67).
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to wyrażona tekstem informacja, stanowiąca odrębną całość znaczeniową, 
niezależnie od sposobu jej utrwalenia. 

Komunikacja urząd — obywatel

Język przyjazny obywatelom

Pod hasłem Język urzędowy przyjazny obywatelom 30 i 31 październi-
ka 2012 r. odbył się w Senacie RP w Warszawie I Kongres Języka Urzędo-
wego. Był on wspólną inicjatywą rzecznika praw obywatelskich, Senatu 
RP, wojewody mazowieckiego, szefa Służby Cywilnej, Rady Języka Pol-
skiego, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego. Ję-
zykoznawcy, prawnicy, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, 
mediów oraz tłumacze z Unii Europejskiej dyskutowali o tym, co zrobić, 
by pisma urzędowe były życzliwe w tonie i zrozumiałe dla obywateli 25. Ma-
ria Pańczyk-Pozdziej, wicemarszałek senatu, stwierdziła, że „jasny i ko-
munikatywny język sprzyja budowaniu więzi społecznych i przyczynia 
się tym samym do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” 26. Skrytyko-
wała urzędników za brak kompetencji językowych oraz nikłą odpowie-
dzialność za tworzone treści, w taki sposób, by były skuteczne 27. Irena 
Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, poinformowała podczas kongresu, 
że do jej urzędu wpływa 58 tys. pism rocznie, w których obywatele skarżą 
się na niezrozumienie urzędowych pism 28. Uczestnicy kongresu przyjęli 
deklarację, w której zaapelowali o trwałą poprawę jakości komunikacji 
w sferze publicznej. Uznali, że potrzebna jest poprawa jakości polskiego 
języka urzędowego pod względem zrozumiałości, przystępności oraz kultu-
ry wypowiedzi. Postulowali także, aby dla urzędników organizowane były 
szkolenia podnoszące ich kompetencje językowe 29. 

Niestety kolejne kongresy się nie odbyły, choć niezaprzeczalnie sta-
nowiłyby okazję do kontynuowania dyskusji na temat języka urzędo-
wego i uzupełnienia jej o nowe kategorie, ponadto oprócz postulowa-
nej poprawności językowej, wzbogaciłyby komunikację między urzędem 
a obywatelem. Jedyną inicjatywą pokongresową, było powstanie 31 lipca 
2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu „Obywatel”, który 
zawiera m.in. rekomendacje dotyczące komunikowania się administracji 
z obywatelem. Opracowane zostały dwie publikacje dla urzędników. Pierw-
sza z nich o tytule: Komunikacja pisemna zawiera rekomendacje dotyczące 

25  <http://www.jezykurzedowy.pl/pl/I-Kongres>, 15 maja 2017 r.
26  Tamże.
27  Tamże. 
28 <http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?time

From=1351588017944&timeTo=1351591699343&channel=5>, 30 października 
2012 r.

29 Deklaracja końcowa — I Kongres Języka Urzędowego, <http://www.jezyku-
rzedowy.pl/pl/I-Kongres>, 15 maja 2017 r.
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sposobu formułowania pism i zachęca do pisania możliwie prostym języ-
kiem. Druga o tytule: Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich wskazuje, 
w jaki sposób urzędy powinny traktować informacje nadsyłane w listach, 
skargach, petycjach i wnioskach. Z jednej strony chodzi bowiem o to, aby 
urzędy korzystały z wiedzy o problemach przekazywanych przez obywateli, 
a z drugiej natomiast, aby odpowiedzi udzielane przez administrację prze-
de wszystkim pomagały w rozwiązywaniu opisywanych spraw, a ich treść 
była zrozumiała dla odbiorcy 30. 

