
Prosty język w biznesie  
– skuteczna komunikacja, dzięki której gładko wyprzedzisz konkurencję!



KIM JESTEM I CO TU ROBIĘ? 

2000-06 filologia polska (mgr) 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (lic.)

Agnieszka Drogosz

tel. 607 922 244

adrogosz@komunikacjaplus.pl

2004-06 współpracownik, prezenterka

2006-07 kierownik Wydziału Informacji 
rzecznik prasowy ZHP

2007-16 ekspert ds. komunikacji HR
st. specjalista ds. rozwoju kadry kierowniczej 
specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

2017 event manager

od 2017 senior consultant

mailto:adrogosz@komunikacjaplus.pl


JAKĄ DROGĄ KLIENCI POWINNI DOCIERAĆ DO SIEDZIBY WASZEJ FIRMY? 



Sposób konstruowania tekstu, który pozwala 
statystycznemu Polakowi:
• szybciej przeczytać tekst
• lepiej go zrozumieć
• podjąć działania, których oczekuje nadawca

Prosty język (plain language) 
to standard pisania tekstów użytkowych 
kierowanych do masowego odbiorcy

CZYM JEST PROSTY JĘZYK

Przykłady zastosowania:

regulaminy, procedury, 
formularze

raporty

instrukcje obsługi 
i inne podręczniki

pisma i e-maile 
do klientów

treści na strony 
internetowe



PROSTY JĘZYK – PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z PR

press-kit

raport CSR

formularz reklamacji

podręcznik dla nowego pracownika 

szablon ogłoszenia o pracę

public affairs 

raport okresowy
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opis firmowych procedur
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z otoczeniem 
biznesowym

bieżąca z 
pracownikami

w ramach 
działań EB

społeczna

z mediami

z klientami

społeczna odpowiedzialność biznesu

potencjalni pracownicy (EB)

kontrahenci

akcjonariusze

pismo do interesariuszy

oferta produktu lub usługi



PROSTY JĘZYK NA ŚWIECIE

PLAIN LANGUAGE KLARSPRÅK LEICHTE SPRACHE



1940/1951 2010 

POCZĄTKI NA ŚWIECIE I W POLSCE

2012 2020 



KTO JUŻ UŻYWA PROSTEGO JĘZYKA?

MIEJSCE NA LOGO 
TWOJEJ FIRMY ☺



STANDARD PROSTEGO JĘZYKA

Warstwa 
merytoryczna

Struktura 
tekstu

Warstwa 
gramatyczna

Warstwa 
relacyjna



STANDARD PROSTEGO JĘZYKA 
– WARSTWA MERYTORYCZNA

skróty myślowe

niedomówienia

skomplikowane 
sformułowania branżowe

Źródło:
www.facebook.com/ProstoPoPolsku/photos/a.356004504474905/1103241859751162

https://www.facebook.com/ProstoPoPolsku/photos/a.356004504474905/1103241859751162


STANDARD PROSTEGO JĘZYKA 
– STRUKTURA TEKSTU

List UM Tychy do 
mieszkańców miasta 
(2018)

99% badanych 
mieszkańców uznało, 
że nowa wersja pisma 
jest bardziej przystępna 
i zrozumiała

Źródło:
pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/prosty-jezyk-pomaga-urzedowi-w-komunikacji-z-mieszkancami.html

Mniej telefonów 
do urzędu

Mniej reklamacji

https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/prosty-jezyk-pomaga-urzedowi-w-komunikacji-z-mieszkancami.html


STANDARD PROSTEGO JĘZYKA 
– STRUKTURA TEKSTU

List Departamentu Relacji 
z Weteranami (USA, 1991)

Stara wersja:
750 osób → 1128 telefonów

Nowa wersja:
710 osób → 192 telefony

Szacunkowe 
oszczędności: 
40 tys. dol. 
rocznie 

Źródło:
plainlii.com/2020/02/21/is-plain-language-worth-it/

https://plainlii.com/2020/02/21/is-plain-language-worth-it/


STANDARD PROSTEGO JĘZYKA 
– WARSTWA GRAMATYCZNA

Źródło:
www.linkedin.com/in/joannablauciak/

Krótkie zdania 
(max. 15-20 wyrazów)

