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Abstract

Punctuation of adverbials in Polish demands elaborating and standardization. Spelling dictionaries 
and punctuation guides present different, sometimes contradictory, information about this issue.
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Zasady polskiego przestankowania, objaśniane w kilkudziesięciu publikacjach 
poprawnościowych, odznaczają się dużym stopniem standaryzacji. Większość 
pisowniowych kontekstów wymagających krytycznego oglądu doczekała się 
licznych wzmianek – czy to w słownikach poprawnościowych, czy poradnikach 
językowych; dzięki publikacjom licznego grona normatywistów nie budzą żad-
nych wątpliwości interpretacyjnych. 

Mimo że polska norma interpunkcyjna wydaje się względnie ustabilizowana, 
wciąż potrzebna jest naukowa dyskusja zmierzająca do unifikacji niektórych 
kontekstów pisowniowych. Jednym z nich są tzw. spiętrzenia okoliczników, 
a więc bezpośrednie sąsiedztwo dwóch lub większej liczby jakościowych okre-
śleń czasownika. Ich przestankowanie nadal nie doczekało się jednoznacznych 
rozstrzygnięć, wymaga opisu i standaryzacji; stoi za tym różny stopień szczegó-
łowości formułowanych wskazówek, rzadziej ich nieprecyzyjność.

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, ul. Po-
morska 171/173, 90-236 Łódź; e-mail: bartlomiej.ciesla@gmail.com.
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W artykule poddano analizie reguły interpunkcyjne dotyczące sąsiedztwa 
okoliczników, stanowiące odbicie aktualnej normy językowej (tj. formułowane 
w najważniejszych publikacjach normatywnych wydanych po roku 20001), by 
wskazać, które ustalenia w dalszym ciągu wymagają konkretyzacji. Celem prze-
glądu jest znalezienie wspólnego mianownika normatywnych rozstrzygnięć oraz 
prezentacja różnic dostrzegalnych w opisie rzeczonego zagadnienia. W pierwszej 
kolejności przywołano zasady formułowane w publikacjach Edwarda Polań-
skiego. Zreferowano też poglądy profesorów Jerzego Podrackiego i Zygmunta 
Saloniego.

OKOLICZNIKI W Wielkim słoWniku ortograficznym PWn  
[POLAńSKI, 2016, s. 134]

W Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego 
problem interpunkcji okoliczników przedstawiony został w dwóch regułach:

[1]2 Okoliczniki jednorodne (czyli dwa okoliczniki miejsca, sposobu, czasu itd.) oddzielamy 
przecinkiem, jeśli:
– okolicznik, który występuje na drugim miejscu, jest bliższym określeniem pierwszego, 
np. W ubiegłym tygodniu, w środę, wrócił z Australii; Wóz stał zawsze na podwórzu, przy 
samej stodole;
– tworzą przykładowe wyliczenie, np. Pracował w instytucie, w bibliotece, w domu; Miesz-
kałem w Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi.
[2] W pozostałych wypadkach okoliczników nie rozdzielamy przecinkami. Toteż należy pi-
sać: Spotkałem go na ulicy późnym wieczorem; Postąpiłem wczoraj bardzo głupio3.

Skrótowy opis obejmuje wyłącznie część kontekstów pisowniowych. Na 
ogół żadnych wątpliwości nie budzi reguła mówiąca o konieczności oddzielania 
przecinkiem okoliczników tworzących wyliczenie (jest to sytuacja, gdy każdy 
kolejny okolicznik nie precyzuje znaczenia poprzedzającego równorzędnego 
członu; przecinek natomiast uznać można za ekwiwalent spójnika i). Czytelna 
jest reguła zakazująca użycia przecinka między okolicznikami różnych kategorii 
znaczeniowych. Słownik nie precyzuje natomiast, jak radzić sobie ze spiętrze-
niami typu: Jutro rano pojadę na wakacje; W czwartek po południu odbędzie się 
spotkanie z uczniami szkoły podstawowej; Tam na drodze stał rozbity samochód, 
złożonymi z dwóch jednorodnych członów wskazujących na miejsce lub czas 

1 Na marginesie rozważań pojawiły się odwołania do opracowań z lat dziewięćdziesiątych.
2 Numeracja – B. Cieśla.
3 Obie zasady znajdujemy też w wydaniach sprzed roku 2000 [Polański, 1998, s. CX]. Identycz-

ne reguły formułowano również w innych pracach [Budzińska, 1994, s. 33; Łuczyński, 1999, 
s. 82–83].