Brak szacunku dla odbiorcy

Do istotnych wad pism urzędowych należy zaliczyć brak szacunku dla 
odbiorcy pisma (petenta, klienta). Przykładem braku szacunku może być 
pismo, które autorka otrzymała z Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Cho-
dziło o wezwanie do zapłaty mandatu. Słowo „wezwanie” zostało napisa-
ne drukowanymi literami. Kodeks postępowania administracyjnego art. 
54 § 1 określa, iż w wezwaniu należy wskazać nazwę i adres organu wzy-
wającego, imię i nazwisko wzywanego, w jakiej sprawie oraz w jakim cha-
rakterze i w jakim celu zostaje wezwany, czy wezwany powinien się stawić 
osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub 
zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, zobligowa-
no też do określenia terminu, do którego żądanie powinno być spełnione, 
albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomoc-
nika oraz skutki prawne niezastosowania się do wezwania. Nie ma nigdzie 
mowy, że należy pismu nadać tytuł „Wezwanie”. Dlaczego więc urzędnicy 
straszą odbiorcę zaraz na początku pisma?

W nadesłanym do autorki dokumencie należy zwrócić również uwagę 
na skrót przed nazwiskiem: P.T., czyli od łacińskiego pleno titulo, co ozna-
cza „pełnym tytułem, z zachowaniem należnych tytułów” 31. Zwrot ten może 
świadczyć o szacunku do odbiorcy, w zestawieniu jednak z ostrym „we-
zwaniem” traci swój kulturalny charakter. Ponadto zaadresowanie spo-
rządzanego pisma od nazwiska (w języku polskim najpierw piszemy imię, 
a potem nazwisko) i pomiędzy imionami postawienie łącznika, wskazuje 
na brak szacunku dla odbiorcy. Pożądane byłoby również, przy zacho-
waniu poprawności językowej, rozpoczynanie pism zwrotem grzecznościo-
wym „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani”. W przedstawionym dokumencie 
napisano także: „w oparciu o treść art. 44 par. kkw. art 2016 par 1 kkw 
(ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz.U. Nr 90, poz. 557, wzywa Panią(na) 
do uiszczenia” 32, a więc wezwano do zapłacenia. „Uiścić” to „ulubione” 
słowo urzędników. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o eksperymencie dotyczącym sza-
cunku do odbiorcy i efektach, jakie można osiągnąć, wykazując w piś-
mie szacunek do obywatela. Izby skarbowe w Poznaniu i Zielonej Górze, 

30  <https://dsc.kprm.gov.pl/inicjatywa-obywatel>, 21 lipca 2015 r.
31  <sjp.pwn.pl/slowniki/pleno%20titulo.html>, 11 lutego 2017 r.
32  Powinno być opierając się na treści art. 44  § 1 k.k.w., art. 206  § 1 k.k.w.
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we współpracy z ekspertami Banku Światowego, przeprowadzały w maju 
i czerwcu 2015 r. eksperyment. W listach m.in. zamiast tradycyjnych 
urzędowo-ustawowych zwrotów użyto sformułowań odwołujących się 
do przyzwoitości i obywatelskiego obowiązku. Znalazła się też ogólna in-
formacja o możliwości wszczęcia egzekucji administracyjnej i prosta zapo-
wiedź, że będzie weryfi kowana reakcja na pismo. Wezwanie sformułowano 
w łagodnym tonie, wysyłano je zwykłą pocztą, a nie listem poleconym. 
W reakcji na takie pismo wpłat dokonało 1058 podatników, na trady-
cyjne wezwanie — 708. Co istotne, osoby wezwane „po ludzku” płaciły 
najczęściej już w pierwszym tygodniu po otrzymaniu listu 33. Przyjęło się, 
że przytaczanie wielu paragrafów ma wywołać poczucie niższości i lęku 
u odbiorcy. Ponadto urzędnik unika interpretowania prawa, uznaje, 
że to nie jest jego obowiązkiem.