Więcej czasowników 
niż rzeczowników

Strona czynna zamiast 
biernej („wyślemy” zamiast 
„zostanie wysłane”)

Przykładowa lista zasad:
KLIK

https://www.linkedin.com/in/joannablauciak/
https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk


STANDARD PROSTEGO JĘZYKA 
– WARSTWA RELACYJNA

Źródło:
www.businessinsider.com.pl/wiadomosci/jezyk-urzednikow-jest-zbyt-skomplikowany/jznvdyee

„urzędyzmy”

forma bezosobowa

nieprzyjazne sformułowania

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/jezyk-urzednikow-jest-zbyt-skomplikowany/jznvdye


NARZĘDZIA PROSTEGO JĘZYKA – INDEKS FOG  

FOG = 0,4(             +100(                  ))liczba słów
liczba słów

liczba słów długich

liczba zdań
c

FOG = 7 FOG = 20 FOG = 12 



Czyta tekst szybciej

PROSTY JĘZYK – KORZYŚCI DLA CZYTELNIKA

Lepiej rozumie tekst i zapamiętuje go na dłużej

Od razu wie, co ma zrobić

Czuje się dobrze po lekturze (nie jest 

zdezorientowany czy poniżony)

Źródło:
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/sukces-bnp-paribas-rozda-tablety

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/sukces-bnp-paribas-rozda-tablety


PROSTY JĘZYK – PRZYKŁAD KORZYŚCI

A

B
ściągalność podatku dzięki 

listowi w wariancie B: 

225 zł 
więcej na osobę 
niż w przypadku 

standardowego wariantu A

W 2015 r. Urzędy Skarbowe 
w Zielonej Górze i Poznaniu 

wysłały 2 typy listów –
wezwań do zapłaty 
zaległego podatku

Źródło:
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/jezyk-urzednikow-jest-zbyt-skomplikowany/jznvdye

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/jezyk-urzednikow-jest-zbyt-skomplikowany/jznvdye


Audyt działań komunikacyjnych

Cel 

Analiza, w jakim stopniu komunikaty firmy do klientów są zgodne 

z zasadami prostego języka. Opracowanie zestawu rekomendacji 

Zakres

• Zapoznanie ze strategią komunikacyjną firmy – celami, 

wyzwaniami itp. 

• Analiza komunikatów otrzymanych od klienta – badanie 

jakościowe i ilościowe 

• Opcjonalnie – badanie fokusowe z udziałem klientów

• Opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami

Szacunkowa liczba roboczogodzin: 50-70

PROSTY JĘZYK – CO MOŻEMY DLA WAS ZROBIĆ
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Przygotowanie materiałów

Cel

Dostarczenie klientowi narzędzi, za pomocą których będzie mógł 
stosować standard prostego języka w swojej firmie 

Zakres

• Opracowanie szablonów komunikatów zgodnych z zasadami 
prostego języka, m.in.:

o pisma 

o e-maile

o instrukcje i regulaminy

o formularze

• Bieżąca obsługa w zakresie dostosowywania komunikatów firmy 
do norm prostego języka

PROSTY JĘZYK – CO MOŻEMY DLA WAS ZROBIĆ
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Edukacja pracowników

Cel

Wyszkolenie „ambasadorów” w firmie, którzy będą potrafili 
samodzielnie stosować prosty język i propagować go wśród 
współpracowników

Zakres

• Badanie potrzeb szkoleniowych i opracowanie na tej podstawie 
scenariusza szkolenia

• Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia

• Opracowanie poradnika nt. prostego języka dla pracowników firmy 
– z uwzględnieniem specyfiki klienta oraz wniosków ze szkolenia

Szacunkowa liczba roboczogodzin: 30-40

PROSTY JĘZYK – CO MOŻEMY DLA WAS ZROBIĆ
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#PROSZĘPOKAZAĆJĘZYK

drOgosz

• patosowe zapalenie stylu

• martwica czasownikowa

• toksyczny zanik sedna

www.linkedin.com/in/agnieszka-drogosz/

https://www.linkedin.com/in/agnieszka-drogosz/


„marki proste to marki 
odważne i pewne siebie”

dr Tomasz Piekot


