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 Język jest bardzo ważnym, a często niedocenianym elementem kształtującym 
naszą rzeczywistość. W debatach na temat usprawniania działania urzędów często 
zapomina się o wymiarze językowym, skupiając uwagę na takich zagadnieniach jak 
tempo załatwiania spraw, dostępność usług, cyfryzacja, szeroko pojęta przyjazność 
urzędników. Choć każdy z tych obszarów jest niewątpliwe bardzo istotny, warto zwrócić 
uwagę na fakt, że to właśnie język jest tym, co łączy wszystkie wymienione obszary 
zmian. W niniejszym raporcie będą Państwo mogli na przykładach zobaczyć, że zmiana 
języka na bardziej przystępny dla obywateli może mieć znaczący wpływ na tempo pracy 
urzędu, może sprawić, że usługi oferowane przez urząd będą w równym (lub przynajmniej 
większym) stopniu dostępne dla wszystkich obywateli. Uproszczenie języka pomaga też 
w cyfryzacji państwa (Obywatel.gov.pl) i sprawia, że urząd przestaje być obcy, a staje się 
przyjazny obywatelowi.

 Znaczącą, pionierską rolę w naukowym opracowaniu i propagowaniu upraszczania 
komunikacji publicznej mają językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, pracujący 
w Pracowni Prostej Polszczyzny przy Instytucie Filologii Polskiej, i to na ich pracy 
w dużej mierze opiera się ten raport. Ich praca przynosi efekty i cieszy się sporym 
zainteresowaniem zarówno ze strony administracji publicznej, jak i biznesu.

 Raport ten ma przybliżyć zagadnienie prostej polszczyzny, pokazać jak idea 
prostego języka jest wdrażana w polskich instytucjach publicznych oraz przedstawić                   
na tym tle sytuację urzędów Dolnego Śląska.

Autorzy
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Plain language
Plain language to standard komunikacji, który, użyty w piśmie, sprawia,                                          

że czytelnik zrozumie je szybko, łatwo i w jak największej możliwej części1. Polska 
definicja zakłada, że prosta polszczyzna - odpowiednik anglosaskiego plain language 
to język do szybkiej lektury, ale przede wszystkim – język klarownych myśli, szczerych 
intencji i prostej formy2.

Prosty język to model komunikacji zalecany przede wszystkim autorom 
i instytucjom piszącym do masowego odbiorcy. Dlatego powinien być stosowany 
zwłaszcza w administracji publicznej i biznesie, na styku instytucja – klient.

Historia plain language

 Istnieje kilka źródeł plain language, 
jednak bez wątpienia ruch ten narodził się 
w krajach anglosaskich. Z jednej strony                   
za pierwowzór prostego języka podaje się 
uproszczone komunikaty, których w latach 
siedemdziesiątych zaczęła wymagać od 
swoich podwładnych część amerykańskiej 
kadry zarządzającej - czytanie każdego 
dnia wielu zawiłych dokumentów konieczne 
do podejmowania kolejnych ważnych 
decyzji powodowało niejednokrotnie 
paraliż decyzyjny. Obieg uproszczonych 
dokumentów miał uprościć i przyspieszyć 
prace firm.

 Prosty język ma też niewątpliwie 
swe źródła w Wielkiej Brytanii. Za jedną 
z pierwszych osób, które zwróciły uwagę na konieczność prostego pisania, uznaje się 
Winstona Churchilla. W 1940 roku, w czasie trwania Bitwy o Anglię, będąc premierem 
Wielkiej Brytanii, Churchill wystosował do swoich podwładnych i współpracowników 
następującą notatkę. “Żeby wykonywać naszą pracę musimy czytać mnóstwo 
dokumentów. Większość z nich jest zdecydowanie zbyt długa. To strata czasu. Marnujemy 
energię na wyławianie głównych myśli”.

 Wyraźnie widać więc, że pierwotnie proste pisanie było potrzebą elit. Była to 
odpowiedź na stres informacyjny, który już wtedy (w połowie XX wieku) dotykał kadrę 
zarządzającą, a dziś jest problemem niemal całego społeczeństwa.
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Plain language w Polsce

 Pierwsze badania nad plain language w Polsce i próba wypracowania zasad 
prostej polszczyzny sięgają 2010 roku. Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
wrocławscy językoznawcy opublikowali wtedy pierwszy polski poradnik dla urzędników, 
dotyczący prostej polszczyzny pt. Jak pisać o Funduszach Europejskich3?