Zawartość treściowa i struktura pism urzędowych

Kolejną niedoskonałością pism urzędowych jest sporządzanie ich ruty-
nowo i według określonego schematu. Tak sporządzane są np. wszystkie 
decyzje administracyjne. Na początku umieszczana jest podstawa prawna, 
potem rozstrzygnięcie i uzasadnienie. Przygotowujący tego rodzaju doku-
menty kierują się kolejnością zawartości decyzji, które zostały wymienione 
w art.107 k.p.a. Nie biorą jednak pod uwagę oczekiwań odbiorcy, którzy 
z pewnością woleliby, aby na wstępie dokumentu pojawiło się rozstrzyg-
nięcie, potem uzasadnienie decyzji, a na końcu podstawa prawna, będąca 
w efekcie istotna dla prawnika wnoszącego odwołanie czy zaskarżenie.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku 
z 22 września 1981 r. 34 wskazuje na to, że treść, a nie forma, przesądza 
o tym, czy dany akt jest decyzją administracyjną. Jeżeli więc sprawa ad-
ministracyjna podlega załatwieniu w drodze decyzji, to za decyzję należy 
uznać pismo organu rozstrzygającego, zawierające co najmniej oznaczenie 
tego organu, oznaczenie adresata aktu, a także rozstrzygnięcie w spra-
wie oraz podpis upoważnionego pracownika organu. Spełnia to minimum 
podstawowych warunków wymienionych w art. 107 § 1 k.p.a. Należałoby 
rozpocząć dyskusję między prawnikami, urzędnikami a językoznawcami 
na temat układu treści decyzji.

Oprócz decyzji w urzędach sporządzanych jest wiele innych rodzajów 
dokumentów. Mogą to być pisma informacyjne, wezwania, zaproszenia, 
wyjaśnienia, notatki służbowe, listy okolicznościowe, sprawozdania, teksty 
promocyjne itd. Pismo urzędowe, by sprostało wymaganiom koresponden-
cji urząd — obywatel w czasach ugruntowanej demokracji musi wykazy-
wać szacunek dla adresata, być zrozumiałe dla adresata, być zwięzłe, być 
poprawne językowo oraz mieć określoną kompozycję i wygląd.

33 <http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/lagodny-fi skus/c5j9dq https://
dsc.kprm.gov.pl/przyjazne-formularze-podnosza-wplywy-podatkowe>, 16 stycz-
nia 2017 r.

34  Sygn. akt: SA 791/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 91.
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Zagadnienia szczegółowe redagowania pism urzędowych

W drugiej części niniejszego artykułu zwrócono uwagę na niektóre za-
gadnienia szczegółowe, istotne dla właściwych relacji w stosunkach urząd 
— obywatel. 

Rozpocząć należy od wskazania na początkowy i końcowy zwrot grzecz-
nościowy, zrozumiałość przekazu, zwięzłość języka urzędowego, popraw-
ność językową, np.: zapis nazw urzędów i instytucji, funkcji i stanowisk, 
odmianę nazwisk, interpunkcję oraz kompozycję pisma.

Po początkowym zwrocie grzecznościowym Szanowny Panie, Szanowna 
Pani itp. umieszcza się na końcu zwrotu wykrzyknik, po którym treść pis-
ma rozpoczynamy wielką literą albo przecinek, po którym treść pisma po-
winna rozpocząć się małą literą od nowego wiersza. Zwrot grzecznościowy 
kończący list prywatny czy pismo urzędowe — typu Z poważaniem, Łączę 
wyrazy szacunku — pozostawiamy bez żadnego znaku interpunkcyjnego 
(podobnie jak po podpisie) 35. Jeżeli formuła rozpoczynająca wpisana zosta-
ła odręcznie, w ten sam sposób należy zapisać formułę zakończeniową.  

Zrozumiałość ma istotny wpływ na komunikatywność wypowiedzi, 
a więc na porozumienie się co do istoty sprawy. Chodzi w tym przypadku 
o stosowanie takich słów, zwrotów, zdań, aby treść jasno oddawała prze-
kaz i aby był on zrozumiały dla odbiorcy. Nie należy więc tworzyć zdań 
wielokrotnie złożonych, używać słów fachowych i szablonowych, których 
znaczenia trzeba szukać w słownikach wyrazów obcych. Rada Języka Pol-
skiego wytyka urzędnikom hermetyczność języka i brak komunikatywno-
ści pism adresowanych do obywateli. Językoznawcy zauważają, że urzęd-
nicy piszą językiem pełnym tzw. brukselizmów, czyli wyrażeń obcojęzycz-
nych, które przyszły do nas wraz z tekstami unijnymi, a można by ich 
w naszym języku uniknąć 36. Dobrym przykładem jest tu słowo „dedykowa-
ny”, np. w odniesieniu do usługi, podczas gdy prawidłowa forma to „prze-
znaczony” — twierdzi sekretarz Rady Języka Polskiego Katarzyna Kłosiń-
ska 37. Artykuł 9 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania 

