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TRUDNOŚĆ

Respektowanie przyjętej konwencji 

Zakładanie, że odbiorca dysponuje 
kompetencjami, które wystarczają do tego, 
by zrozumieć trudny komunikat

Przekonanie, że uproszczenie tekstów 
oficjalnych obniży ich rangę





źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/politykaekstra/1760878,1,kraina-analfabetow.read





Aspekt leksykalny

Aspekt składniowy

Aspekt 
interpersonalny

Aspekt 
kompozycyjny

Aspekt 
kognitywny

Aspekt wizualny



Kilka sposobów na to
jak uprościć i uprzyjaźnić oficjalną polszczyznę



Ujawniajamy się jako nadawcy, 
stosujmy zwroty do odbiorców

MPK uprzejmie informuje…    Informujemy, że…

Bilety można kupić w biletomacie Bilety mogą Państwo 
kupić w biletomacie

Bilety możesz kupić w 
biletomacie



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że w najbliższym czasie zostaną 
rozpoczęte następujące remonty.

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczniemy następujące remonty.



Bezpośrednie zwroty do odbiorcy niwelują tzw. 
dyrektywność wypowiedzi

Palenie w tramwaju jest bezwzględnie zakazane

Pamiętaj, że w tramwaju nie możesz palić papierosów



Przed rozpoczęciem przejazdu należy kupić bilet

Przed rozpoczęciem przejazdu muszą Państwo/musisz kupić 
bilet

Prowadzenie rozmów telefonicznych w tym przedziale jest 
zakazane!

W tym przedziale nie mogą Państwo/nie możesz prowadzić 
rozmów telefonicznych
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Unikaj peryfraz

skonfiskować
dokonać konfiskaty

dokonać przeprowadzenia konfiskaty
dokonać czynności przeprowadzenia konfiskaty

dokonać działań polegających na przeprowadzeniu konfiskaty



Unikaj dublowania treści lub wprowadzania niepotrzebnych 
informacji

Uprzejmie…

W trosce o…

Okres czasu…

W miesiącu 
maju…



Unikaj niepożądanych 
konstrukcji gramatycznych

NADUŻYWANE KONSTRUKCJE GRAMATYCZNE

BEZOSOBNIKI

przeanalizowano

podjęto

RZECZOWNIKI

ODCZASOWNIKOWE

podejmowanie

przewożenie

W ww. opinii prawnej 

stwierdzono, 

że próba zmiany 

kompetencji 

wszystkich 

współpracowników 

wojewody jest 

niewskazana i grozi 

zaistnieniem paraliżu 

w obrębie jednostki.

Sprawowanie czynności 

związanych z nadaniem stopni 

naukowych należy do organu 

odpowiedzialnego, którym 

w dniu dzisiejszym jest 

Uniwersytet Łódzki



Gerundia pojawiają się przy niektórych 
typowych sformułowaniach:

• W przypadku

W przypadku niezastania pracownika Urzędu w podanych godzinach prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu 444 444 444.

• W celu 

W celu przeprowadzenia konkursu powołano komisję konkursową 
w składzie Jan Kowalski, Jan Nowak, Jan Zieliński.

• W razie 

W razie nieprzygotowania pełnej dokumentacji Urząd nałoży karę finansową 
odpowiadającą kwotom podanym w poniższej tabeli.



Unikaj niepożądanych 
konstrukcji gramatycznych

NADUŻYWANE KONSTRUKCJE GRAMATYCZNE

STRONA BIERNA

został przeanalizowany

był podjęty

IMIESŁOWOWE RÓWNOWAŻNIKI

podejmując

badając

Zgłoszona przez Pana reklamacja 

została rozpatrzona w dniu 

14.03.2016, a Pańskie roszczenia 

uwzględnione.

Wobec powyższego wnioskowana 

kwota zostanie zwrócona na 

Pańskie konto 

w pierwszej połowie kwietnia 

2016.

Analizując problem pustostanów zajmowanych 

przez osoby bezdomne, zwrócono uwagę, iż na osiedlu, w 

którym dochodzi do niezgodnego z prawem zasiedlenia, 

należy zwiększyć częstotliwość wizyt patroli straży 

miejskiej.