 PRZECINEK A SĄSIEDZTWO OKOLICZNIKÓW 19

opisywanego zdarzenia. Czytelnik, który wyjdzie z założenia, że polska norma 
interpunkcyjna w zakresie przestankowania okoliczników opiera się na dwóch 
zasadach wyłożonych w Wielkim słowniku…, z dużym prawdopodobieństwem 
uzna, że drugi wyraz, jako reprezentujący tę samą kategorię semantyczną co człon 
pierwszy, należałoby obustronnie wydzielić przecinkami4. Takie rozwiązanie nie 
tylko pozostawałoby w sprzeczności z uzusem językowym, ale też kryterium 
prozodycznym poprawności interpunkcyjnej. 

W przykładowym materiale pojawiają się wyłącznie zestawienia dwuwyra-
zowe. Co natomiast zrobić, gdy są bardziej rozbudowane, np. W Krakowie na 
rynku o godzinie siódmej wieczorem wystąpi znany lokalny artysta? Ten sam 
czytelnik, niemający rozeznania we współczesnym zwyczaju przestankowania, 
mógłby zapisać je następująco: W Krakowie, na rynku[,] o godzinie siódmej, 
wieczorem […], przy czym nie wiedziałby, czy postawić przecinek po formie 
rynku – naruszałoby to bowiem zasadę nieoddzielania przecinkiem okoliczników 
reprezentujących odmienne kategorie semantyczne.

W słowniku nie znajdujemy wzmianki o tym, że dwa niejednorodne okolicz-
niki można oddzielić przecinkiem, jeśli drugi z nich użyty jest jako wtrącenie 
lub dopowiedzenie, por. Widziałem go, jak spacerował ze swoim psem tuż pod 
lasem, chyba o 19.00.

OKOLICZNIKI W Poradniku interPunkcyjnym  
[POLAńSKI, SZOPA, DEREń, 2010, s. 72–74]

W Poradniku interpunkcyjnym Edwarda Polańskiego, Marka Szopy i Ewy Dereń 
zaprezentowano najobszerniejszy spis wskazówek odnoszących się do przestan-
kowania okoliczników, tj.:

[1] [Przecinkiem oddzielamy] okoliczniki stanowiące przykładowe wyliczenie, np. Praco-
wał w instytucie, w bibliotece, w domu; Nad jeziorem, w ogródku, w parku nie można było 
się opędzić od komarów.
[2] [Przecinkiem oddzielamy] dwa okoliczniki, z których pierwszy wyraża treść ogólniej-
szą w stosunku do drugiego, który zwykle doraźnie, nietrwale zawęża zakres okolicznika 
ogólnego, np. W ubiegłym tygodniu, w środę, wyjechała na konferencję; Wcześniej, 2 maja, 
prezydenci wezmą udział w uroczystej kolacji.
[3] Nie oddzielamy przecinkiem okoliczników niejednorodnych, tzn. takich, które odpowia-
dają na różne pytania, np. gdzie? i kiedy?, np. Spotkał go na ulicy bardzo późnym wieczorem; 
Prezydent nie przybył na spotkanie z powodu złych warunków atmosferycznych.
[4] Nie oddzielamy przecinkiem okoliczników jednorodnych i równorzędnych znaczeniowo, 

4 Wydaje się, że taką interpretację sankcjonuje Krystyna Tittenbrun [1999, s. 661]. Autorka opi-
suje przestankowanie okoliczników jednym zdaniem: „Rozdziela się przecinkiem okoliczniki 
jednorodne, np. Uroczystość odbyła się w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, o 9 rano”. 
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jeśli wspólnie określają tę samą okoliczność, np. Wyszedł stamtąd szybko chyłkiem; Ruszy-
li przed siebie polną ścieżką wzdłuż rzeki; Strzał oddano z bliska z nielegalnie posiadanej 
broni.
[5] Nie rozdzielamy przecinkiem okolicznika, którego jeden z członów ma szerszy zakres 
znaczeniowy względem drugiego i wspólnie określają to samo miejsce lub tę samą porę, 
np. W Bierzwniku w powiecie choszczeńskim doszło do kilku podpaleń ściółki leśnej; W Mar-
kach koło Warszawy zderzyły się dwa samochody osobowe; W sobotę wieczorem wybieramy 
się do kina.

Przytoczony zbiór reguł wzbogacono o uwagę, że drugi z okoliczników, zna-
czeniowo różny od poprzedzającego, może być wyodrębniony przecinkami wtedy, 
gdy ma charakter wtrącenia lub dopowiedzenia; kontekst ów obrazowany jest 
przykładem: Wielu Polaków już po zachodzie słońca, w latach siedemdziesiątych, 
zajmowało miejsce w kolejce po sprzęt rtv. Publikacja zawiera też wskazanie, 
by przecinkiem oddzielać składniki adresu, danych bibliograficznych czy źródła 
cytatu, jeśli podane są w mianowniku.