35  <http://sjp.pwn.pl/slowniki/Szanowna%20Pani.html>, 12 lutego 
2017 r. Istnieją przypadki, że po przecinku list rozpoczynany jest wielką literą. 
To zwyczaj anglo-amerykański. Zdaniem Małgorzaty Marcjanik z Uniwersyte-
tu Warszawskiego zwyczaj ten zwycięży w związku z silnym oddziaływaniem 
na polską obyczajowość kultury zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej. Świad-
czy o tym również coraz częstsze stosowanie po rozpoczynającym koresponden-
cję zwrocie grzecznościowym właśnie przecinka, a nie tradycyjnego wykrzykni-
ka, który już dziś wydaje się zbyt ekspresywny.

36  Językoznawcy terminem „brukselizm” określają słowa i zwroty wymyślo-
nych przez tzw. biurokrację europejską. Są to na ogół słowa i dłuższe konstruk-
cje niby-angielskie, lub  naleciałość językowa rodem z dokumentów biurokracji 
brukselskiej; napuszony styl wypowiedzi, pełen zagmatwanych zwrotów.

37 <http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/838932,Prof-Markowski-to-
-mnie-razi-w-jezyku-urzedowym>, 7 stycznia 2017 r.; <http://orka.sejm.gov.pl/
Druki7ka.nsf/0/434A82AADD7AEFA8C1257B0A003C7412/%24File/1083.pdf 
str.201>, 12 listopada 2016 r.
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administracyjnego stanowi, że „Organy administracji publicznej są obowią-
zane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 
i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego”. 
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postę-
powaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu 
udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Zgodnie z art. 22 ust. 1 
Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przekazywane przez urzęd-
nika informacje powinny być zrozumiałe dla tego, do kogo są kierowane 38. 

Zwięzły tekst zawiera wiele treści w niewielu słowach. Jest krótki, zwar-
ty, lakoniczny.

Po co pisać: w godzinach wieczornych skoro można wieczorem, w mie-
siącu maju — w maju, istnieje możliwość zrobienia — można zrobić, uiścić 
opłatę — zapłacić, udzielić pomocy — pomóc, w chwili obecnej — obec-
nie. Dodatkowo urzędnicy stworzyli swój slang, bez którego ich zdaniem 
nie może istnieć pismo urzędowe. Nie może więc zabraknąć sformułowań, 
w związku z powyższym, proszę o spowodowanie możliwości, należy uiścić 
opłatę.

W latach 70. XX w. w Ameryce Północnej narodził się ruch społecz-
ny Plain Language. Był on wyrazem sprzeciwu wobec niezrozumiałego ję-
zyka urzędowego i prawniczego. Dziś zwolennicy tego ruchu przyjmują, 
że nieprzystępne teksty publiczne ograniczają prawa obywatelskie i kon-
sumenckie osób o najsłabszych kompetencjach czytelniczych. Aby zmienić 
tę sytuację, w wielu krajach wprowadza się do sfery publicznej specjalny 
sposób pisania — standard plain language (prosty język). Jego najważ-
niejszą cechą jest wysoki wskaźnik przystępności, który ułatwia lekturę 
i przyswajanie informacji. Bardzo ważne są tu budowa zdań i dobór słow-
nictwa 39. 

Zwięzłość wypowiedzi można osiągnąć przez: podanie treści najważniej-
szych, a pominięcie nieistotnych, unikanie powtórzeń treściowych, stoso-
wanie zdań pojedynczych, złożonych, ale nie wielokrotnie złożonych, sto-
sowanie równoważników zdań, stosowanie skrótów wyrazowych. 

Zdaniem językoznawców o niepoprawności i niezrozumiałości pism 
urzędowych świadczą przede wszystkim odstępstwa od normy dotyczą-
ce budowy zdania, a więc składnia, błędy stylistyczne, leksykalne, w tym 
na przykład błędy w pisowni łącznej bądź rozłącznej, nadużywanie wielkiej 

38  Por. art. 22 ust. 1 Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyj-
nej <https://www.rpo.gov.pl/pliki/1192700305.pdf>, 14 czerwca 2017 r. W przy-
padku gdy urzędnik jest odpowiedzialny za daną sprawę, udostępnia zaintereso-
wanym jednostkom żądane przez nie informacje. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, 
urzędnik udziela w zakresie swoich kompetencji porady dotyczącej wszczęcia 
ewentualnego postępowania administracyjnego. Urzędnik dba o to, aby przeka-
zana informacja była jasna i zrozumiała.