 Co ciekawe, w Polsce za impuls do upraszczania języka uznaje się czynnik oddolny 
– to nie elity miały problem z przetwarzaniem informacji, ale obywatele. W Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego zauważono, że Polacy, na tle mieszkańców innych krajów Unii 
Europejskiej rzadziej składają wnioski o dotacje z funduszy unijnych. Okazało się, że na 
przeszkodzie stanął właśnie trudny język zarówno wniosków i formularzy jak i informacji 
na temat funduszy.

 Do świadomości obywateli temat prostego języka trafił natomiast za sprawą 
kampanii informacyjnej „Język urzędowy przyjazny obywatelom”4, zainicjowanej w 2012 
roku. Kampania ta była współorganizowana przez instytucje publiczne, między innymi: 
Senat RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewodę Mazowieckiego, Szefa Służby 
Cywilnej, Narodowe Centrum Kultury, Radę Języka Polskiego oraz Fundacja Języka 
Polskiego.

Prosty język to oszczędność pracy urzędników

 Zastosowanie prostego języka w komunikacji ułatwia pracę urzędników na kilku 
poziomach. Po pierwsze nowy model pism jest bardziej przejrzysty – najistotniejsze 
informacje są od razu widoczne, co pozwala zaoszczędzić czas przy zapoznawaniu się 
kolejnych osób z daną sprawą. Trenerzy prostego języka polecają również stosowanie 
w pismach metryk z danymi identyfikującymi sprawę. Dzięki temu znacznie ułatwiony 
zostaje obieg dokumentów między departamentami urzędu czy kilkoma urzędami.

Przykładowe metryki:
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 Przed uproszczeniem pism w wielu urzędach nie funkcjonował żaden spójny 
system przedstawiania informacji najważniejszych z punktu widzenia działania instytucji. 
Dane zapisywane były w różnych miejscach w tekście.

 Badania pokazują, że zastosowanie prostego języka w komunikacji pozwala 
również skrócić czas potrzebny na obsługę klienta. Językoznawczyni Ewelina Moroń 
w 2016 roku sprawdziła, jak zmieniła się efektywność wypełniania wniosków o wydanie 
zaświadczenia o stanie cywilnym po jego uproszczeniu. “Dwie grupy osób z wyższym 
wykształceniem (102 i 103 respondentów) wypełniały dwie wersje wniosku. Stary wniosek 
wypełniono najszybciej w 4 minuty i 12 sekund, najdłużej – powyżej 18 minut. Średnio 
we wniosku znalazły się trzy błędy, jedynie trzy (!) wnioski w tej grupie były wypełnione 
bezbłędnie. Nowy wniosek był wypełniany przez wszystkich respondentów nie dłużej 
niż 3 minuty, w tej grupie jedna osoba w jednym miejscu popełniła błąd, zatem 102 
wnioski były wypełnione poprawnie5.”
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 Powyżej widać starą i nową wersję wniosku o wydanie dowodu osobistego.                       
Tu, podobnie jak przy opisywanym wyżej wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie 
cywilnym, zaszły znaczne zmiany w czasie i jakości wypełniania dokumentu. Czas 
wypełniania wniosku skrócił się z 7 minut do 5 minut, liczba błędów zmniejszyła się z dwóch 
do 0,75 błędu na wniosek, natomiast puste pola pozostawione przez wypełniającego 
udało się ograniczyć z 3,5 pola do 0,33 pola na wniosek.

Prosty języka wymaga prawo

 Stosowanie prostego języka w komunikacji na styku państwo - obywatel jest 
nie tylko dobrym obyczajem czy korzyścią wizerunkową lub materialną dla urzędu 
i urzędników. Pisanie prostą polszczyzną jest zalecane albo wręcz wymagane przez 
kolejne akty prawne obowiązujące w Polsce. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

Prostego języka wymaga, obowiązująca od 2018 roku ustawa o ochronie danych 
osobowych (RODO):

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża [!] zgodę w pisemnym oświadczeniu, które 
dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób 
pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej 
formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, 
stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.

