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Rada JÄ™zyka Polskiego oceniÅ‚a poprawnoÅ›ci jÄ™zykowej i sprawnoÅ›ci komunikatywnej
internetowych materiaÅ‚Ã³w pisemnych, kierowanych do obywateli przez ministerstwa i
wybrane instytucje centralne. Sprawozdanie ze stanu ochrony jÄ™zyka polskiego obejmuje lata
2010â€“2011 i zostaÅ‚o przedÅ‚oÅ¼one Sejmowi 23 stycznia 2013 r. Warto siÄ™ zapoznaÄ‡ z
tym materiaÅ‚em, poniewaÅ¼ zawiera wiele istotnych wskazÃ³wek, ktÃ³re mogÄ… byÄ‡
przydatne rÃ³wnieÅ¼ dla instytucji samorzÄ…dowym.
Przedmiotem szczegÃ³Å‚owych badaÅ„ staÅ‚y siÄ™ strony internetowe siedmiu ministerstw i
jednej instytucji centralnej: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Szkolnictwa
WyÅ¼szego i Nauki, Ministerstwa Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Åšrodowiska,
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. We wprowadzeniu do sprawozdania
wskazano, Å¼e tekstom sporzÄ…dzanym przez ministerstwa i organy centralne takim stawia
siÄ™ bardzo duÅ¼e wymagania, nie tylko pod wzglÄ™dem merytorycznym, lecz takÅ¼e w
zakresie kultury komunikacji jÄ™zykowej. Osoby odwiedzajÄ…ce strony internetowe instytucji
paÅ„stwowych Å‚Ä…czy potrzeba informacji, rÃ³Å¼ni natomiast wyksztaÅ‚cenie, status
spoÅ‚eczny, poziom sprawnoÅ›ci jÄ™zykowej. Tacy rÃ³Å¼norodni odbiorcy wymagajÄ…
komunikatÃ³w zrÃ³Å¼nicowanych pod wzglÄ™dem jÄ™zykowo-stylistycznym. Tymczasem
zdecydowana wiÄ™kszoÅ›Ä‡ analizowanych tekstÃ³w ma charakter oficjalny. Autorzy
analizowanych tekstÃ³w sÄ… widocznie przekonani o tym, Å¼e zadaniem instytucji
paÅ„stwowej jest tworzenie komunikatÃ³w o najwyÅ¼szym stopniu oficjalnoÅ›ci,
odwoÅ‚ujÄ…cych siÄ™ do ÅºrÃ³deÅ‚ prawnych. Nie umiejÄ… bÄ…dÅº nie chcÄ… albo siÄ™
bojÄ… pisaÄ‡ jÄ™zykiem prostym. TworzÄ… teksty hermetyczne, przesycone informacjÄ…,
szablonowe, trudne w odbiorze, bardzo rzadko zrÃ³Å¼nicowane w zaleÅ¼noÅ›ci od adresata,
co obniÅ¼a ich skutecznoÅ›Ä‡ komunikacyjnÄ…. JÄ™zykiem urzÄ™dowym sÄ… pisane
nawet informacje o bieÅ¼Ä…cych wydarzeniach. MoÅ¼e to osobÄ™ mniej sprawnÄ…
jÄ™zykowo skutecznie zniechÄ™ciÄ‡ do staÅ‚ego korzystania ze stron internetowych tych
instytucji.
ChoÄ‡ ogÃ³lna ocena poziomu jÄ™zykowego zamieszczanych omawianych tekstÃ³w wypada
raczej pozytywnie, to w szczegÃ³Å‚ach moÅ¼na mieÄ‡ do nich wiele zastrzeÅ¼eÅ„.
Najdotkliwsze dla odbiorcy sÄ… usterki w budowie zdania, uniemoÅ¼liwiajÄ…ce zrozumienie
tekstu, a przede wszystkim nadmierna dÅ‚ugoÅ›Ä‡ wypowiedzeÅ„:
- z tendencjÄ… do naduÅ¼ywania rzeczownikÃ³w odsÅ‚ownych, np. WspÃ³Å‚praca powinna
dotyczyÄ‡ przede wszystkim wymiany informacji, najlepszych praktyk i metod skutecznego
zaangaÅ¼owania samych obywateli paÅ„stw trzecich w dziaÅ‚ania, a takÅ¼e opracowywania,
wdraÅ¼ania, monitorowania i oceny polityki i Å›rodkÃ³w na potrzeby integracji obywateli
paÅ„stw trzecich;
- z nadmiarem imiesÅ‚owÃ³w, np. W zwiÄ…zku z zakoÅ„czeniem rozliczenia â€žProgramu
przygotowaÅ„ olimpijskich Vancouver 2010â€ oraz z licznymi, uzasadnionymi wystÄ…pieniami
dotyczÄ…cymi zwiÄ™kszenia Å›rodkÃ³w finansowych przeznaczonych na szkolenie kadry
narodowej zawodnikÃ³w (stypendia sportowe) realizujÄ…cych dziaÅ‚anie â€žPrzygotowania do
mistrzostw Å›wiata lub Europy w dyscyplinach olimpijskichâ€ bÄ™dÄ…cych zapleczem
programu â€žKlub Polska Londyn 2012â€ â€“ Departament Sportu Kwalifikowanego i
MÅ‚odzieÅ¼owego informuje o wprowadzonych zmianach do Planu rzeczowo-finansowego w
czÄ™Å›ci 25 â€“ Kultura fizyczna i sport na 2010 r. w ukÅ‚adzie zadaniowym.