39  T. Piekot, 2013, Ruch prostego języka — korzyści i zagrożenia (Standard 
„plain language” jako język przyjazny obywatelom) [w:] M. Lipińska (oprac.), 
I Kongres Języka Urzędowego, 30–31 października 2012 r., Warszawa 2013, 
s. 169.
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litery, stosowanie wyrazów niezgodnie ze znaczeniem oraz posługiwanie 
się wyrazami modnymi, nieoddającymi sensu znaczeniowego 40.

W kwestii pisowni nazw urzędów i instytucji należy przypomnieć, iż na-
zwy własne wszelkiego typu urzędów, instytucji, szkół, poradni, przychod-
ni, organizacji, klubów sportowych, jednostek wojskowych itd. zapisujemy 
wielką literą, np. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Gimnazjum nr 3 w Kali-
szu, Szpital Wojewódzki w Katowicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego 
itp. Małą literą zapisujemy nazwy urzędów, władz, instytucji, zakładów 
używane w znaczeniu nazw pospolitych, czyli Jan pracuje w urzędzie gmi-
ny, córka uczy się w gimnazjum.

Powszechnie nazwy funkcji czy stanowisk pisane są wielką literą. Nazwy 
urzędów jednoosobowych w aktach prawnych zapisywane są wielką literą, 
np. „rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia...”. Zgodnie ze zwyczajem 
pisownię wielkimi literami można również stosować w tekstach o innym 
przeznaczeniu, pod warunkiem że nazwa taka odnosi się do konkretnej 
osoby i występuje w pełnym brzmieniu. Na przykład „Dziś Minister Śro-
dowiska odwiedzi...”. Jeśli nazwa omawianego urzędu występuje w zna-
czeniu nazwy pospolitej, zapisujemy ją małą literą. Nie odnosi się wów-
czas do konkretnej osoby na tym stanowisku, np. „Sprawa ta nie należy 
do kompetencji ministra środowiska (lecz ministra zdrowia)” 41. I tak Ma-
riusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nagrodził 
policjantów za dzielność poza służbą, Anna Zalewska, Minister Edukacji 
Narodowej wzięła udział w rozpoczęciu roku szkolnego. Należy jednak od-
różnić sprawowaną funkcję od organu władzy. W pierwszym przypadku 
nazwy funkcji piszemy mała literą, a więc Mariusz Błaszczak, minister 
spraw wewnętrznych i administracji, nagrodził policjantów za dzielność 
poza służbą, Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, wzięła udział 
w rozpoczęciu roku szkolnego. W przypadku drugim, kiedy mówimy Ma-
riusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydał roz-
porządzenie itd. W tym przypadku minister występuje jako organ, a więc 
piszemy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dużymi literami.

Połączenie rzeczownika „miasto” z nazwą tego miasta powinno pozo-
stawać w związku zgody, to znaczy, że odmieniają się oba człony takiego 
połączenia. Powiemy więc: medal prezydenta miasta Lublina 42, a nie pre-
zydenta miasta Lublin. 

W dokumentach prawnych i innych pismach urzędowych występuje 
powszechnie wyraz „dnia” obok wyrażonej cyframi daty. Tak jest w przy-
padku wszystkich ustaw, które mają w swoim tytule datę pisaną według 
schematu: „Ustawa z dnia…” Można uznać to za błąd i potraktować jako 
pleonazm taki, jak cofać do tyłu, fakt autentyczny czy w miesiącu maju. 

40  E. Czerwińska, Kultura języka urzędowego [w:] M. Lipińska (oprac.), I Kon-
gres Języka…, wyd. cyt., s. 146.

41  <http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nazwy-stanowisk-i-urzedow;4751.
html>, 14 czerwca 2017 r.