Art. 7. Warunki wyrażenia zgody (podkreślenie autorki)                 
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1. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej 
i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są 
kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których 
mowa w art. 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 
w sprawie przetwarzania.

Art. 12. Przejrzyste informowanie… (podkreślenie autorki)

Stosowanie prostego języka pomaga też zastosować się do nakazów zawartych 
w kodeksie postępowania administracyjnego:

Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, 
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić 
do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Art. 7. Warunki wyrażenia zgody (podkreślenie autorki)                 

Prostego języka potrzebują obywatele

 W Polsce kontakt obywatela z urzędnikiem cechuje asymetria. Urzędnik rozumie 
zarówno hermetyczny język instytucji, którą reprezentuje, oraz procedury, których 
przejście krok po kroku jest niezbędne do przeprowadzenia danej sprawy, porusza się 
też płynnie po gąszczu przepisów niezrozumiałych dla przeciętnego obywatela. Z drugiej 
zaś strony jest obywatel – jeszcze do niedawna powszechnie zwany petentem. Łaciński 
źródłosłów polskiego petenta - imiesłowu petens - pytać - potwierdza tę nierówność - 
ktoś pyta, więc nie wie.

 Ta nierówność w komunikacji jest jednym z powodów, dla których kontakt 
z urzędem jest dla obywatela stresujący. Zagmatwany, nieuproszczony język pism 
i formularzy stanowi dodatkową barierę komunikacyjną. Choćby dlatego odchodzi się 
dziś od używania słowa petent, na rzecz określenia klient, co w zamyśle ma językowo 
upodmiotowić obywatela załatwiającego sprawę w urzędzie. Kolejnym krokiem może 
być właśnie stosowanie prostej polszczyzny w komunikacji, co sprawi, że obywatel, 
rozumiejąc w pełni (lub w znacznym stopniu) o czym mowa, będzie mógł świadomie 
podejmować własne decyzje.
 
 Prosta polszczyzna w komunikacji urzędowej sprawia również, że usługi publiczne 
są dostępne bardziej powszechnie. Prosty język, choć przystosowany do odbiorcy 
typowego, ułatwia zrozumienie tekstu również osobom z niepełnosprawnościami oraz 
obcokrajowcom (a tych, załatwiających sprawy w polskich urzędach, jest coraz więcej).
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Stosowanie standardu prostego języka wpisuje się więc w stosowanie jednej 
ze strategii równościowych - strategii włączającej “— gdy nadawca — poprzez użycie 
określonego sposobu mówienia — włącza do dyskursu daną grupę społeczną (dotąd 
pozbawioną głosu). Standard „prosty język” (…) jest zjawiskiem [tego] typu. Jego celem 
jest włączenie do życia publicznego osób wykluczonych ze względu na kompetencje 
komunikacyjne6.”

Kolejnym powodem, dla którego niezwykle potrzebne wydaje się dziś proste 
pisanie, jest coraz powszechniejszy, wywołany powszechnością nowych mediów, problem 
przetwarzania zbyt wielu informacji, który dotyka coraz większej części społeczeństwa. 
Aby nie wykluczać osób, które nie radzą sobie z zalewem informacji, warto stosować 
właśnie standard „plain language” – taki sposób pisania, który dla ogółu społeczeństwa 
będzie zrozumiały już przy pierwszej lekturze.

Prosta polszczyzna – obawy i mity
Wdrażaniu i propagowaniu prostego języka w kolejnych instytucjach 

niejednokrotnie towarzyszą obawy i wątpliwości urzędników, dotyczące słuszności, 
celowości, bądź sposobów zmiany języka. Wrocławscy językoznawcy z Pracowni Prostej 
Polszczyzny w swoich publikacjach zwracają uwagę na pięć głównych mitów dotyczących 
prostego języka, z którymi spotykają się w swojej pracy. Mity te można sprowadzić do 
następujących twierdzeń:

1. Prosty język to język prostacki.
2. Prosty język nie pozwala komunikować trudnych tematów (treści).
3. Prosty język to ulotna moda.
4. Prosty język to styl komunikowania się z osobami słabo wykształconymi.
5. Prosty język to zbiór nieweryfikowalnych zasad7.