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KomunikatywnoÅ›Ä‡ treÅ›ci zakÅ‚Ã³ca nadmiar wyrazÃ³w obcych a modnych, takich jak:
- aplikacja, aplikowanie w znaczeniu â€žpodanie, proÅ›ba, staranieâ€: Wszystko po to, by
przyciÄ…gnÄ…Ä‡ wiÄ™kszÄ… liczbÄ™ wybitnych naukowcÃ³w oraz uÅ‚atwiÄ‡ aplikowanie o
granty mniejszym zespoÅ‚om badawczym;
- kreatywny w znaczeniu â€žpomysÅ‚owy, przedsiÄ™biorczy, twÃ³rczyâ€: Program ma na
celu pokazaÄ‡ PolskÄ™ jako kraj nowoczesny i unikatowy, o bogatej i kreatywnej kulturze
wspÃ³Å‚czesnej â€“ kreatywne zagÅ‚Ä™bie Europy;
- kondycja w znaczeniu â€žstanâ€: Kompleksowa ocena kondycji sztucznego zbiornika
zaporowego;
- dedykowany w znaczeniu â€žpoÅ›wiÄ™conyâ€: Ostatni panel dyskusyjny bÄ™dzie
natomiast dedykowany problematyce zwiÄ™kszania handlu w UE oraz na Å›wiecie;
W niektÃ³rych tekstach pojawiajÄ… siÄ™ teÅ¼ zbÄ™dne zapoÅ¼yczenia, np.:
- workshop zamiast â€žwarsztatyâ€: Strona polska oczekuje wiÄ™kszej aktywnoÅ›ci w
zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci promocyjnej, np. poprzez udziaÅ‚ w targach turystycznych,
prezentacjach, a przede wszystkim w workshopach i spotkaniach z polskÄ… branÅ¼Ä…
turystycznÄ…;
- destynacja zamiast â€žmiejsce doceloweâ€: promocja Europy jako destynacji turystycznej.
Ocena poprawnoÅ›ci tekstÃ³w pod wzglÄ™dem ortograficznym nie wypada zadowalajÄ…co,
zauwaÅ¼a siÄ™ tendencjÄ™ do naduÅ¼ywania wielkich liter czy rozÅ‚Ä…cznej pisowni
partykuÅ‚y nie z rzeczownikiem odczasownikowym, np. nie Å‚Ä…czenie zamiast
nieÅ‚Ä…czenie. Nie uÅ‚atwiajÄ… odbioru tekstÃ³w bardzo liczne bÅ‚Ä™dy interpunkcyjne.
Najbardziej naganny jest jednak brak korekty tekstÃ³w i swego rodzaju nonszalancja graficzna,
charakterystyczna dla komunikacji w Internecie, niedopuszczalna jednak na oficjalnych
stronach powaÅ¼nych instytucji. Autorzy, a takÅ¼e administratorzy stron, zdajÄ… siÄ™ nie
pamiÄ™taÄ‡, Å¼e jÄ™zykowa poprawnoÅ›Ä‡ i wyglÄ…d tekstÃ³w tworzÄ… wizerunek
instytucji. Trzeba podejmowaÄ‡ starania, by w instytucjach centralnych zatrudniano
specjalistÃ³w od kultury jÄ™zyka, ktÃ³rzy adiustowaliby wszelkie publikowane dokumenty,
wskazywali ÅºrÃ³dÅ‚a wiedzy o normie, pomagali przekÅ‚adaÄ‡ treÅ›ci z jednego poziomu
stylistycznego na drugi.
PeÅ‚ny tekst sprawozdania dostÄ™pny jest na stronie internetowe www.sejm.gov.pl w
zakÅ‚adce prace Sejmu.

2/2

