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PROSTY JĘZYK TRAFI DO GMIN

PREZENTUJEMY PROSTY JĘZYK  

SAMORZĄDOM

PROSTY JĘZYK NA WESOŁO

Narodowy Instytut Samorządu 
Terytorialnego (NIST) podpisał 
deklarację na rzecz prostego 
języka. Poprzez współpracę 
z NIST chcemy dotrzeć z prostym 
językiem do gmin, czyli tam, 
gdzie komunikacja z obywatelami 
jest najczęstsza.

Pierwszy efekt współpracy z NIST. 
Seminarium na temat prostego 
języka w Specjalnej Łódzkiej Strefie 
Ekonomicznej. Wzięło w nim udział 
88 przedstawicieli samorządów. 
Były też obecne media.

Skończyliśmy drugą edycję kampanii edukacyjnej "Prosty język 
na wesoło". Przez 10 tygodni edukowaliśmy pracowników urzędów 
na temat prostego języka.
Kampanię wspierało 101 liderów prostego języka z różnych instytucji
w całej Polsce, głównie z systemu Funduszy Europejskich.
Liderzy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji dzięki specjalnym 
szkoleniom, które dla nich zorganizowaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem 
kampanii.
 
Liderzy pośredniczyli w przekazywaniu informacji o prostym języku. 
Jak do tego czasu przeszkolili prawie 900 osób i przekazali mejlowo 
ciekawostki o prostym języku prawie 2500 osobom. 
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DOBRE PRAKTYKI 
PROSTEGO JĘZYKA

PROSTE PISMA 

W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Liderzy prostego języka z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych zaprezentowali formatki prostych pism z etapu oceny projektów 
unijnych. Odbiorcami prezentacji byli przedstawiciele instytucji, 
które zajmują się wdrażaniem krajowych i regionalnych programów. 

Teoretycy i praktycy prostego języka 
debatowali w KSAP na temat 
prawnych możliwości upraszczania 
pism w postępowaniu 
administracyjnym. Dzięki spotkaniu 
„Prosty język w świetle prawa” 
dowiadujemy się, że upraszczanie 
tego rodzaju pism jest możliwe. 
Oglądamy przykłady uproszczonych 
decyzji administracyjnych.
 
W spotkaniu wzięło udział około 100 
osób, również media.
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PROSTY JĘZYK 

W FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

NOWE KOMPETENCJE

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ?

Do porozumienia na rzecz prostego języka dołączył kolejny, dwunasty 
sygnatariusz – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 
Jest to pierwsza instytucja z systemu Funduszy Europejskich 
w tym gronie.

Ruszył kolejny cykl szkoleń wewnętrznych na temat prostego języka 
dla pracowników naszego ministerstwa. Pierwsze szkolenie za nami. 
W ubiegłym roku przeszkoliliśmy tym sposobem prawie 200 
pracowników ministerstwa i cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

Wejdź na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk
 Chcesz nawiązać z nami kontakt? Masz ciekawy temat do poruszenia?
Napisz: prosty.jezyk@miir.gov.pl
 
 
Wydział Wydawnictw i Promocji Prostego Języka
Departament Promocji Funduszy Europejskich
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
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