Twórcy Poradnika interpunkcyjnego z korzyścią dla odbiorców uszczegó-
łowiają opis przedstawiony w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, poddając 
analizie dodatkowe konteksty pisowniowe. Pewne trudności interpretacyjne mogą 
się wiązać z zasadami drugą i piątą, dotyczącymi przestankowania okoliczników 
jednorodnych. Egzemplifikują je następujące zdania: W ubiegłym tygodniu, 
w środę5, wyjechała na konferencję [reguła 2], W sobotę wieczorem wybieramy 
się do kina [reguła 5].

W pierwszym zdaniu zestawione zostały dwa okoliczniki czasu, przy czym 
pierwszy z nich niewątpliwie wyraża treść ogólniejszą – środa, to jeden dzień 
siedmiodniowego tygodnia; oba okoliczniki sygnalizują tę samą okoliczność 
(czas zdarzenia), drugi zawęża zakres znaczeniowy pierwszego. 

Zdanie drugie opatrzone jest natomiast komentarzem, w którym pisze się, że 
„nie rozdzielamy przecinkiem okolicznika, którego jeden z członów ma szerszy 
zakres znaczeniowy względem drugiego i wspólnie określają to samo miejsce 
lub tę samą porę”. Inaczej więc niż w poprzedzających wskazówkach autorzy nie 
piszą o przestankowaniu dwóch jednorodnych okoliczników, ale dwóch sąsia-
dujących ze sobą członów jednego okolicznika. Zestawienie w sobotę wieczorem 
[wybieramy się do kina] opisują zatem jako jeden rozbudowany składnik wypo-

5 Składnik w środę musi być wydzielony przecinkami obustronnie; wstawienie tylko jednego prze-
cinka, po formie tygodniu, byłoby znakiem równorzędności: przecinek stanowiłby ekwiwalent 
spójnika i [por. Wierzbicka-Piotrowska, 1992, s. 42]. Tomasz Karpowicz, autor akademickiego 
podręcznika do kultury języka, postuluje, by jednorodne okoliczniki oddzielać tylko jednym 
przecinkiem, np. Wczoraj, w późnych godzinach wieczornych miało miejsce wyjątkowo osobliwe 
zdarzenie [2009, s. 155].
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wiedzenia, nie precyzują jednak dlaczego. W tym miejscu nasuwa się pytanie, 
jaka jest zasadnicza różnica między omawianym zestawieniem a połączeniem 
w ubiegłym tygodniu, w środę [reguła 2], które przecież także sygnuje porę. W obu 
spiętrzeniach pojawiają się człony semantycznie jednorodne, wyznaczające czas 
zdarzenia, przy czym w połączeniu w sobotę wieczorem jest on bardziej skonkrety-
zowany, innymi słowy: styczność czasowa między nazywanymi okolicznościami 
(przedziałami czasowymi) jest większa.

Autorzy poradnika nie rozpatrują jeszcze jednego możliwego wariantu: sytu-
acji, gdy to drugi w ciągu jednorodnych okoliczników wyraża treść ogólniejszą, 
np. w zdaniu W środę(,) w ubiegłym tygodniu(,) wyjechała na konferencję. Trzeba 
podkreślić, że i w tym wypadku drugi okolicznik zawęża zakres poprzedzającego 
członu (konkretyzuje, której środy dotyczy treść wypowiedzenia). 

Pewne wątpliwości interpretacyjne wiążą się również z zasadą 4. Jednym 
z przykładów jej działania jest zdanie: Ruszyli przed siebie polną ścieżką wzdłuż 
rzeki. Wprowadzono tu dwa okoliczniki miejsca. Jakkolwiek oba człony wskazują 
na tę samą okoliczność (miejsce zdarzenia), drugi, zdaniem autorów, nie zawęża 
zakresu znaczeniowego pierwszego – w tym sensie mają charakter równorzęd-
ny. O ile jest tak z pewnością w zdaniach: Wyszedł stamtąd szybko [i] chyłkiem; 
Strzał oddano z bliska [i] z nielegalnie posiadanej broni, o tyle w cytowanym 
wypowiedzeniu drugi składnik dookreśla raczej informację o położeniu ścież-
ki6. W publikacji nie wyjaśniono bliżej, czym omówiony kontekst różni się od 
zwykłego wyliczenia.

