
NETYKIETA W E-MAILACH



E-MAIL BĘDZIE PRZEZ NAJBLIŻSZY CZAS PODSTAWOWĄ 
FORMĄ WASZEJ PRACY. 

WARTO ZADBAĆ O ICH JAKOŚĆ I PRZYPOMNIEĆ SOBIE 
ZASADY, JAKIMI POWINNIŚMY POSŁUGIWAĆ PODCZAS 

ICH PISANIA. 



1. Pisz po polsku 
Stosuj zasady języka polskiego. To pokazuje szacunek do innych, a bogate 
słownictwo, ortografia i gramatyka są po to, żebyśmy lepiej się rozumieli. 



2. Nie zaczynaj od: Witam! 
To zwrot, który zrobił w sieci furorę, a bardziej wrażliwych językowo przyprawia o dreszcze. 

Dlaczego? 
- Witam wyraża wyższość nadawcy wobec odbiorcy
- Stosownie użyta forma Witam/Witamy dotyczy tylko takich sytuacji, jak powitanie gości 
przez gospodarzy czy powitanie odbiorców radiowych i telewizyjnych wypowiadane przez 
prowadzących audycje.

Jak pisać?
- W relacjach na „ty” zastosuj imię: Jolu, Jola, Ewuniu, Jacku
- Można to uzupełnić przymiotnikami droga, kochany itp., (jeśli jesteśmy bliższymi 
znajomymi lub przyjaciółmi) 
- Powszechną formą jest: Cześć, po której może wystąpić (po przecinku!) imię.

- W relacjach na pan, pani, zwłaszcza gdy piszemy mail po raz pierwszy, stosuje się 
formy Szanowny Panie / Szanowna Pani / Szanowni Państwo

- Może też być mniej oficjalnie, jeżeli cześciej kontaktujemy się z taką osobą: forma Pani 
Dyrektor, Panie Redaktorze, Panie Prezesie, Pani Jolu, Panie Jacku.



3. Stosuj ukrytą kopię 
Zapraszasz wszystkich znajomych i całą rodzinę na imprezę? Szanuj prywatność 
adresatów. Nie wszyscy chcą ujawniać swoje adresy wszystkim innym gościom. 

Dodaj ich adresy w ukrytej kopii (skrót UDW lub BCC)



4. Login mejla – niech będzie 
odpowiedni 

To ważne szczególnie w obecnych okolicznościach. Będziecie kontaktować się 
głównie z nauczycielami. 

  
Jeżeli posiadasz adres pimpek@spoko.pl lub kici - kici@buziaki.pl, to może być to 

dobre do kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi.  

Do kontaktów ze szkołą, nauczycielem stosowne będzie założenie nowego adresu 
- najlepszy jest taki, który w jasny sposób odnosi się do imienia i nazwiska. 

Nie zakładaj piętnastu kont z loginami o wszystkich możliwych kombinacjach 
Twojego imienia. W zupełności wystarczą Ci dwa – pierwsze do spraw służbowych 

czy urzędowych, a drugie – do newsletterów, zakupów itp. To drugie może być 
anonimowe, co pomoże Ci lepiej chronić swoją prywatność.

mailto:pimpek@spoko.pl
mailto:kici@buziaki.pl


5. Temat mejla 
Nadaj wiadomości odpowiedni temat, który opisze jej zawartość.  

Tematy typu: Pytanie czy Ważna informacja – pilne nie pozwalają na 
wyszukanie wiadomości po dłuższym czasie i wprowadzają chaos.  

Wysyłając maila wpisujemy np. zadanie ze scenariuszy - zwrot akcji lub 
pytanie do zadania z……, zadanie ze scenariuszy - zwrot  akcji - pytanie. 

Dobrze jest też korespondencję dotyczącą jednego tematu kontynuować w 
jednym wątku, używając polecenia „odpowiedz”.



6. Nie przesadzaj z 
formatowaniem 

Tekstura w tle, falujące napisy i tekst we wszystkich kolorach tęczy… to nie 
zawsze się dobrze czyta. Poprzestań na prostej szacie graficznej.



Pozdrawiam  
Ewa Czerwieniec 

i pamiętajcie, że ….

źródła: fundacja.orange.p, instagram by Ruth Badar


