
Polub nas na Facebooku! 

 

Zadbaj o logiczny układ wypowiedzi. 

 

Dostosuj słownictwo do oficjalnej 

sytuacji. 

 

Unikaj roszczeniowego tonu— nie 

stosuj trybu rozkazującego, zastąp go 

(lecz z umiarem!) trybem przypusz-

czającym, np.: byłabym wdzięczna 

za... i zwrotami typu: zwracam się 

uprzejmie z prośbą; uprzejmie proszę 

o... 

 

Zrezygnuj z nadmiernej ilości zwro-

tów grzecznościowych (Panie Dokto-

rze, Pani Profesor). Jeśli jednak kon-

tekst wymaga ich użycia, pamiętaj 

o wielkiej literze.  

 

Przed wysłaniem wiadomości prze-

czytaj ją jeszcze raz i popraw ewentu-

alne błędy. 

 

Nie wysyłaj „pustego”  maila z za-

łącznikiem, zawsze krótko opisz jego 

zawartość, np.: W załączniku przesy-

łam pracę zaliczeniową itp. 

 

Używaj polskich znaków. 

 

Jeżeli wykładowca nie odpisuje przez 

dłuższy czas, nie pisz kolejnych wia-

domości. Udaj się na najbliższe kon-

sultacje. 

 

 

 

Diabeł tkwi w szczegółach…Diabeł tkwi w szczegółach…Diabeł tkwi w szczegółach…   
 

Diabeł tkwi w szczegółach…Diabeł tkwi w szczegółach…Diabeł tkwi w szczegółach…   

Jeżeli korespondujesz z wykładowcą 

o stopniu doktora habilitowanego, używaj 

zwrotu Panie Profesorze/Pani Profesor. 

W przypadku magistra w formule powital-

nej tytuł naukowy można pominąć i zastoso-

wać formę grzecznościową Szanowny Panie/

Szanowna Pani.  

 

Po skrócie dr nie stawiamy kropki, jeśli od-

nosi się do formy doktor, jeżeli zaś pochodzi 

od form typu doktorem, doktora – wtedy 

kropka powinna się już pojawić. 

 

Unikaj błędów:  

Wyślę pracę w przeciągu tygodnia. - 

 Wyślę pracę w ciągu tygodnia. 

Nie pisałem pracy na komputerze.-  

Nie pisałem pracy przy komputerze. 

Proszę, żeby Pan przełożył zajęcia.  

Proszę o przełożenie zajęć.  

 

Przygotowanie: Koło Kultury Języka Polskiego UŚ (kkjp.us@gmail.com) 

Opracowanie: Katarzyna Krulicka, Barbara Matuszczyk, Aleksandra Mól, 

Maria Zając 

Ilustracje: Aleksandra Rajnisz  



 

   

Formuła powitalnaFormuła powitalna  
Mail jest szczególnym rodzajem 

listu, dlatego obowiązkowo nale-

ży rozpocząć go od odpowied-

niego zwrotu do adresata. 

W przypadku wykładowcy najle-

piej użyć formuły Szanowny 

Panie/Szanowna Pani, dołącza-

jąc do niej przysługujący mu 

stopień/tytuł naukowy. Warto 

więc przed rozpoczęciem kore-

spondencji sprawdzić, czy osoba, 

do której piszemy, jest doktorem 

czy już profesorem. Po zwrocie 

powitalnym należy postawić 

przecinek, a właściwą wiado-

mość rozpocząć małą literą od 

nowego akapitu.    

PodpisPodpis  
To obowiązkowy element kończący każdy 

mail! Podstawową formułą jest ta zawierająca 

jedynie imię i nazwisko. Jeżeli jednak nie 

przedstawimy się na początku wiadomości, 

należy dodać informacje o roku i kierunku 

studiów oraz grupie zajęciowej, np.: Maria 

Nowak, studentka I roku MU, kultura języka 

(poniedziałek 8.00).  

Tekst właściwyTekst właściwy  
Czas przejść do sedna. By wiado-

mość została właściwie zrozumiana, 

należy zadbać o jej odpowiednią 

konstrukcję. Na początek warto się 

przedstawić – wykładowca, z któ-

rym korespondujemy, z pewnością 

prowadzi zajęcia w wielu różnych 

grupach, ułatwi mu to więc szybką 

identyfikację studenta. Piszmy krót-

ko, zwięźle, rzeczowo i na temat – 

osobiste zwierzenia i wyznania zde-

cydowanie lepiej pozostawić dla 

bliskich przyjaciół. Odpowiedniejsze 

niż barwna i szczegółowa historia 

o kocie zjadającym pracę zaliczenio-

wą będą ogólne formuły naświetla-

jące sytuację w rodzaju: z powodu 

problemów zdrowotnych; w wyniku 

zdarzeń losowych/nieprzewidzianych 

zdarzeń itp. Na końcu tej części mai-

la powinien się znaleźć zwrot pod-

sumowujący, np.: dziękuję za po-

moc; proszę o informację… itd.  

Godzina wysłaniaGodzina wysłania  
Wbrew pozorom—ma znaczenie! 

Przyjmijmy, że jest z nią podob-

nie, jak z ciszą nocną—przed 8.00 

i po 22.00 po prostu nie wypada 

pisać. 

 
Tym, którzy nie wiedzą, jak poprawnie i bez wdawania się 

w zbędne szczegóły skonstruować mail do wykładowcy, 

śpieszymy z pomocą!  Od dziś koniec z obszernymi wyja-

śnieniami (nawet jeśli historia o tym, jak kot zjadł nam  

pracę zaliczeniową, wydaje się fascynująca),  niefortunny-

mi czy kompromitującymi zwrotami oraz niepoprawnymi 

konstrukcjami.  To naprawdę proste, jeśli tylko pamięta 

się o kilku podstawowych zasadach.  

MAIL  DO WYKŁADOWC YMAIL  DO WYKŁADOWC YMAIL  DO WYKŁADOWC Y———   JAK ZROB IĆ  TO  DOBRZE?  JAK ZROB IĆ  TO  DOBRZE?  JAK ZROB IĆ  TO  DOBRZE?     

TematTemat  
Powinien być krótki, ale kompletny, dlatego 

warto w nim umieścić słowa kluczowe dla 

tworzonej przez nas wiadomości. Przede 

wszystkim  jednak należy pamiętać, by nie 

zostawiać w tym polu pustego miejsca.  

Adres mailowyAdres mailowy  
Utworzony na bazie imienia i nazwiska 

znacznie ułatwia  identyfikację nadawcy wia-

domości i jest zwyczajnie bardziej elegancki 

i „poważny”. Chyba już pora zrezygnować 

z @buziaczków i @autografów... 

Formuła pożegnalnaFormuła pożegnalna  
Koniec jest tak samo istotny jak początek. Aby pozostawić po 

sobie miłe wrażenie, należy się więc odpowiednio pożegnać. 

Najlepiej użyć jednej z poniższych form: 

Z wyrazami szacunku 

Z poważaniem 

Z szacunkiem 

Łączę wyrazy szacunku 

Zgodnie z zasadami interpunkcji po wyrażeniach i zwrotach 

pożegnalnych w korespondencji nie stawia się żadnych zna-

ków interpunkcyjnych. 




