
Ten rok był dla nas - urzędników i sympatyków prostego języka -
wyjątkowy pod każdym względem. Zostaliśmy rzuceni na głęboką 
wodę. Nie utonęliśmy! Wypływamy na szerokie wody.

Szef Służby Cywilnej podpisał w grudniu zalecenie, które 
upowszechnia prosty język. To kamień milowy! Od tej pory 
prosty język ma szansę stać się standardem w komunikacji urzędowej, 
a nie tylko dobrą praktyką.

Urzędy ze sobą współpracują. Działa sieć liderów prostego języka.
Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami. W ministerstwie przed 
nami nowa perspektywa Funduszy Europejskich i dokumenty do
upraszczania. W styczniu ruszamy z nową kampanią edukacyjną 
"Prosty język na wesoło".

Życzymy Państwu zdrowych, pięknych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku. I jeszcze lepszego 2021!

Zapraszamy do lektury!
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PROŚCIEJ NIŻ MYŚLISZ! PROSTY JĘZYK



2020: PROSTY JĘZYK W LICZBACH!

Rozwinęliśmy sieć nowych liderów prostego języka w wyniku szkoleń „Pisz
prościej, zaprezentuj się, przekonaj innych”

Przeszkoliliśmy 477 osób z prostego języka od początku roku! 

Zorganizowaliśmy 3 webinaria „Prosto i kropka” dla liderów prostego języka
(po 100 uczestników). Każdy może korzystać z materiałów, nie tylko w systemie
FE

Przygotowaliśmy 4 newslettery „Prosto i kropka” 

Opowiadamy o prostym języku w podcaście „Prosto ze Wspólnej” (nasi
słuchacze są m.in. na spotify oraz youtube)

Napisaliśmy artykuł w prasie branżowej „Głos seniora”

Przygotowaliśmy ulotkę „Standardy dostępności dla dokumentów
elektronicznych”

Zorganizowaliśmy konferencję „Dostępnie, czyli prosto i kropka” (ponad 120
uczestników na żywo, materiały edukacyjne z konferencji dostępne na portalu
FE)

Stworzyliśmy cykl 6 edukacyjnych infografik „Jak stosować prosty język”

Upowszechniamy prosty język FE w portalu LinkedIn - profil MFiPR (średni
zasięg postów 1200-1500)

Więcej informacji na portalu Funduszy Europejskich:

funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk



W styczniu ruszamy z nową kampanią edukacyjną dla urzędników "Prosty język na
wesoło". Tym razem opowiemy o "Tabu, czyli czego unikać w tekstach o Funduszach
Europejskich". Autorem tekstów jest dr hab. Tomasz Piekot, językoznawca.

Prezentujemy jeden z rysunków, które będą towarzyszyć kampanii. 

     

 

PROSTY JĘZYK NA WESOŁO



Czy urzędnik może posługiwać się prostym językiem? W instytucjach, które zajmują się
Funduszami Europejskimi działa sieć liderów prostego języka. Edukują 
i upowszechniają zasady prostej polszczyzny w swoich urzędach, tworzą standardy
językowe i zachęcają pracowników do ich stosowania. 

Od 2018 r. kolejne instytucje zobowiązują się do przestrzegania „Deklaracji na rzecz
upraszczania języka”. Jest wśród nich Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które
uprościło dokumentację w konkursie „szybka ścieżka” (program Inteligentny Rozwój).
Dzięki zastosowaniu prostszego języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się
łatwiejsze w odbiorze. 

Inną instytucją, w której od kilku lat działają liderzy prostego języka, jest Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zatrudnieni w niej urzędnicy uprościli 
już pisma dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie. Teraz przyszła kolej na prostszy
język w regulaminie funduszowego konkursu, który dotyczy kompleksowego wsparcia
usług ekonomii społecznej.

Gratulujemy! Wierzymy, że język Funduszy Europejskich może być przyjazny, przejrzysty
i nowoczesny!

O aktualnych konkursach piszemy na portalu Funduszy Europejskich!

     

 

CZY JĘZYK FE MOŻE BYĆ PROSTY?





Napisz do nas!

Prosty.Jezyk@mfipr.gov.pl 

Wydział Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Masz pytanie dotyczące prostego języka? 
Chcesz pochwalić się dobrą praktyką lub podzielić swoją opinią?
Twoja instytucja zamierza podpisać Deklarację na rzecz
upraszczania języka?