6 Połączeniem polną ścieżką(,) wzdłuż rzeki można wyrazić kilka informacji, np. a) że ruszono 
tą ze ścieżek, która znajduje się wzdłuż rzeki, b) ruszono tylko tą częścią ścieżki opisywanej 
w zdaniu, która biegnie wzdłuż rzeki. 
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OKOLICZNIKI W Podręcznym słoWniku ortograficznym  
[SALONI, SZAfRAN, WRÓbLEWSKA, 2005, s. 45]

W słowniku znajdujemy dwie ogólne zasady interpunkcyjne odnoszone między 
innymi do przestankowania okoliczników:

[1] Jeśli dwa człony zdania są jednorodne składniowo, ale treściowo nierównorzędne (albo 
są zupełnie niewspółmierne, albo drugi uszczegóławia treść pierwszego), nie stawia się mię-
dzy nimi przecinka, np. Spotkamy się we wtorek o siódmej.
[2] Natomiast jeśli drugi człon objaśnia dokładniej treść pierwszego, rozdziela się je przecin-
kami, np. Spotkamy się dokładnie za tydzień, we wtorek o siódmej; Wypadek zdarzył się pod 
Warszawą, między Raszynem a Nadarzynem.

Obie reguły dotyczą przestankowania okoliczników jednorodnych, których 
oddzielenie przecinkiem jest konieczne wtedy, gdy drugi objaśnia treść pierw-
szego, a pominięcie – gdy drugi składnik uszczegółowia treść pierwszego, co, 
nawiasem mówiąc, świadczy o ich składniowej nierównorzędności. Różnica 
między wskazanymi kontekstami jest więc niewielka i nieprecyzowana przez au-
torów. Uszczegółowienie kojarzy się ze wzbogacaniem informacji o nowe – mniej 
lub bardziej istotne – dane, natomiast objaśnienie z innym przedstawieniem tych 
samych faktów. Jeśliby przyjąć taką interpretację, wszystkie zdania stanowiące 
exemplum cytowanych reguł zawierałyby zestawienie okoliczników, spośród 
których drugi uszczegółowia treść pierwszego; wyrażenie między Raszynem 
a Nadarzynem to informacja nowa w tym sensie, że niewyrażona składnikiem pod 
Warszawą, analogicznie we wtorek o siódmej nie znaczy to samo co dokładnie za 
tydzień (w drugim wyrażeniu nie ma żadnej informacji o godzinie planowanego 
spotkania). Objaśnienie, rozumiane nie tyle jako rozwinięcie, ile podanie tej samej 
informacji, miałoby miejsce w następujących spiętrzeniach: Wypadek zdarzył się 
w Opocznie, na dwunastym kilometrze drogi krajowej nr 4; Za tydzień spotkamy 
się dokładnie o tej samej porze, w godzinach 19.00–21.00. W obu zdaniach in-
formacja przekazywana przez drugi okolicznik jest redundantna, synonimiczna 
względem treści wyrażanej przez pierwszy człon spiętrzenia. 

INNE OPRACOWANIA

Problem interpunkcji okoliczników poruszany był w kilku publikacjach autorstwa 
Jerzego Podrackiego [2004, s. CVI–CVII; 2008, s. XXXIX; Podracki, Czer-
wińska, Podracka-Wisskirchen, 2008, s. LXII; Podracki, Gałązka, 2002, s. 12]. 
Wskazówki podawane przez uczonego korespondują z sugestiami zawartymi 
w Wielkim słowniku ortograficznym PWN. Autor uwydatnia dwie reguły: 
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1) by nie rozdzielać przecinkiem okoliczników niejednorodnych, 
2) by umieszczać przecinki między okolicznikami jednorodnymi, spośród 

których drugi jest bliższym określeniem pierwszego lub tworzą przykładowe 
wyliczenie.

Żadnych szczegółowych ustaleń nie przynoszą też opracowania Piotra Zbroga 
[2002, s. 64]7 i Anny Jasinowskiej-Czarny [2002, s. 25]8.