42  Jak w wierszu Antoniego Słonimskiego: Ogłaszam alarm dla miasta War-
szawy (nie: dla miasta Warszawa) lub powiedzenie Jana Brzechwy: bo w mieście 
Łodzi to nie uchodzi (nie: bo w mieście Łódź).
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Także ustawa o języku polskim jest zatytułowana „Ustawa z dnia 7 paź-
dziernika 1999 r. o języku polskim”. 

Problem stanowi także sam zapis daty. Zdarzają się jeszcze niepopraw-
ne zapisy 1-9-2000; 1-IX-2000, 24/12/2000, które narzuca nam kompu-
ter. Poprawnie jednak data powinna być zapisana w następujący sposób: 
18.01.2001 r.; 18 I 2000 r.; 18 stycznia 2000 r., 02.04.2000 r. (zasadniczo 
pomija się zero wiodące przed pojedynczą liczbą oznaczającą dzień, taki 
zapis — z zerem na początku — możliwy jest w bardzo sformalizowanych 
dokumentach 43). Pamiętać należy także, że literę „r” oznaczającą rok od-
dziela spacja od ostatniej cyfry. 

Należy wspomnieć również, że dopuszczalne jest używanie w tekstach 
wyrazów złożonych z liczby i rzeczownika lub przymiotnika, są to tzw. kon-
strukcje cyfrowo-słowne. Musimy jednak pamiętać, że do liczb nie wolno 
dodawać żadnych końcówek fl eksyjnych, czyli piszemy np. 4-godzinny 
(nie: 4-rogodzinny), 5-lecie (nie: 5-ciolecie), 60-leni (nie: 60-cioletni), o go-
dzinie 15 (nie: o 15-stej) 44. 

 Kolejną cechą dobrego pisma urzędowego jest jego jednolity wygląd. 
Pamiętać należy, że stanowi ono wizytówkę urzędu To pierwsza rzecz, 
na jaką zwraca uwagę odbiorca. Każdemu urzędowi należałoby zapropo-
nować stworzenie tzw. księgi stylu urzędu, określającej zasady, jaki po-
winien być wygląd pisma, które wysyła. Dobrze, aby zostały określone 
w tym przypadku następujące elementy: szablon pisma, blankiet imienny, 
wydziałowy, rodzaj i wielkość czcionki, układ tekstu. Dobrym zwyczajem 
jest pisanie całego pisma jednym rodzajem czcionki, najczęściej 12 pkt. 
Dla elementów niestanowiących integralnej części tekstu, np. spisu za-
łączników, może wynosić 10 pkt. Należy stosować albo wcięcie akapitowe, 
albo odstęp akapitowy. Nie można pozostawiać na końcu wiersza zna-
ków zwanych „wiszącymi” lub „sierotami”: spójników, zaimków, inicjałów 
imion, skrótów tytułów naukowych i stanowisk oraz skrótów typu: np., 
tzn. Na drugiej stronie dokumentu powinny znajdować się co najmniej 
cztery wiersze, nie licząc formuły końcowej, podpisu i elementów dodatko-
wych. W przeciwnym razie pismo nie wygląda estetycznie. 

Perspektywa szkoleniowa 

Autorka artykułu, wieloletni praktyk w zakresie skutecznej komuni-
kacji z klientem oraz redagowania pism urzędowych, proponuje program 
szkoleniowy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej. 
Program ten opiera się na praktycznych ćwiczeniach redagowania zro-
zumiałych i poprawnych językowo pism, nie rezygnując przy tym z norm 
administracyjnych i przepisów prawa. 

Szkolenia na temat tworzenia pism urzędowych tak, by potwier-
dzały służbę urzędnika wobec obywatela, należą wciąż do rzadkości. 

43  A. Wolański, Edycja teksów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008, s. 131.
44  Tamże.
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Są zamawiane przez urzędy najczęściej w prywatnych fi rmach szkolenio-
wych, ale należą do tak zwanych szkoleń miękkich, więc nie stanowią 
priorytetu w polityce szkoleniowej. Na przykład dla pracowników Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie odbyło się żadne szkolenie 
na ten temat w minionym roku. Tylko kilku urzędników wzięło udział 
w warsztatach poza ministerstwem, podczas których uczyli się, jak pisać 
prostym językiem nie tylko pisma urzędowe, ale także informacje na stro-
nę internetową. Od 2012 r. autorka niniejszego tekstu prowadzi szkolenia 
na temat kultury języka w pismach urzędowych. Wzięło w nich udział po-
nad 1000 osób z różnych instytucji. Wydaje się, że to sporo, ale ciągle jest 
to jednak kropla w morzu potrzeb. W samym tylko MSWiA pracuje około 
800 urzędników. Gdyby objąć tego typu szkoleniami wszystkich urzędni-
ków administracji państwowej i samorządowej i dodać do tego pracowni-
ków różnego rodzaju agend, instytutów, a także policjantów, prawników, 
dałoby to miliony osób 45.