Mit 1. Prosty język to język prostacki

 Uproszczenie tekstu jest zadaniem językowym - dotyczy zmian konstrukcji 
gramatycznych, leksyki, budowy zdań, segmentacji treści czy organizacji treści. Nie 
powinno mieć natomiast związku ze zmianą warstwy merytorycznej. Prosty język nie 
jest też tożsamy z językiem potocznym. Jak podkreślają badacze: “Główne zasady 
techniki pisania wywodzą się z założeń stylu attyckiego (retoryka), a nie z komunikacji 
kolokwialnej8.” 
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Mit 2. Prosty język nie pozwala komunikować trudnych tematów (treści)

 Stopień trudności tematu nie musi iść w parze z zawiłością języka. Dowodem na 
to może być choćby literatura popularnonaukowa, jej autorzy w zrozumiały dla każdego 
sposób są zazwyczaj w stanie opisać najbardziej zawiłe zagadnienia nauki.

 Lingwiści powołują się również na pracę Natalii Zych Idea plain language a teksty 
prawne9, która jest doskonałym dowodem na to, że prostym językiem można tłumaczyć 
nawet tak zawiłe zagadnienia, jak te opisywane językiem prawa.

Mit 3. Prosty język to ulotna moda

 Upraszczanie tekstów nie jest zjawiskiem chwilowym. Jednym z ważnych, 
bezpośrednich źródeł zasad prostego języka były ruchy dążące do optymalizacji 
komunikacji kadry zarządzającej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku. Natomiast, jak wspomniałam wyżej (Mit 1) same zasady prostego pisania sięgają 
korzeniami zasad antycznej retoryki greckiej10.

Mit 4. Prosty język to styl komunikowania się z osobami słabo wykształconymi

 Faktycznie, jednym z powodów stosowania w komunikacji prostego języka jest 
możliwość dotarcia do osób słabo wykształconych. Warto jednak zaznaczyć, że prosty 
język znajduje zastosowanie również w innych sytuacjach:

Używa się go […] w tych kontekstach, w których pojawiają się czynniki wewnętrzne lub 
zewnętrze ograniczające czyjeś kompetencje komunikacyjne. Jednym z nich będzie słabe 
wykształcenie osoby dorosłej, innym jednak – brak czasu na czytanie (np. prezes zarządu, 
dyrektorka firmy), ale też słaba znajomość języka urzędowego danego kraju (np. w Polsce 
obcokrajowcy, głusi, Romowie) oraz różnego typu urazy czy choroby neurologiczne (afazja 
itp.). W sumie zatem zasięg prostego języka jest o wiele szerszy – obejmuje on bowiem 
różne grupy społeczne: od elit po osoby słabo wykształcone11.

Mit 5. Prosty język to styl komunikowania się z osobami słabo wykształconymi

 Skuteczność tekstów pisanych prostą polszczyzną została zweryfikowana 
naukowo. Badano zarówno efektywność uproszczonych tekstów, jak i wpływ konkretnych 
zjawisk gramatycznych na proces przetwarzania i przyswajania informacji12.
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Przystępność tekstów urzędowych w Internecie
Językoznawcy z Pracowni Prostej Polszczyzny zbadali przystępność tekstów 

urzędowych, publikowanych w Internecie przez Prezydenta RP, Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, ministerstwa oraz urzędy marszałkowskie i wojewódzkie. Badacze wzięli pod 
uwagę trzy cechy tekstów:

1. Odsetek wyrazów długich w tekście,
2. Średnią długość zdania (mierzona ilością wyrazów),
3. Indeks mglistości FOG.

Odsetek wyrazów długich w  tekście – parametr ten wskazuje niezależną od 
autora trudność tematu, ale też sposób, w jaki autor swój specjalistyczny świat czyni 
dostępnym.

Średnia długość zdania wyrażona średnią liczbą wyrazów – parametr ten 
odpowiada za jakość przetwarzania informacji w pamięci krótkotrwałej (roboczej). 
Im dłuższe zdanie, tym wolniej będziemy je przetwarzać pod względem zawartości 
informacyjnej.

Indeks mglistości FOG  –  to tzw. wskaźnik edukacyjny i jednocześnie 
superparametr, który łączy dwa wymienione wcześniej wskaźniki. Edukacyjny, ponieważ 
symuluje, jak dużo klas w szkole trzeba skończyć, by lektura tekstu okazała się łatwa13.”