Segmentuj wypowiedź, 
wprowadzaj wyliczenia



Nie wprowadzaj niepotrzebnych skrótów



Unikaj pospolitych błędów 
edytorskich

a) niejednolitość czcionki;

b) różnie sformatowane akapity;

c) spacje między wyrazami a znakami interpunkcyjnymi;

d) dublowanie wyróżnień;

e) pisanie czcionką półgrubą lub kursywą;



Pismo szeryfowe i bezszeryfowe

Times
Elega

Cambria

Arial
Verdana



ZASADY PROSTEJ POLSZCZYZNY A BILETOMATY



UWAGA PASAŻEROWIE!

OD 1 MARCA 2018 ROKU

ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU AWARII BILETOMATU

JEŚLI NIE MOŻESZ KUPIĆ BILETU W POJEŹDZIE

Opłata za przejazd może zostać pobrana przez kontrolera biletów

Opłata ta wynosi 4,40 zł (2,20 zł ulgowa)

i upoważnia do podróży przez 60 MINUT

(z przesiadkami)

UWAGA, PŁATNOŚĆ MOŻLIWA TYLKO GOTÓWKĄ!

JEŚLI NIE MASZ PRZY SOBIE GOTÓWKI

Kontroler wystawi ci wezwanie do opłaty dodatkowej (mandat)

ZOSTANIE ONO ANULOWNE, GDY W CIĄGU 7 DNI

WPŁACISZ KWOTĘ 4,40 zł (2,20 zł)

WIĘCEJ INFORMACJI: www.mpk.lodz.pl



UWAGA PASAŻEROWIE!

OD 1 MARCA 2018 ROKU

ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU AWARII BILETOMATU

JEŚLI NIE MOŻESZ KUPIĆ BILETU W POJEŹDZIE

Opłata za przejazd może zostać pobrana przez kontrolera biletów

Opłata ta wynosi 4,40 zł (2,20 zł ulgowa)

i upoważnia do podróży przez 60 MINUT

(z przesiadkami)

UWAGA, PŁATANOŚĆ [JEST] MOŻLIWA TYLKO GOTÓWKĄ!

JEŚLI NIE MASZ PRZY SOBIE GOTÓWKI

Kontroler wystawi ci wezwanie do opłaty dodatkowej (mandat)

ZOSTANIE ONO ANULOWNE, GDY W CIĄGU 7 DNI

WPŁACISZ KWOTĘ 4,40 zł (2,20 zł)

WIĘCEJ INFORMACJI: www.mpk.lodz.pl

W PRZYPADKU + rzeczownik

Strona bierna

Strona bierna

Peryfraza



Uwaga Pasażerowie!

Od 1 marca 2018 roku wprowadzamy ważną zasadę

JEŚLI BILETOMAT JEST ZEPSUTY i NIE MOŻESZ KUPIĆ BILETU

PAMIĘTAJ, ŻE OPŁATĘ ZA PRZEJAZD MOŻE POBRAĆ KONTROLER

WYNOSI ONA 4,40 zł (2,20 zł ulgowa)

i upoważnia Cię do podróży przez 60 MINUT

(z przesiadkami)

PAMIĘTAJ, ŻE KONTROLER PRZYJMUJE TYLKO PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

JEŚLI NIE BĘDZIESZ MIAŁ PRZY SOBIE PIENIĘDZY

WYSTAWI CI MANDAT

ANULUJEMY GO, GDY W CIĄGU 7 DNI

WPŁACISZ KWOTĘ 4,40 zł (2,20 zł)

WIĘCEJ INFORMACJI: www.mpk.lodz.pl



Jeśli chcesz kupić bilet jednorazowy, kliknij przycisk po 
prawej stronie ekranu

Jeśli chcesz zakodować bilet na migawce, włóż kartę 
do czytnika lub naciśnij przycisk poniżej.



Jeśli chcesz zwrócić bilet, który zakupiłeś kartą płatniczą, skontaktuj się z nami (podajemy numer 
telefonu)



Bilet przypisaliśmy do twojej karty płatniczej



Szanowni Pasażerowie,

jeśli biletomat jest niesprawny, prosimy 
o informację pod numerem telefonów:

801 789 405
94 342 26 75

W okresie pandemii zachęcamy Państwa do 
kupowania biletów przy użyciu MOBILEJ KARTY 
MIEJSKIEJ KOSZLIN, dzięki której zyskają Państwo 
wiele udogodnień.



Jeśli chcesz kupić bilet, naciśnij 
odpowiedni przycisk tyle razy, ile 
biletów chcesz kupić.

Jeśli wybrałeś niewłaściwy bilet, kliknij 
na przycisk oznaczony symbolem -. 



Dziękuję za uwagę

Bartłomiej Cieśla

Uniwersytet Łódzki

bartlomiej.ciesla@gmail.com


