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Zaczęliśmy w 2010 r. od badania języka Funduszy Europejskich 
we współpracy z zespołem językoznawców z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Z czasem inicjatywa prostego języka 
rozszerzyła się o kolejne instytucje. W 2018 r. zainicjowaliśmy 
I Forum Prostego Języka oraz Deklarację na rzecz prostego języka. 
 
Rozwijamy sieć liderów prostego języka i sygnatariuszy deklaracji. 
Dążymy do tego, aby wymieniać się wiedzą, doświadczeniem 
i wspierać wzajemnie w propagowaniu prostej komunikacji 
w urzędach. Działamy przede wszystkim w obszarze Funduszy
Europejskich. 
 
Więcej informacji o naszych działaniach:
 

funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk

OD 10 LAT PROMUJEMY PROSTY JĘZYK

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk


WYDANIE 2

WPROWADZAMY PROSTY JĘZYK W URZĘDACH

Deklarację na rzecz prostego języka podpisało
w styczniu 2020 r. 7 kolejnych instytucji. Tym
samym grono sygnatariuszy zwiększyło się do 
35 instytucji. Gratulujemy!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Ministerstwo Zdrowia,
Rzecznik Praw Pacjenta,
Bank Gospodarstwa Krajowego,
Główny Urząd Miar,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach.

Dołączyli do nas:

Księga deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco kolejnymi podpisami. 
Instytucje, które chcą dołączyć się do współpracy na rzecz prostej komunikacji 
w urzędach, mogą to zrobić. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kiedy piszemy prostym językiem, jesteśmy bardziej skuteczni i otwarci na potrzeby 
naszych odbiorców. Prosty język zapewnia dostępność i równe szanse. To wybrane wnioski 
ze spotkania „Dostępnie, czyli prosto. I kropka”. Spotkaliśmy się 30 stycznia 2020 r. 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 
Dyskutowaliśmy w rekordowym gronie prawie 130 osób. Byli to przede wszystkim 
liderzy prostego języka, praktycy oraz sygnatariusze porozumienia na rzecz upraszczania
komunikacji w urzędach.

Dostępnie, czyli prosto. I kropka



Zorganizowaliśmy panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z Ministerstwa Klimatu,
Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku
Gospodarstwa Krajowego. 
 
Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób tworzyć ogłoszenia o pracę, między innymi: 
jak upraszczać opisy zadań w ofertach oraz korzystać z nowych technologii 
w weryfikacji kandydatów. Rozmawialiśmy również o tym, w jaki sposób forma
komunikacji i język wpływają na sukces w procesach rekrutacji.

Panel dyskusyjny HR

Prezentacje z konferencji: 
 

                 Dostępnie, czyli prosto. I kropka

SZKOLIMY SIĘ!

Zainicjowaliśmy nową edycję szkoleń dla przyszłych liderów prostego języka.
W lutym i marcu 2020 r. odbyły się dwa szkolenia „Pisz prościej, zaprezentuj się, przekonaj
innych”. Przeszkoliliśmy 30 nowych liderów prostego języka. Obecnie sieć liderów liczy 
około 130 osób w całej Polsce.  
 
Prowadzimy szkolenia wewnętrzne z prostego języka. Od początku 2020 r. przeszkoliliśmy 
28 nowych pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (blok adaptacyjny 
oraz służba przygotowawcza w służbie cywilnej).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk


Podczas II Forum Prostego Języka w październiku 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ) przystąpił do Deklaracji na rzecz prostego języka. W styczniu 2020 r. do
porozumienia dołączyli: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Ministerstwo Zdrowia. Instytucje
będą propagować prosty język w komunikacji wewnętrznej i w kontakcie z pacjentami.
 

NFZ przygotował "Prostometr w mejlach”. 
Warto sprawdzić z jego pomocą, czy mejle, które
wysyłamy są zrozumiałe i efektywne. Możesz go
pobrać na naszej stronie w zakładce: 
 

               Dobre praktyki
 

W związku z epidemią koronawirusa przełożyliśmy dwa szkolenia dla liderów prostego 
języka, które miały się odbyć: 18, 19, 20 marca oraz 24, 25, 26 marca 2020 r. 
Poinformujemy o nowych terminach na portalu Funduszy Europejskich. 
Życzymy Wam zdrowia!

SKORZYSTAJ Z DOBRYCH PRAKTYK

Bez zbędnych słów, w kilku
prostych hasłach przypominamy 
korzyści ze stosowania prostego
języka. 
 
Prezentujemy grafikę autorstwa
jednej z liderek prostego języka.
 
 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/dobre-praktyki-1/
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/dobre-praktyki-1/


Prosty.Jezyk@mfipr.gov.pl 
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