Przystępność na poziomie szkoły podstawowej FOG 1-6
Przystępność na poziomie gimnazjum FOG 7-9
Przystępność na poziomie szkoły średniej FOG 10-12
Przystępność na poziomie studiów licencjackich FOG 13-15
Przystępność na poziomie studiów magisterskich FOG 16-17
Przystępność na poziomie studiów doktoranckich FOG 18-21
Wymagany doktorat FOG 22 i więcej

Indeks FOG
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Oto jak w rankingu wypadły dolnośląskie urzędy.

• Długie wyrazy:

2015 2016 2017
Pozycja 

w rankingu Wynik Pozycja 
w rankingu Wynik Pozycja 

w rankingu Wynik

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 50/50 23,6% 46/53 20,8% 46/52 21,0%

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego

42/50 21,0% 53/53 23,3% 49/52 22,5%

• Długość zdań:

2015 2016 2017
Pozycja 

w rankingu Wynik Pozycja 
w rankingu Wynik Pozycja 

w rankingu Wynik

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 46/50 21,5% 26/53 18,9% 18/52 18,0%

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego

3/50 16,2% 20/53 18,1% 23/52 18,9%

• Mglistość:

2015 2016 2017
Pozycja 

w rankingu Wynik Pozycja 
w rankingu Wynik Pozycja 

w rankingu Wynik

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 49/50 18,3% 36/53 15,9% 42/52 16,5%

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego

21/50 15,0% 41/53 16,0% 43/52 16,6%14 
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Przyjmuje się, że Polak z wykształceniem średnim (a takich obywateli jest 
statystycznie najwięcej) bez trudu rozumie zdania o długości do dwudziestu wyrazów 
i o zawartości do 15% wyrazów długich. Współczynnik indeksu mglistości takich tekstów 
waha się między 10 a 12. Tymczasem teksty dolnośląskich urzędów, choć składały się 
ze zdań o zadowalającej długości, to zawierały średnio między 20,8% a 23,6% wyrazów 
długich, a współczynnik indeksu mglistości wskazywał, że teksty te będą zrozumiałe 
nie dla obywateli ze średnim wykształceniem, lecz absolwentów studiów licencjackich                  
(15; 15,9), magisterskich (16; 16,6; 16,6) czy doktoranckich (18,3).

Poniższy wykres pokazuje strukturę wykształcenia Polaków.

Struktura wykształcenia Polaków15

Na tle całego kraju dolnośląskie urzędy wypadły przeciętnie. W przypadku długich 
wyrazów zawsze były w ostatniej dziesiątce urzędów. Pod względem indeksu mglistości 
było nieco lepiej, zazwyczaj były to miejsca w ostatniej dwudziestce. Najlepszy wynik 
uzyskano dla parametru długości zdań, który zwykle plasował się w górnej połowie 
badanych urzędów.

 

Prosta polszczyzna – zalecenia
Językoznawcy z Pracowni Prostej Polszczyzny w trakcie lat badań naukowych oraz 

współpracy z administracją i biznesem wypracowali zasady polskiego plain language, 
nazywane modelem wrocławskim lub standardem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Poniżej przedstawiam dziesięć zaleceń proponowanych przez lingwistów, które mogą 
być traktowane jako esencja zasad modelu wrocławskiego, a ich zastosowanie będzie 
dobrym początkiem w procesie zmiany komunikacji instytucji.  
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1. Stosuj podmiot i orzeczenie jak najbliżej siebie – i początku zdania. 
Unikaj wtrąceń.

2. Używaj jak najczęściej czasowników. Ożywiają tekst, a każdy z nich opowiada 
kompletną historię.

3. Pisz osobowo. Unikaj czasowników na -no, -to, się (np. ustalono, podjęto 
decyzję, uznaje się, że…) i słów typu można, trzeba, należy, warto.

4. Unikaj imiesłowów na -ąc, ponieważ odbiorca dłużej nie wie, kto wykonuje 
imiesłowową czynność.

5. Unikaj „rzeczowników zombie” na -anie, -enie, -cie. To ukryte czynności, które 
pozbawiają tekst życia; np. Niestawienie się skutkować będzie nałożeniem kary.

6. Unikaj zwrotów typu: w razie X, z powodu X, na skutek X, w celu X – zwłaszcza 
na początku akapitu. Zwroty te zapraszają do tekstu „rzeczowniki zombie”.