Tematyka szkoleń 

Poniższa propozycja dotyczy zajęć polegających na prezentacjach, dys-
kusjach, podczas których omawiane są m.in. niewłaściwe nawyki, błędy 
językowe, porównywanie stylów języka i rodzaje pism urzędowych Dużą 
część szkoleń powinny stanowić ćwiczenia: skracanie tekstu, pisanie zro-
zumiałym językiem, redagowanie pism, quizy językowe. Program zawiera 
kilka zagadnień. Zagadnieniem wstępnym (Język i formy jego przekazu), 
na podstawie nawiązania do ogólnej wiedzy o języku polskim, jest wska-
zanie stylistycznych odmian języka, źródeł wiedzy o języku, zdefi niowanie 
języka urzędowego oraz scharakteryzowanie dokumentów urzędowych. 
Tematyka kolejna dotyczy zasad i norm tworzenia języka urzędowego 
z uwzględnieniem zrozumiałości przekazu, wyrażania szacunku wobec 
adresata, poprawności językowej, a także zwięzłości i komunikatywność 
przekazu. Warto, aby w ramach tego punktu omówione zostały sposoby 
argumentacji i jej wpływ na odbiorcę treści przekazu pisemnego. Następ-
nie, podczas prezentacji i warsztatów redagowania pism, należy doko-
nać analizy dokumentów urzędowych pod względem komunikatywności, 
szacunku do adresata, stosowania środków wyrazu. Kolejnym punktem 
powinno być omówienie tekstów pod względem celowości, przydatności 
i stosowania użytych w nim środków językowych na przykładzie pism in-
formacyjnych, przewodnich, decyzji, notatek, informacji.

Zagadnienia poprawności językowej w pismach urzędowych obejmować 
powinny także ortografi ę (pisownia wielką i małą litera, odmiana nazwisk, 
używanie liczebników i dat, pisanie łączne i rozłączne) oraz interpunkcję. 

45  Mając kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie, a także pracy jako 
urzędnik, zaproponowałam program, w którym główną ideą jest połączenie przy-
stępności języka dziennikarskiego przy zachowaniu istoty przekazu urzędowego 
opartego w większości na przepisach prawnych. 
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Po przypomnieniu przez prowadzącego zasad pisowni, słuchacze kursu 
wypełniają test poprawności językowej. W ramach szkolenia należy rów-
nież omówić kwestię struktury pisma urzędowego i standaryzacji tekstu 
w kontekście kompozycji pisma oraz propozycji tzw. księgi stylu urzę-
du. Odrębnym zagadnieniem może być kwestia savoir-vivre w urzędzie. 
Dobrze, aby elementem szkolenia były również warsztaty redagowania 
różnorodnych pism urzędowych, podczas których uczestnicy sporządzą 
pismo po wylosowaniu jego tematyki, np.: gratulacje z okazji 150-lecia 
liceum ogólnokształcącego; odmowa rozpatrzenia sprawy zawartej w piś-
mie; pożegnanie koleżanki z działu, która odchodzi na emeryturę; ogło-
szenie o „dniu otwartym w urzędzie”; informacja o zamknięciu szpitala 
w mieście; prośba o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przyznania 
medalu za długoletnie pożycie małżeńskie; informacja o wejściu w życie 
nowych przepisów; prośba o wpłatę zaległości z tytułu podatku od nieru-
chomości itp. 