Przytoczone zestawienie reguł interpunkcyjnych pozwala mówić o dale-
ko posuniętych rozbieżnościach w zakresie przestankowania okoliczników. 
W zasadzie tylko trzy konteksty pisowniowe nie budzą żadnych wątpliwości 
interpretacyjnych:

1) gdy spiętrzenie okoliczników ma charakter wyliczenia, tzn. każdy z jego 
członów jest równorzędny i nie precyzuje znaczenia elementu poprzedzającego, 
np. Lubię spędzać czas w parku, w ogrodzie, przed domem – w takim wypadku 
okoliczniki oddzielamy przecinkiem;

2) gdy drugi (lub kolejny) człon funkcjonuje na zasadach wtrącenia lub 
dopowiedzenia, np. W Ujeździe, między Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim, 
doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych – w takim wypadku oddzie-
lamy go przecinkiem;

3) gdy sąsiadują ze sobą okoliczniki niejednorodne, spośród których drugi 
(lub kolejny) nie jest wtrąceniem lub dopowiedzeniem, np. W Krakowie o godzinie 
19.00 odbędzie się interesujący koncert – w takim wypadku okoliczników nie 
oddzielamy przecinkiem.

Wydaje się, że pozostałe konteksty domagają się standaryzacji i uszczegóło-
wienia. Idzie o następujące sytuacje:

1) gdy dwa sąsiadujące ze sobą człony określają miejsce lub czas zdarzenia, 
np. We wtorek o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie w sprawie remontu ulicy 
Piaskowej; W pierwszym kwartale roku, w lutym, pracownicy szpitala mogą 
spodziewać się podwyżek (kiedy można uznać, że zestawienie ma postać jednego 

7 W słowniku znajdujemy dwie wskazówki: „[1] Przecinek stawiaj podczas wyliczania między 
połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania (np. dopełnieniami i okolicznikami 
należącymi do tej samej klasy znaczeniowej, np. dwoma okolicznikami czasu, miejsca, sposobu 
itp.), np.: […] Spotkajmy się za tydzień, w środę [przykład pokazuje, że do wyliczeń włącza 
autor zestawienia, spośród których drugi człon precyzuje sens pierwszego]; [2] Nie rozdzielaj 
przecinkiem okoliczników niejednorodnych (np. miejsca i czasu), np. To stało się w piątek na 
przystanku tramwajowym”.

8 Znajdujemy tu jednozdaniową wzmiankę: „Między członami zdania pojedynczego przecinek 
stawia się, jeżeli oba człony zdania są jednorodne i równorzędne, np. […] Ruch panował przed 
domem, na ulicy, u sąsiadów”.
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dwuczłonowego okolicznika, a kiedy dwóch integralnych okoliczników?; czy 
drugi okolicznik musi być wyodrębniony obustronnie?; jeśli tak – czy nie można 
potraktować go jako wtrącenie?);

2) gdy sąsiadują ze sobą dwa jednorodne okoliczniki, spośród których drugi 
nie zawęża zakresu pierwszego, por. Spojrzał na mnie drwiąco ze złością (jaka 
jest zasadnicza różnica między takim zestawieniem a zwyczajnym wyliczeniem 
składników?).

Biorąc pod uwagę aktualne analizy eksponowane w wydawnictwach popraw-
nościowych, można przyjąć, że na ogół nie oddziela się przecinkiem sąsiadujących 
ze sobą okoliczników, chyba że grupowane są w wyliczenie lub drugi (kolejny) 
człon ma charakter wtrącony (dopowiedziany).
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Bartłomiej Cieśla

PRZECINEK A SĄSIEDZTWO OKOLICZNIKÓW

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych ujęć interpunkcji okoliczników w języku polskim. 
Analizie poddano wskazówki pochodzące ze słowników ortograficznych i poradników językowych 
wydanych po roku 2000 (m.in. autorstwa profesorów Edwarda Polańskiego, Jerzego Podrackiego 
czy Zygmunta Saloniego). Różny stopień szczegółowości prezentowanych zasad, niekiedy ich nie-
precyzyjność, pokazują, że problem przestankowania okoliczników powinien być poddany dyskusji 
i standaryzacji. Przedstawiony w pracy przegląd daje odpowiedź na dwa pytania: (1) „Które reguły 
zyskują powszechną aprobatę?”, (2) „Które zasady domagają się uszczegółowienia?”.

COMMA AND PROXIMITY OF ADVERBIALS

Summary

Main aim of the article is presentation adverbial’s punctuation in Polish. The analysis concerns punc-
tuation instructions framed in spelling dictionaries and punctuation guides spent after 2000 (among 
others authorships of professor Edward Polański, Jerzy Podracki or Zygmunt Saloni). Different 
degree of accuracy presented principles, sometimes their inaccuracy, are showing that the problem 
of the punctuation of adverbials should be subjected to discussion and the standardization. The 
review of various opinions described at the work is giving an answer to two questions: (1) “Which 
rules are gaining the universal approval?”, (2) “Which principles are demanding of elaborating?”.


