Technik administracji II semestr
(zajęcia na 23 maja 2021 r.)

Temat 1: Elementy składowe pisma

Rozróżnia się następujące części składowe treści pisma:

wprowadzenie

ma na celu zorientowanie adresata pisma w sprawie,
którą zamierza się omówić w piśmie; jeżeli sprawa była
już przedmiotem wymiany pism wystarczy powołać się
na poprzednią korespondencję

przedstawienie
zagadnienia

zawiera treść wyjaśniającą, przedstawia problem, który
jest przedmiotem sprawy.

uzasadnienie

wnioski

powinno przekonać adresata o słuszności
stanowiska zajmowanego przez nadawcę pisma;
powinno konsekwentnie podbudowywać argumentami
przedmiot sprawy.
należy je formułować wtedy, gdy po przedstawieniu
i uzasadnieniu sprawy prosimy o decyzję lub opinię;
mają one na celu spowodowanie określonego działania
adresata, wywarcie odpowiedniego wrażenia lub
zajęcie przez niego stanowiska w sprawie; w tej części
pisma należy podać krótkie podsumowanie
wcześniejszych rozważań.

W każdym piśmie wyróżniamy następujące standardowe elementy składowe:








nagłówek (nazwa i adres nadawcy),
nazwa i adres odbiorcy pisma,
znaki powoławcze pisma (data, symbol sprawy),
określenie sprawy, której pismo dotyczy
treść (tekst) pisma,
podpis osoby (lub osób) uprawnionej,
elementy (informacje) dodatkowe.

Nagłówek zawiera nazwę i adres nadawcy pisma oraz inne elementy, to jest nr telefonu,
faksu, konta bankowego, nr REGON czy NIP, nadruki reklamowe. Może być zastąpione pieczęcią
nagłówkową jednostki organizacyjnej umieszczonej w lewym górnym rogu pisma. Adres
wyrównujemy do lewego marginesu. Nazwę nadawcy oddzielamy od adresu interlinią. Nazwa
miejscowości powinna być wyróżniona pogrubieniem lub pisana dużymi literami.
W polu adresowym umieszczamy pełną nazwę i adres odbiorcy pisma. W przypadku, gdy
nazwa odbiorcy składa się z nazwy instytucji i nazwy komórki organizacyjnej tej instytucji, każdy
z tych elementów umieszczamy w osobnym wierszu. Kierując pismo do konkretnej osoby, zawsze
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adresowanie rozpoczynamy od formy grzecznościowej (Pan, Pani). Specyficznych zwrotów
grzecznościowych używa się, adresując pisma do osób zajmujących najwyższe stanowiska.
-

Do prezydenta, premiera, ministra, ambasadora: Jego Ekscelencja
Do rektora wyższej uczelni: Jego Magnificencja
Do księdza wikariusza: Wielebny
Do księdza kanonika, prałata, proboszcza lub dziekana: Przewielebny
Do księdza biskupa: Jego Ekscelencja
Do księdza kardynała: Jego Eminencja
Do papieża: Jego Świątobliwość

Np.
Jego
Ekscelencja
Ksiądz Biskup Jerzy Mazur
W Polsce ukształtował się zwyczaj, że tytuły zapisywane są w korespondencji między
naukowcami a także w sytuacji gdy adresat posiada tytuł wyższy niż tytuł magistra:
Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Adresując pisma do osób, które mogą posiadać tytuły naukowe, zawodowe lub rodowe,
aby nie urazić adresatów, należy zastosować zwrot Pleno Titulo, który oznacza dosłownie: pełnym
tytułem, a w korespondencji tłumaczy się go: z zachowaniem należnych tytułów. Podając ten zwrot
w adresie, pisze się go w skrócie P.T., np.:
Szanowni Państwo
P.T. Janina i Tomasz Polakowscy
Zwrotu tego można używać także w treści pism do grupy nieznanych nam bliżej osób np.
w zawiadomieniach, ogłoszeniach, życzeniach.
Uprzejmie informujemy P.T. Klientów, że…,
Serdecznie zapraszamy P.T. Członków organów samorządu miasta…,
W następnym wierszu za zwrotem grzecznościowym, podajemy imię i nazwisko osoby;
poniżej stanowisko i nazwę komórki organizacyjnej oraz nazwę instytucji i dokładny adres. Nazwę
miejscowości wyróżniamy pogrubiając lub pisząc wielkimi literami. Określenie dotyczące
charakteru przesyłki, np. polecony, tajny, poufne, umieszczamy nad adresem odbiorcy
i oddzielamy je od nazwy adresata interlinią. Określenie to powinno być podkreślone. Jest to tak
zwana dyspozycja wysyłkowa.
Nie skracamy nazw, imion, zwrotów grzecznościowych. Wszystkie wyrazy w nazwach
instytucji rozpoczynamy wielkimi literami z wyjątkiem spójników i wyrazów pomocniczych np.
ul. Jasna, im. Jana Husa
Pismo do firmy: Bydgoska Fabryka Mebli
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ul. Przemysłowa 3
85-355 Bydgoszcz
Pismo do dyrektora przedsiębiorstwa:
Pan
Jan Drzewiecki
Dyrektor
Bydgoskiej Fabryki Mebli
ul. Przemysłowa 3
85-355 Bydgoszcz
Pismo do pracownika zajmującego się daną sprawą:
Bydgoska Fabryka Mebli
Dział Sprzedaży
Pan Jan Nowak
ul. Przemysłowa 3
85-355 Bydgoszcz
Pisanie daty
Polska Norma reguluje numeryczne zapisywanie daty jest następująca: Szubin, 2003-02-19
oraz druga forma: Szubin, dnia 19 lutego 2003 r. (nazwa miesiąca zawsze w dopełniaczu)
Dzień i miesiąc piszemy dwoma cyframi, rok zawsze czterema. Miesiąca nie piszemy cyfrą
rzymską, gdyż umożliwia to fałszowanie daty przez dopisanie znaków za lub przed cyfrą miesiąca.
Obecnie coraz częściej zaleca się pisanie „roku” zamiast skrótu „r.” Pisząc datę w prawym,
górnym rogu, po nazwie miejscowości stawiamy przecinek i piszemy „dnia”.
System pisania dat w różnych krajach jest różny. Data 12/10/01 zostanie odczytana w
Wielkiej Brytanii jako 12 października, zaś w USA jako 10 grudnia. W korespondencji pisanej za
granicę, najlepiej miesiąc pisać słownie.
Określenie przedmiotu sprawy-jest to zwięzłe sformułowanie sprawy będące
przedmiotem pisma. Pomaga to przy rejestracji i klasyfikacji pism. Często podczas rozdzielania
pism, osoba dekretująca nie czyta tekstu pisma i kieruje je do załatwienia na podstawie samego
określenia sprawy. Używamy słowa:
Sprawa:
Spraw:
Dotyczy:
Treść sprawy wpisujemy w tej samej linii po dwukropku i z małej litery, bez kropki na
końcu. Wyróżniamy przez podkreślenie, kursywę lub pogrubienie albo pismo rozstrzelone. Treść
ta nie powinna być dłuższa niż trzy wiersze.
Sprawa: reklamacja sprzętu- mianownik
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Dotyczy reklamacji sprzętu- dopełniacz
Sprawa: zlecenie
Sprawa: awizo
Sprawa: ofert a
Treść sprawy-jest to zasadnicza część pisma. Rozpoczynamy ją wyrównując do lewej po
ostatnim wierszu sprawy lub zwrocie rozpoczynającym. Treść pisma może być napisana w
układzie blokowym lub a’linea (najczęściej blokowy, a’linea do osób prawnych lub
korespondencji o szczególnym charakterze). Jeżeli treść pisma przenosimy na drugą stronę, to w
prawym dolnym rogu kartki umieszczamy./. lub piszemy słowo-verte-. Kolejne strony
numerujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Należy pamiętać, że nie przenosi się na drugą
stronę mniej niż dwóch wierszy oraz samych podpisów i załączników. Dlatego należy
odpowiednio rozplanować układu treści. Można zmienić wielkość czcionki, odstępy między
akapitami, ew. rozmiary marginesów
Podpisy osoby uprawnionej- umieszczamy pod treścią pisma. Podpis powinien zawierać
stanowisko służbowe, imię i nazwisko, uwzględniamy tytuł naukowy. Jeśli pismo mają podpisywać
dwie osoby lub więcej rozmieszczamy je symetrycznie. Osobę o wyższym stanowisku
umieszczamy z prawej strony.
Główny księgowy
Jadwiga Czechlowska

Dyrektor
dr inż. Marcin Tokarczyk

Pod nieobecność osoby odpowiedzialnej osoba podpisująca pismo zrobi to następująco:
Jeśli w zastępstwie: wz. Dyrektora.
Jeżeli pełniący obowiązki: p.o. Dyrektora.
Jeżeli z upoważnienia: z up. .Dyrektora
Podpis składamy w polu między funkcją a imieniem i nazwiskiem, najlepiej wiecznym
piórem (długopisem). Podpis powinien być własnoręczny, pełny (można w imieniu tylko pierwszą
literę), parafę można umieścić na kopiach. Przy wysyłaniu zawiadomień, wezwań lub zaproszeń
można stosować zamiast podpisu pieczątkę, która go odwzorowuje, czyli tzw. faksymile.
Zwroty grzecznościowe - nadają pismom osobisty charakter i wyrażają szacunek.
Zwroty rozpoczynające:
Szanowny Panie,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie, Dyrektorze Janie Kowalski
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Zwrot rozpoczynający piszemy 2-4 wiersze poniżej na druku sprawa. Po formule grzecznościowej
stawiamy przecinek a treść pisma rozpoczynamy od następnej linii wielką literą.
Zwroty zakończeniowe:
Z poważaniem,
Z wyrazami szacunku,
Pozdrawiam,
Z pozdrowieniami,
Załączam pozdrowienia,
Załączam wyrazy szacunku,
Oczekując na odpowiedź, pozostaję z poważaniem,
Najczęściej formułę zakończeniową piszemy nad podpisem autora wyrównując tak samo jak
podpis.
Elementy dodatkowe - jeśli do pisma dołącza się inne dokumenty to trzeba to odnotować
pod tekstem na wysokości podpisu z lewej strony kartki. Jeżeli pismo podpisywało więcej osób to
informację tę podajemy 2-3 wiersze poniżej lewego podpisu.
Załącznik – określa liczbę lub nazwę dokumentów dołączonych do pisma, np.:
Załączniki: 2
Załączniki:
1.
świadectwo pracy.
2. opinia.
Jeśli pismo kierowane jest do kilku adresatów mamy do czynienia z rozdzielnikiem. Wówczas
piszemy:
Otrzymują:
Agnieszka Szymańska
ul. Brzozowa 35
89-200 Szubin
Jeśli kopię pisma wysyłamy według rozdzielnika, to adresata należy przekreślić ukośną kreską, a
podkreślić właściwego adresata umieszczonego w rozdzielniku.
Do wiadomości:
Jan Przybylski
ul. Mądra 2
88-400 Żnin

Podsumowując zagadnienia dotyczące elementów składowych pism proszę zapoznać się z
poniższymi prezentacjami:
https://prezi.com/ilkonrcn54b1/zasady-redagowania-pism-urzedowych/
https://prezi.com/kmwswaoaarzv/zasady-sporzadzania-korespondacji-biurowej/
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Temat 2: Formułowanie treści pisma
Właściwie sformułowane pisma przyspieszają i ułatwiają proces komunikowania się oraz
tworzą wrażenie o firmie. W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa kształtują swój obraz także
poprzez korespondencję.
Do podstawowych zasad redagowania pism należą:
-

przejrzystość,
kompletność,
sugestywność,
zwięzłość,
uprzejmość,
zrozumiałość,
używanie skrótów,
jedna sprawa – jedno pismo
wyróżnienie fragmentów
zwracanie się do adresata.

Przejrzystość – pismo powinno być przejrzyste graficznie. W tym celu należy stosować układ
graficzny pisma oraz odpowiedni układ treści.
Kompletność – pismo powinno być kompletne, czyli powinno zawierać wszystkie informacje
niezbędne do załatwienia danej sprawy. Brak nieraz nawet drobnej informacji powoduje
dodatkową korespondencję, co wpływa na wydłużenie czasu załatwienia sprawy i tym samym
obniża wydajność pracy pracownika administracyjno-biurowego.
Sugestywność – pismo powinno sugerować odbiorcy konieczność jego pozytywnego
rozpatrzenia, czyli powinno zawierać odpowiednie argumenty w uzasadnieniu.
Zwięzłość – pismo powinno być sformułowane w sposób zwięzły i ścisły. Używać należy zdań
prostych, niezłożonych. Nie należy stosować rozwlekłych opisów, porównań oraz zbędnych słów.
Tego rodzaju zabiegi dopuszczalne są w korespondencji prywatnej, ale nie urzędowej.
Uprzejmość – pismo powinno być zredagowane w uprzejmej formie i w tym celu należy używać
zwrotów grzecznościowych, jednak nie można przesadzać, gdyż ich nadmiar razi:
- w polu adresata pisząc do osoby fizycznej, można użyć zwrotów grzecznościowych,
- przed rozpoczęciem treści pisma, jeśli ma ono charakter listu, należy użyć zwrotów
grzecznościowych, np.: Szanowna Pani Prezes, Szanowny Panie Dyrektorze,
- w treści pisma można używać zwrotów w rodzaju: "zwracamy się z uprzejmą prośbą,
uprzejmie prosimy, serdecznie zapraszamy" itp.,
- po zakończeniu pisma można używać zwrotów pożegnalnych.
W żadnym wypadku nie wolno używać słów obraźliwych i pogróżek, nawet gdy sytuacja
jest krytyczna dozwolone jest natomiast używanie sformułowań kategorycznych oraz gróźb
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legalnych, czyli takich w których nadawca odwołuje się do umów i obowiązujących przepisów,
mówiących o konsekwencjach nieprawidłowego postępowania, np.:
W przypadku nieuregulowania zaległości czynszowych w terminie do dnia 15 kwietnia 2004
roku, zgodnie z § 31, ust. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, rozwiążemy z Panią umowę najmu
lokalu użytkowego ze skutkiem natychmiastowym.
Zrozumiałość - pismo musi być zrozumiane przez adresata. Należy unikać wyrazów w językach
obcych, jeśli są znane ich odpowiedniki w języku polskim. Nie należy stosować terminów
fachowych, jeśli adresat może ich nie znać.
Jedna sprawa - jedno pismo - pismo powinno dotyczyć tylko jednej sprawy. Jeśli nadawca chce
przekazać adresatowi więcej spraw, powinien sformułować je w odrębnych pismach, a następnie
włożyć do jednej koperty. Takie postępowanie ułatwia adresatowi rozdzielenie spraw do
załatwiania przez pracowników i tym samym skraca czas załatwiania.
Wyróżnianie fragmentów - szczególnie ważne części pisma powinny być wyróżniane. Do
najczęściej używanych sposobów wyróżniania fragmentów pisma należą:
tłusty druk (pogrubienie)
o kursywa
o rozstrzelony druk
o podkreślenie
o zastosowanie innego koloru
o podkreślenie słowne, np.: Najważniejszym w sprawie jest to, aby..., Głównie należy zwrócić
uwagę na fakt...
o wypunktowanie najważniejszych spraw
o wyśrodkowanie najważniejszych fragmentów pisma
o obramowanie
Zwracanie się do adresata - w korespondencji do jednostek organizacyjnych (przedsiębiorstw,
o

urzędów, firm, instytucji), zwracając się do adresata, używa się sformułowań Wy, Wasz, Wam np.:
Odpowiadając na Wasze pismo z dnia...
o Uprzejmie informujemy Was...
o Zapraszamy Waszego przedstawiciela...
o Nawiązując do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Waszym pracownikiem...
W korespondencji do osób fizycznych używa się natomiast sformułowań Pani , Pan, Państwo,
o

np.:
Odpowiadając na Pana pismo z dnia...
o Zapraszamy Panią na posiedzenie komisji, które odbędzie się...
o Zwracamy się do Pana z...
Pisząc sformułowania Wy, Wam, Pan, Pani, pisze się je zawsze dużą literą, aby w ten sposób
o

okazać szacunek adresatowi. Jednocześnie, jeśli nadawcą pisma jest jednostka organizacyjna
(firma), to o sobie w tym piśmie nadawca pisze zawsze małą literą, np.:
o

W związku z pobytem naszego pracownika w Waszym przedsiębiorstwie...

o

Proponujemy, aby dostawa zamówionych towarów odbywała się na nasz koszt i ryzyko.
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Plan treści pisma
Przed przystąpieniem do pisania tekstu, należy sporządzić plan jego treści. Pozwoli to na
kompletne i skuteczne zredagowanie treści. Należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy,
z których powinno się składać:
- wprowadzenie,
- przedstawienie problemu,
- uzasadnienie,
- wnioski.
Wprowadzenie to część wstępna i nieobowiązkowa. Najczęściej nawiązuje do poprzedniej
korespondencji w danej sprawie, podając znaki powoławcze i sprawę np.
o

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 12 marca 2002 roku, znak DN-II 3/453/2001, w
sprawie … uprzejmie informujemy…

o Stosownie do Waszej prośby, przekazanej nam w piśmie z dnia28 września 2002, znak NAIV-5/56/2002 w sprawie zakupu …
o Uprzejmie informujemy, ze stosownie do Waszego zamówienia nr 12/DA-II-34/2002 z
dnia…
Można też nawiązać do innego faktu, jaki miał miejsce w tej sprawie przed napisaniem pisma, np.
o

Nawiązując do Waszego ogłoszenia, zamieszczonego w „Gazecie Poznańskiej” Nr 125 z
dnia 15 maja 2002 roku, uprzejmie informujemy, że…

o

Stosownie do rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej dnia 14 października 2002roku z
Waszym pracownikiem, Panem Janem Kowalskim…

o

Jak to już ustaliliśmy podczas rozmowy przeprowadzonej z Waszym pracownikiem, Panem
Janem Kowalskim…

o

W związku z zasłyszaną informacją, iż zamierzacie sprzedać samochód osobowy marki
Opel Vectra, informuję, że jestem zainteresowany jego kupnem.

Można wprowadzić adresata w zagadnienie, które chcemy w piśmie poruszyć, np.
o

W związku ze zmianą prawa, jaka miała miejsce w kwietniu br. …

o

Z uwagi na to, że w ostatnim czasie nasze przedsiębiorstwo znacznie zwiększyło liczbę
sklepów …

Przedstawienie problemu jest zasadniczą i obowiązkową częścią każdego pisma. Nadawca
powinien szczegółowo wyjaśnić sprawę. Problem powinien być zredagowany jasno, zwięźle,
wyczerpująco i jednoznacznie. Błędy w tej części powodują dodatkowa korespondencję
i wydłużają czas załatwiania sprawy. W decyzjach administracyjnych ta część pisma nazywana
jest osnową.
Uzasadnienie ma na celu przekonanie adresata o słuszności stanowiska zajmowanego przez
nadawcę pisma. Nadawca podaje motywy swego postępowania. Jest to obowiązkowa część pisma.
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Uzupełnienie jest z reguły dłuższe niż przedstawienie problemu. Jego treść powinna być jasna,
zwięzła i jednoznaczna, powinna zawierać właściwe argumenty. Wyróżnia się dwa rodzaje
uzasadnień:
Uzasadnienie faktyczne – podaje w nim:
o

Stan faktyczny sprawy, np.: Posiadam wykształcenie średnie…

o

Dowody świadczące o tym fakcie, np.: …na dowód czego w załączeniu przesyłam
świadectwo dojrzałości;

Uzasadnienie prawne – podaje się w nim podstawę prawną zajętego stanowiska lub prawna ocenę
stanu faktycznego, np.:
o

Zgodnie z § 19, ust.3. umowy o dostawę nr 27/2000, z dnia 22 grudnia 2000 roku,
reklamacje z tytułu wad jakościowych w wyrobach mają być zgłaszane dostawcy w ciągu
14 dni od daty otrzymania przesyłki.

o

Jednocześnie informuję, że posiadam prawo jazdy kategorii B, co zgodnie z art.65. ustawy
z dnia 27 kwietnia 1985 roku, prawo o ruchu drogowym (DzU Nr 28, poz.195), jest
wystarczające do wykonywania zawodu kierowcy.

Wnioski są częścią końcowa pisma i zarazem nieobowiązkową. Są podsumowaniem i ponownym
podkreśleniem istoty pisma. Można się ograniczyć do jednego zdania, np.:
o

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy…

o

Podsumowując powyższe, uprzejmie proszę o przychylne ustosunkowanie się do mojego
wniosku i …

o

Rekapitulując, uprzejmie prosimy o pozytywne i szybkie załatwienie naszej sprawy oraz …

Powyższe zdania należy uzupełnić istotą sprawy, np.: przyjęcie mnie do pracy, wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowę, przydzielenie mi mieszkania komunalnego itd. Zdania te skłaniają
adresata do przypomnienia sobie treści przed chwila przeczytanego pisma. Uwagi na to, że
wprowadzenie i wnioski nie są obowiązkowymi częściami tekstu pisma, prawidłowo zredagowane
pismo może zawierać wszystkie cztery elementy tekstu, trzy albo tylko dwa.
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Temat 3: Blankiety korespondencyjne

Pisma sporządzane są na białym papierze zazwyczaj formatu A4 (297 mm x 210 mm).
Znacznie rzadziej sporządza się je na papierze formatu A5 (210 mm x 148 mm) i wtedy występują
one w układzie poziomym lub pionowym. Stosowanie ujednoliconych wymiarów pism jest
koniecznością, ponieważ przynosi to wiele korzyści. Najważniejszą korzyścią jest to, że pisma
dostosowane są do kopert (które przecież też są znormalizowane), segregatorów, teczek czy
skoroszytów. Ponadto takie znormalizowane pisma łatwo dają się powielić na kserokopiarkach,
które z reguły dostosowane są do typowych wymiarów pism. Pisma sporządzane są albo na czystej
kartce papieru, albo na blankiecie korespondencyjnym, czyli znormalizowanej wielkości papierze
z nadrukami. Te nadruki są stałym elementem blankietu korespondencyjnego, stanowiąc jak
gdyby szablon pisma (formularz) – i dotyczą one odpowiednio rozmieszczonych takich
elementów, jak: nagłówek (nazwa, adres i znak firmo-wy nadawcy oraz inne informacje o
nadawcy), pole adresowe oraz inne nadruki (np. dotyczące znaku pisma). Dotychczas w Polsce
obowiązywała Polska Norma PN-76/P-55315, zgodnie z którą stosowano cztery rodzaje
blankietów korespondencyjnych: bezkopertowy, zwykły, uproszczony i reklamowy.
Dziś norma ta nie obowiązuje, ale stosowanie jej przez wiele lat spowodowało, że
przedsiębiorstwa nadal sporządzają pisma według zasad określonych w tej normie. Dwa z tych
blankietów: zwykły i uproszczony są obecnie powszechnie stosowane, choć wprowadza się do
nich pewne korekty. Zaproponowane wzory nie mają charakteru obowiązkowego, choć są
powszechnie stosowane nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Przedsiębiorcy często opracowują
własny blankiet korespondencyjny dla swojego przedsiębiorstwa i wykorzystują go do
sporządzania wszelkich pism. Taki blankiet korespondencyjny jest zapisywany jako szablon w
edytorze tekstowym. Utworzenie takiego szablonu znacznie ułatwia sporządzanie nowych pism.
Na opracowanych przez przedsiębiorców blankietach zamieszcza się czasem dodatkowo
informacje o charakterze reklamowym. Blankiet korespondencyjny, zwany także papierem
firmowym lub blankietem firmowym, ma bardzo duży wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
Pisma kierowane do różnych kontrahentów, także potencjalnych klientów, wpływają na
kształtowanie opinii o nadawcy korespondencji. Tak więc na niewielkiej części blankietu należy
zaprezentować w optymalny sposób nazwę przedsiębiorstwa i jego adres, znak firmowy, numery
telefonów oraz krótko określić zakres działania firmy. W tym też celu stosuje się często na
blankietach korespondencyjnych nadruki w innym kolorze niż czarny lub też łączy się kolory,
szczególnie przy określaniu znaku firmowego. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie zbyt
dużej liczby kolorów nie daje pozytywnego efektu, a poza tym znacznie pod-nosi koszty druku
blankietu. Wykorzystuje się również w korespondencji blankiety drukowane na kolorowym
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papierze. Ze względu jednak na trudności w kopiowaniu takich pism ich zastosowanie ogranicza
się przede wszystkim do listów reklamowych.
Na blankietach umieszczane są nadruki które mogą być:


Stałe - (znaki powoławcze: Wasze pismo z dnia, Znak…,Sprawa, linie nastawienia
dziurkacza, zakończenia pisma, ramka adresowa)
Znaki powoławcze zwierają datę i znak sprawy odbiorcy pisma, to jest pisma, którego
dotyczy odpowiedź oraz datę i znak sprawy nadawcy pisma, to jest pisma stanowiącego
odpowiedź. Na blankietach korespondencyjnych rozmieszczone są w następującej
kolejności:
Wasze pismo z dnia-pod tym napisem umieszczamy datę pisma na które
odpowiadamy. Coraz częściej spotyka się nadruk Państwa pismo z dnia oraz Państwa
pismo z wynikające z chęci stosowania form grzecznościowych
Znak (wasz) podajemy symbol cyfrowo-literowy pisma na które odpowiadamy
Nasz znak-wpisujemy symbol naszego pisma nadanych zgodnie z zaleceniami instrukcji
kancelaryjnych
Data-umieszczamy datę wysyłki pisma



Zmienne - zamówione przez naszą firmę najczęściej w polu nagłówkowym, zwłaszcza
elementy reklamowe lub logo.

Blankiet zawiera następujące pola:


Adresowe do umieszczenia adresu odbiorcy



Identyfikacyjne to cecha i symbol formularza drukowane podczas produkcji blankietu



Informacyjne zawiera informacje uzupełniające np. nr telefonu, faksu, konta
bankowego identyfikator REGON, NIP



Firmowe zawiera znak firmowy (logo firmy) elementy o charakterze informacyjnym i
okolicznościowym



Nagłówkowe zawiera adres nadawcy lub samą nazwę nadawcy



Korespondencyjne tu umieszczany jest tekst korespondencji



Marginesowe - lewy margines służy do wpięcia blankietu do skoroszytu lub
segregatora



Reklamowe przeznaczone jest do umieszczania elementów o charakterze
reklamowym



Wpływu tu umieszczane są adnotacje dotyczące wpływu, dekretację, decyzje.

Poniżej przedstawione zostały wzory blankietów i przykładowe pisma firmowe
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Temat 4: Korespondencja handlowa
Mianem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie
wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi odbiorcą. Korespondencja handlowa obejmuje dwie grupy pism:¶
1- dokumenty typowe dla różnych transakcji kupna-sprzedaży, z których znaczna
część sporządzana jest na powszechnie obowiązujących formularzach;
2- dokumenty indywidualne dla poszczególnych transakcji, sporządzane z reguły na
blankietach listowych.
Do typowych pism handlowych zalicz się:
- zapytanie o ofertę
- ofertę
- zamówienie
- potwierdzenie przyjęcia zmówienia
- zawiadomienie o wysyłce
- dokumenty sprzedaży: fakturę VAT lub rachunek uproszczony
- reklamację
Ta lista nie wyczerpuje, oczywiście, wszystkich dokumentów, jakie mogą wystąpić
w poszczególnych transakcjach. Nie oznacza ona również, że każdy z wymienionych dokumentów
występuje w każdej transakcji.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Zapytanie o ofertę to pismo sporządza zwykle potencjalny odbiorca w sytuacji, kiedy
posiada niepełne informacje o produkcie. Informacje te mogą pochodzić z takich źródeł jak:
reklama, wystawy, katalogi i inne. W piśmie tym należy przekazać krótką informację na temat
rodzaju działalności, jaką prowadzi podmiot składający zapytanie o ofertę.

OFERTA
Oferta to rodzaj pisma, w którym zamieszcza się szereg szczegółowych informacji na temat
produktów, ich cen, warunków dostaw, ewentualnych upustów i warunków zapłaty. Oferta może
zawierać obok tekstu, rysunki, schematy, zdjęcia. Może być uzupełniona próbkami czy wzorami.
Oferta wysyła się w odpowiedzi na zapytanie o ofertę, bądź też jako samoistne pismo kierowane
do jednego lub wielu potencjalnych odbiorców. Oferty można podzielić na adresowe (na ofercie
znajduje się adres odbiorcy) i bezadresowe ( na ofercie nie ma adresu odbiorcy i wtedy może ona
być wysłana do wszystkich potencjalnych klientów).
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ZAMÓWIENIE
Zamówienie to pismo sporządzane z reguły, na specjalnym druku przez odbiorcę towaru.
Powszechne stosowanie druków ułatwia wypełnienie zamówienia. Zamówienie może być także
złożone na druku opracowanym przez dostawce i wysłane razem z oferta. Mimo szerokiego
stosowania gotowych druków zamówień, w praktyce stosuje się także zamówienia na blankiecie
listowym.
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMOWIENIA
Dostawca produktu, po otrzymaniu zamówienia, potwierdza fakt przyjęcia go do realizacji.
To potwierdzenie jest w zasadzie jednoznaczne z tym, że pomiędzy odbiorcą a dostawcą zawarta
została umowa kupna-sprzedaży, na mocy której dostawca zobowiązuje się do terminowego
dostarczenia produktu, a odbiorca do zapłacenia ceny za dostarczony produkt. Potwierdzenie
przyjęcia zamówienia może być sporządzone na specjalnym druku bądź tez może mieć postać
pisma na blankiecie listowym. Druk potwierdzenia przyjęcia zamówienia to odwrotna strona
druku zamówienia stosowanego w Polsce od wielu lat.
ZAWIADOMNIENIE O WYSYŁCE
W niektórych sytuacjach odbiorca jest zainteresowany uzyskaniem informacji o
dokładnym terminie dostawy towaru. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, np. towarów
przestrzennych, których magazynowanie wymaga dużej powierzchni magazynowej. W takich
sytuacjach dostawca wysyła, z reguły, na specjalnym druku lub tez faksem, krótka informacje o
terminie dostarczenia towarów. Informacja ta to tzw. awizo, w którym podaje się datę nadania
przesyłki i rodzaj środka transportu.
DOKUMETY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ
Sprzedaż towaru dokumentowana jest przez sprzedającego:
- fakturą VAT
- rachunkiem
Wymienione wyżej dokumenty pozwalają na dokonanie rozliczeń miedzy odbiorcą i
dostawcą. Dokumenty te są również podstawa do ustalenia zobowiązań podatkowych. Dokumenty
sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach wystawiane są na podstawie dowodu ?WZ? lub
?specyfikacji wysyłki?. Ta ostatnia jest często dokumentem towarzyszącym dostawie towarów i
zawiera informacje na temat nazwy towaru, jego ilości i ceny.
Wystawienie faktury VAT lub rachunku zależy od tego, czy przedsiębiorstwo dokonujące
sprzedaży jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od
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podatku, czy tez korzysta ze zwolnienia. Rachunkiem mogą być dokumentowane tylko te
transakcje kupna/sprzedaży, w których sprzedający jest podatnikiem podatku od towarów i usług
korzystającym ze zwolnień. Pozostali podatnicy wydają fakturę VAT.

REKLAMACJA
Reklamacja, to czynność podejmowana w sytuacji, gdy ilość otrzymywanych towarów czy
materiałów jest niezgodna z ilością określona w zamówieniu bądź też produkty posiadają wady
jakościowe. Reklamacji towarzyszy pismo sporządzone na blankiecie listowym.

Temat 5: Tworzenie dokumentacji handlowej z wykorzystaniem edytora tekstu – zapytanie
o ofertę, oferta
Zapytanie o ofertę
Zapytanie ofertowe jest wysyłane do adresata w celach informacyjnych, aby zorientować
się czy jest on gotowy do podjęcia współpracy, na jakich warunkach, zapytać o konkretny towar
(lub usługę) i jego cenę. Jest to prośba o przedstawienie oferty.
Układ


Miejscowość, data;



Dane nadawcy;



Dane odbiorcy (adresata);



Nagłówek („Zapytanie ofertowe”);



Opcjonalnie zwrot grzecznościowy („Szanowni Państwo”);



Część zasadnicza, w której jest określone czego dotyczy zapytanie: oznaczenie towaru
lub usługi, prośba o przysłanie oferty, zapytanie o płatność, termin realizacji, transport,
czas obowiązywania oferty itp.;



Prośba o odpowiedź, ewentualnie zapewnienie o możliwości podjęcia stałej współpracy;



Zwrot grzecznościowy („Z poważaniem”), pieczątka i podpis.

Wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte na wcześniejszych zajęciach, dotyczące obsługi
edytora tekstu sporządź zapytanie o ofertę. Do zadania wykorzystaj fikcyjne dane firm
(sporządzającej zapytanie ofertowe i adresata). Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i
dostawa papieru ksero i segregatorów. Jako wzór można skorzystać z opublikowanych w
Internecie zapytań o ofertę lub z przestawionych poniżej przykładowych wzorów i przykładów
zapytań ofertowych.
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Zapytanie ofertowe – wzór
……………………..
(miejscowość, data)
……………………..
……………………..
……………………..
(dane nadawcy)
……………………..
……………………..
……………………..
(dane odbiorcy)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na ……………………..
Prosimy o podanie: terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, okresu objętego
gwarancją, ……………………..
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
Z poważaniem
……………………..
(pieczątka i podpis)

Zapytanie ofertowe – przykład
Ząbki, 12.02.2008 r.
WAD-PLAST
ul. Jesienna 9
05-330 Ząbki
tel. 22 765 XX 56
WIDLAK Serwis
ul. Dobra 5
87-100 Toruń
tel./fax 56 675 XX 34
Zapytanie
Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty cenowej na baterię do wózka WW 1.25Ez o
pojemności 600-700Ah. Sprawa jest pilna. Proszę o szybką odpowiedź.
Z poważaniem
Adam Domator
[pieczątka]
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WZÓR ZAPYTANIA OPERTOWEGO

…………………………..
Data

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Dane identyfikacyjne zamawiającego

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:……………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………
I.
Opis przedmiotu zamówienia:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
II.
Warunki udziału w postępowaniu:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
III.
Kryteria oceny ofert:
1) .......................................................................................................... – pkt lub %
2) .......................................................................................................... – pkt lub %
3) .......................................................................................................... – pkt lub %
IV.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..

V.
VI.

Termin składania ofert: data: dd/mm/rrrr, godzina: hh/mm
Akceptowalne formy składania ofert:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..

VII.
Sposób sporządzenia oferty:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………..
VIII.
Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w
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IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.

imieniu
zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………..
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy /
zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu
zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
Załączniki:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………......
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz
zamieści informację na stronie internetowej.

Oferta
Umowy najczęściej zawiera się w formie ofertowej: jeden przedsiębiorca składa ofertę
drugiemu, której przyjęcie jest równoznaczne z zawarciem umowy. „Oferta to oświadczenie woli
zawierające istotne postanowienia umowy. (…) Oświadczenie kontrahenta, by było ofertą, musi
być bardzo konkretne i szczegółowo przedstawiać prawa i obowiązki stron. Oferta sprzedaży
samochodu powinna więc zawierać m.in. jego model, rocznik, wyposażenie oraz oczywiście cenę”
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Układ
Miejscowość, data;
Dane nadawcy;
Dane adresata (odbiorcy);
Nagłówek („OFERTA”);
Treść oferty, w której zawarte są informacje na temat towaru lub usługi, informacje o sposobie
dostawy, warunkach płatności, terminie realizacji, gwarancji itp.;
Informacja o okresie obowiązywania;
Ewentualnie wyrażenie nadziei, że oferta zostanie przyjęta i nastąpi złożenie zamówienia;
Zwrot grzecznościowy („Z poważaniem”), pieczątka i podpis.
Sporządź ofertę, będącą odpowiedzią na poprzednio sporządzone zapytanie ofertowe. Jako wzór
można skorzystać z opublikowanych w Internecie ofert lub z przestawionych poniżej
przykładowych wzorów i przykładów oferty.

Oferta – wzór
……………………..
(miejscowość, data)
……………………..
……………………..
……………………..
(dane nadawcy)
……………………..
……………………..
……………………..
(dane adresata)
OFERTA
Niniejszym składamy ofertę zawarcia umowy o następującej treści:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Termin, w ciągu którego będziemy oczekiwać na odpowiedź wynosi ……… dni, licząc od dnia
………., przy czym przestaje ona nas wiązać, o ile nie otrzymamy odpowiedzi do dnia
…………… .
Z poważaniem
……………………..
(pieczątka i podpis)
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\(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik
nr 1
do zapytania ofertowego

OFERTA CENOWA
dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
Nawiązując do postępowania poniżej 14 000 euro nr IZ.272.13.2012 na „Dostawę serwera
aplikacji wraz z oprogramowaniem oraz komputerów PC na potrzeby Wydziału Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi”.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto ......................... zł + podatek VAT ……… %
tj. .................. = cena brutto ……....………… zł (słownie:.................................................) w tym za:
Jedn.

Lp Nazwa urządzenia

1.

2.

miary

Komputer stacjonarny PC o
minimalnych wymaganiach
techniczno-funkcjonalnych
określonych w załączniku do
formularza cenowego.
Serwer Tower o minimalnych
wymaganiach technicznofunkcjonalnych określonych w
załączniku do formularza
cenowego.
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jednostkowa
netto
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brutto
zakupu

Szt.

8

zł

zł

zł

Szt.

1

zł

zł

zł

RAZEM

zł

1. Akceptujemy czas realizacji płatności za dokonaną wycenę w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury
VAT.
2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i specyfikacją techniczną
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia minimalne wymagania techniczno –
funkcjonalne określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wykonawca:
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Podpisano:
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(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)
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