7. Nie pisz o pisaniu (informuję, wobec powyższego, nadmieniam, wyjaśniam). 
Wyjątkiem są początki długich lub relacyjnie trudnych tekstów.

8. Pisz oryginalnie. Unikaj słownych natrętów i szablonowych powiedzeń; np. 
w trosce o coś, spełniać oczekiwania, wychodzić naprzeciw.

9. Unikaj patosu i podniosłego tonu. Efekt ten tworzą „słowa bufony”, np. iż, 
dokonać, nadmienić, pragnąć, ufać, mniemać.

10. Unikaj wyrazów specjalistycznych. Jeśli wprowadzasz trudny termin, umieść 
go po prostym omówieniu (np. w nawiasie)16.

Od 2010 roku – daty powstania pierwszego poradnika dla urzędników 
dotyczącego prostego języka, (Jak pisać o Funduszach Europejskich?) idea prostej 
polszczyzny zyskuje coraz większą popularność wśród polskich urzędników. Dzieje się 
tak głównie ze względu na efektywność nowego modelu komunikacji - urzędnicy szybciej 
znajdują i przetwarzają informacje, a klienci z łatwością mogą zrozumieć przekazywane                                
im komunikaty.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia i projekty, które wiążą się 
z zaistnieniem prostej polszczyzny w sferze publicznej. Do części z nich cały czas można 
dołączyć.
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Nowe wzory dokumentów urzędowych - projekt pl.ID

 W 2013 roku powstał System Rejestrów Państwowych oraz nowy, spójny model 
obsługi obywateli w polskich urzędach. Jednym z elementów projektu było uproszczenie 
przez lingwistów ponad 120 wzorów najważniejszych dokumentów takich jak: wniosek 
o wydanie dowodu osobistego, wniosek o wydanie prawa jazdy, akt urodzenia, akt 
zawarcia małżeństwa czy akt nadania obywatelstwa.

Obywatel.gov.pl

 Jako część programu pl.ID powstał również serwis Obywatel.gov.pl. Serwis 
został zaprojektowany tak, by w jak największym stopniu zaspokajać potrzeby obywateli 
i przekazywać informacje w sposób wiarygodny, jasny i przyjazny. Wzorem dla polskiego 
serwisu była brytyjska strona Gov.uk - uznawana za światowy wzorzec komunikacji 
z obywatelem. W trakcie prac nad portalem powstał polski model skutecznego 
przekazywania treści urzędowych online.

Prosto z ZUS

 W 2016 roku do grona instytucji, które zmieniają komunikację, dołączył Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych - obecnie jedna z instytucji przodujących w upraszczaniu 
języka17. ZUS dąży do uproszczenia wszystkich swoich pism. Od pięciu lat w użyciu 
są pisane prostym językiem formularze, poradniki oraz teksty informacyjne na stronie 
internetowej. Trwają prace nad tym, aby uprościć również język wszystkich pism i decyzji 
administracyjnych. Eksperci językowi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dbają również 
o propagowanie prostego języka podczas konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Deklaracja prostego języka

 Pierwsze podpisanie deklaracji na rzecz upraszczania języka odbyło się 
w październiku 2018 roku. Od tego czasu do programu przystępują kolejne instytucje, 
które zobowiązują się do stosowania, rozwijania i promowania prostego języka oraz 
szkolenia w tym zakresie swoich pracowników.

 Wokół Deklaracji organizowane są też konferencje debaty i szkolenia, wspierane 
między innymi przez Szefa Służby Cywilnej czy Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach podpisali przedstawiciele:

• Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
• Szefa Służby Cywilnej,
• Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych),
• Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (likwidacja: 7 października 2020) 
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• Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii),
• Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego,
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Polskiej Agencji Prasowej,
• Lubelskiej Fundacji Rozwoju,
• Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie,
• Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 roku),
• Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 roku),
• Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (od 14 maja 2019 roku),
• Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (od 31 maja 2019 r.),
• Urzędu Miasta Kalisza (od 31 maja 2019 r.),
• Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (od 31 maja 2019 r.),
• Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 24 czerwca 2019 r.),
• Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 9 lipca 2019 r.),
• Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (od 3 października 2019 r.),
• Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 3 października 2019 r.),
• Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 3 października 2019 r.),
• Ministerstwa Edukacji Narodowej (od 3 października 2019 r.),
• Narodowego Funduszu Zdrowia (od 3 października 2019 r.),
• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 3 października 2019 r.),
• Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (od 3 października 2019 r.),
• Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (od 3 października 2019 r.),
• Urzędu Miasta Świdnik (od 3 października 2019 r.),
• Gminy Malanów (od 3 października 2019 r.),
• Biura Rzecznika Praw Pacjenta (od 23 stycznia 2020 r.),
• Ministerstwa Zdrowia (od 30 stycznia 2020 r.),
• Głównego Urząd Miar (od 30 stycznia 2020 r.),
• Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (od 30 stycznia 2020 r.),
• Banku Gospodarstwa Krajowego (od 30 stycznia 2020 r.),
• Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (od 30 stycznia 2020 r.),
• Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach (od 30 stycznia 2020 r.),
• Ministerstwa Finansów (od 25 lutego 2021 r.),
• Krajowej Administracji Skarbowej (od 25 lutego 2021 r.),
• Urzędu Lotnictwa Cywilnego (od 25 marca 2021 r.),
• Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (od 25 marca 2021 r.)18.

Wytłuszczonym drukiem przedstawiono urzędy z regionu Dolnego Śląska, które 
podpisały Deklarację.

Kolejne instytucje mogą zostać sygnatariuszami Deklaracji Prostego Języka.                   
Za projekt odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
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Liderzy prostego języka w służbie cywilnej

 “Od 6 czerwca 2019 r. w służbie cywilnej działa Zespół ds. promocji prostego 
języka w urzędach administracji rządowej. Jest to inicjatywa Szefa Służby Cywilnej, 
który zaprosił do współpracy przedstawicieli KPRM, ministerstw, urzędów centralnych 
i wojewódzkich19.”

Podczas corocznych spotkań zespołu, uczestnicy wymieniają się dobrymi 
praktykami oraz doświadczeniami upraszczania komunikacji w reprezentowanych 
przez siebie urzędach. Starają się także wypracować i rozwijać model prostego języka 
urzędowego, a ostatecznie przedstawić takie zalecenia, które będą mogły zostać 
przekazane wszystkim członkom korpusu służby cywilnej.
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Podsumowanie
Idea prostego języka zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Wdrażają ją instytucje 

prywatne i publiczne o różnych profilach działalności. W wielu miejscach prosta 
komunikacja stała się standardem, a nie chwilową nowinką. Wynika to nie z mody, 
a z zaobserwowanych mierzalnych, obustronnych korzyści. Stosunkowo niewielkim 
nakładem sił i środków instytucje mogą oszczędzić czas i pieniądze swoje i swoich 
klientów, a także poprawić swój wizerunek w ich oczach.

Wciąż jednak jest jeszcze wiele do poprawy. Choć idea prostej polszczyzny jest 
wspierana i promowana na poziomie urzędów centralnych – odpowiednich ministerstw, 
Szefa Służby Cywilnej czy KPRM, to brakuje koordynacji projektów samorządowych. 
Zmiany zależą w dużym stopniu od dobrej woli kierujących poszczególnymi 
jednostkami, co siłą rzeczy powoduje znaczne różnice w poziomie komunikacji różnych 
instytucji. Kolejnym wyzwaniem jest powstanie odpowiednich struktur w jednostkach 
samorządowych, które byłyby stale odpowiedzialne za jakość komunikacji urzędu. 
Zdarza się, że uproszczenie języka ma charakter akcyjny i cząstkowy, co w dłuższej 
perspektywie nie przekłada się znacząco na poprawę komunikacji z klientami.

Biorąc pod uwagę światowe trendy w upraszczaniu języka należy uznać, że prosta 
komunikacja to nieodłączny element nowoczesnego urzędu i nowoczesnego państwa. 
We Wrocławiu przy Uniwersytecie Wrocławskim działa Pracownia Prostej Polszczyzny 
- pionierzy zarówno w badaniu jak i we wdrażaniu modelu prostego języka w Polsce. 
Dolny Śląsk ma zatem dobrą okazję, by wykorzystać to naukowe zaplecze i stać się 
liderem prostej polszczyzny w kraju. Wydaje się, że do tej pory potencjał ten nie został 
zrealizowany.
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