Proponowany wykaz zagadnień w przeważającej większości odpowiada 
na zapotrzebowanie biorących udział w warsztatach. Często jednak zwra-
cają oni uwagę na potrzebę organizacji szkolenia dwudniowego. Możliwe 
byłoby wówczas przeprowadzenie większej liczby zajęć praktycznych. Nie 
ulega wątpliwości, że tematyka kultury języka w pismach urzędowych po-
winna być na stałe wpisana w ofercie zajęć Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej oraz fi rm szkoleniowych. 

Zakończenie

Odpowiednim czasem, aby propagować podnoszenie jakości komuni-
kacji między urzędem a obywatelem są obchody 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W ramach Programu Wieloletniego „Niepod-
legła” na lata 2017–2021 przygotowywanego z okazji tej wielkiej rocznicy, 
wskazane byłoby zrealizowanie programu pod hasłem „Urzędowy — Na-
rodowy”. W tej dziedzinie kluczowym elementem podczas organizacji mo-
głaby być współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Będzie to cykl konferencji oraz 
szereg szkoleń regionalnych dla urzędników państwowych i samorządo-
wych, podczas których omówione zostaną m.in. prawne uwarunkowania 
i zasady tworzenia pism urzędowych, analizowane zagrożenia języka pol-
skiego brukselizacją i amerykanizacją. Dyskutowana będzie także współ-
czesna nowomowa oraz kontekst historyczny, czyli wpływ dawnych pro-
cesów germanizacji i rusyfi kacji na język urzędowy w Polsce. Przeprowa-
dzone zostaną ćwiczenia na temat używania języka urzędowego w mowie 
i korespondencji ofi cjalnej i odświętnej (respekt, formy grzecznościowe, 
precedencja). Przypomniane będą również zasady poprawności językowej, 
a więc ortografi czne, gramatyczne i interpunkcyjne. Pomysł ten z pewnoś-
cią wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 
2017–2021. Jego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty 
obywatelskiej Polaków. Narracja programu będzie budowana wokół trzech 
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Streszczenie: Tematem artykułu jest 
kultura języka w odmianie kancelaryj-
nej języka urzędowego. Autorka charak-
teryzuje defi nicje języka urzędowego, 
przedstawia badania języka urzędowe-
go, opisuje defi nicje dokumentu urzędo-
wego w prawie. W artykule poruszane 
jest zagadnienie komunikacji w relacji 
urząd — obywatel, gdzie język jest przy-
jazny obywatelom, Artykuł traktuje 
także o obszarach defi cytów w obszarze 
języka urzędowego. Poruszane są takie 
aspekty, jak brak szacunku dla odbior-
cy w relacji komunikacja urząd — oby-
watel. W dalszej części poruszana jest 
zawartość treściowa i struktura pism 
urzędowych, zagadnienia szczegółowe 
redagowania pism urzędowych oraz 
propozycja szkoleniowa będąca autor-
skim pomysłem autorki tekstu.

Keywords: culture of language, 
offi cial language, communication 
offi ce-citizen, language correctness, 
understanding of the formal text, 
the structure of the offi cial letter, 
respect to the addressee, offi cial 
correspondence

Summary: The topic of the article is 
the culture of language in the offi cial 
language of the offi cial language. The 
author characterizes the defi nitions of 
the offi cial language, characterizes the 
study of the offi cial language, describes 
the defi nitions of the offi cial document 
in the law. The article is being dis-
cussed issue of citizen-offi ce commu-
nication, where the language is friend-
ly to the citizen. The text also deals 
with areas of offi cial language defi cits. 
Shown aspects such as disrespect for 
the recipient in the communication: of-
fi ce - citizen relationship. In the follow-
ing part the text content and specifi c 
structure of the offi cial documents, is-
sues of the detailed editing of offi cial 
documents and the training proposal, 
which is the author’s idea of the text.

wartości: wolności, solidarności oraz poszanowania godności praw czło-
wieka. Realizacja programu ma mieć przełożenie na wzrost kapitału spo-
łecznego i poczucia więzi z państwem.

Właśnie poprawa polskiego języka urzędowego, by był przyjazny od-
biorcy, zrozumiały, zwięzły, poprawny językowo i z określoną strukturą, 
przyczynia się do lepszej komunikacji z obywatelem, a więc świadomego 
udziału Polaków w rządzeniu swoim krajem. To z pewnością wzmacnia 
poczucie więzi obywateli ze swoją ojczyzną.


