
5 ZASAD PISANIA E-MAILI 



NIBY CODZIENNIE KAŻDA Z NAS WYSYŁA
PO KILKA, KILKANAŚCIE MAILI. 

ALE CZY NA PEWNO WIESZ, JAK ROBIĆ
TO ZGODNIE ZE SZTUKĄ? I CZY MAILOM

DALEKO JEST DO TRADYCYJNYCH
LISTÓW?

 DOWIEDZ SIĘ, JAK PISAĆ JE POPRAWNIE
I WYPAŚĆ LEPIEJ W OCZACH ODBIORCY.

 to proste!



Początek maila powinno rozpocząć
powitanie odbiorcy, do którego piszesz.
Jest to tzw. zwrot inicjalny. 

W zależności od Waszych relacji
(formalnych lub nie) może to być np.:
Cześć, Dzień dobry, Szanowna Pani lub
imię odbiorcy w wołaczu.
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rozpocznij od

powitania

1.



powitanie zajmuje pierwszy, oddzielny
wers;
w relacjach formalnych nie zdrabniamy
imion;
zarówno po powitaniu, jak i po imieniu
stawiamy przecinek lub wykrzyknik
(rzadziej kropkę);
kolejny wers zaczynamy małą literą, jeśli
powitanie zakończyliśmy przecinkiem, lub
wielką – jeśli wykrzyknikiem (lub kropką).

Do każdego powitania możesz oczywiście
dodać imię (wraz ze zwrotem
grzecznościowym). 

Należy jednak  pamiętać o ogólnych zasadach:
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Czy wiesz, że…

Zgodnie z etykietą jeśli wysyłamy
pierwszego maila w ciągu dnia lub
odpisujemy na wiadomość po raz
pierwszy, należy się przywitać, dodając
Dzień dobry, Cześć itp. 

Natomiast jeśli wymieniamy
korespondencję po raz kolejny na
przestrzeni kilku godzin, można pominąć
takie powitanie i od razu przejść do
meritum sprawy, którą chcemy omówić.
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Szanowna Pani,
Szanowna Pani Anno,
Dzień dobry,
Dzień dobry, Panie Piotrze,
Drodzy Koledzy i Koleżanki!
Czcigodny Księże Proboszczu!
Cześć, Marto,
Krzysztofie,

Przykłady powitania:

Na podstawie tych przykładów łatwo
zauważyć, że na końcu formuły powitalnej
stawiamy znak interpunkcyjny. O tym
będzie zasada druga.

5/15



Jeśli do powitania dodajesz imię,
koniecznie oddziel je przecinkiem z przo-
du i przecinkiem/wykrzyknikiem/kropką  
 z tyłu. 

Wynika to z zasady, że wyrazy w wołaczu
nienależące ściśle do zdania, lecz stojące
poza nim, oddzielamy  przecinkiem.

Tak samo, jeśli w środku zdania dodajesz
imię – wtedy z dwóch stron postaw
przecinki.
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2. postaw przecinek

przed imieniem



Ta zasada dotyczy zarówno maili (choć tu trochę trzeba
się postarać, by zrobić wcięcie akapitowe), jak i pism
urzędowych czy wszelkich innych formalnych
dokumentów.

Nie używamy dodatkowego wcięcia (przesunięcia).
Kolejny wers po powitaniu powinien zaczynać się tak
samo równo od lewej strony, co powitanie powyżej.

W wiadomościach mailowych na pomoc przychodzi nam
na szczęście układ blokowy, o którym dalej.
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3. NOWY WERS PO POWITANIU

 – BEZ WCIĘCIA AKAPITOWEG



Pamiętaj o tym, aby swoją wiadomość zawsze podzielić
na logiczne części. 

Zastosowanie będzie tu miała zasada, o której na pewno
słyszałaś w szkole: każdy tekst powinien mieć wstęp,
rozwinięcie i zakończenie.

Nie wrzucaj całej treści do jednego worka, pomóż
odbiorcy szybko się zorientować, z czym do niego
piszesz, jaki masz problem lub jakie rozwiązanie mu
oferujesz, o co pytasz – tak, by mógł właściwie odnieść
się do Twojej wiadomości. Szanuj czas jego i swój!
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4. BLOKOWY UKŁAD TEKSTU



Jeśli na początku użyłeś np. zwrotu „Szanowni
Państwo”, zakończ mail zwrotem „Z poważaniem”
albo „Z wyrazami szacunku”.
Jeśli natomiast Twoje relacje z odbiorcą są mniej
formalne i witasz się z nim za pomocą „Cześć” albo
„Dzień dobry”, możesz na końcu napisać
„Pozdrawiam” lub „Pozdrawiam serdecznie” itp.

Razem ze zwrotem inicjalnym tworzy klamrę spinającą
Twoją wiadomość. Pamiętaj o tym, by pasował do formy
rozpoczynającej mail.

Nie zapomnij tylko, że po zwrocie pożegnalnym nie
stawiamy już żadnego znaku interpunkcyjnego, a jedynie
podpisujemy się w kolejnym wersie.
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5. ZWROT POŻEGNALNY



Otóż tego słowa w ogóle nie używamy   
w korespondencji. Wciąż jest ono zarezer-
wowane dla relacji gospodarz–goście, 
a taka w komunikacji e-mailowej po prostu
nie występuje. 

Najbardziej niestosownym błędem staje
się więc witanie w relacjach formalnych, 
np. w kontaktach biznesowych.
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A CO Z MODNYM 

SŁOWEM „WITAM”?

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jak-zaczac-e-mail;9799.html
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jak-zaczac-e-mail;9799.html
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jak-zaczac-e-mail;9799.html


I to już wszystko! Mamy nadzieję,
że te porady pomogą Ci w codzien-
nym prowadzeniu biznesu online. 

Pamiętaj, że choć wydaje się to
mało istotną częścią Twojej pracy,
ma ogromny wpływ na to, jak klient
Cię odbiera. Nie zniechęć go już na
starcie – w końcu: 
jak piszesz, tak Cię widzą.

Powodzenia!



DoŁĄcz do nas na 

naszych kanaŁach:

czerwonaszpilka

Czerwona Szpilka 

Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka


