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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego 

w latach 2012–2013” (druk senacki nr 1051). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Barbara 

Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Mieczysław Gil, Maria Koc, 

Kazimierz Kutz, Jarosław Rusiecki, Czesław Ryszka, 

 
 gość: 

 Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk: 

 przewodniczący prof. Andrzej Markowski. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Przewodniczący Rady Języka Polskiego profesor Andrzej Markowski przedstawił 

„Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2012–2013”. Poinformował, że 

analizie poddano poprawność językową, komunikatywność i estetykę tekstów 

zamieszczanych w informacjach dołączanych do leków, parafarmaceutyków i kosmetyków 

oraz instrukcjach obsługi sprzętu AGD i sprzętu elektronicznego. Analizowano również 

umowy bankowe, leasingowe, ubezpieczeniowe, edukacyjne, telekomunikacyjne oraz 

deweloperskie i na usługi komunalne. Najwięcej uwag krytycznych Rady Języka Polskiego 

dotyczyło poziomu trudności sformułowań, długości wyrazów i wyrażeń, ich obcojęzycznej 

proweniencji oraz nasycenia tekstu specjalistyczną terminologią. Profesor Andrzej 

Markowski zwrócił uwagę, że tekst ulotek dołączanych do leków lub parafarmaceutyków 

jako informacja dla pacjenta jest nasycony terminologią naukową, trudno zrozumiałą. 

Ponadto tekst pisany jest zbyt małą czcionką (poniżej 10), a interlinia jest nazbyt gęsta, co 

powoduje trudności w percepcji tekstu, ale płaszczyzna pragmatyczna nie budzi większych 

wątpliwości. W ocenie Rady Języka Polskiego najtrudniejsze dla konsumenta są umowy 

i inne dokumenty będące ich integralną częścią, przygotowywane przez ich autorów tak, by 

chronić tylko interes nadawcy. Wydaje się, że zarówno forma graficzna, układ tekstu, jak 

i sposób jego opracowania służą temu, by zniechęcić odbiorcę do zapoznawania się z treścią 

umowy. 

W czasie dyskusji senatorowie zwrócili uwagę na konieczność podejmowania starań o to, 

aby ulotki czy umowy były pisane w sposób bardziej zrozumiały i czytelny dla konsumenta. 

Postulowali także, aby w przyszłości Rada Języka Polskiego przeanalizowała m.in. język 

współczesnej literatury polskiej, język kibiców sportowych czy służb porządkowych. 

 

Konkluzja: Komisja pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie. 

 

Opracowano w BPS 


