
KOMUNIKACJA PISEMNA
Czyli, gdy komunikujesz się z kimś,

kto nie chce się z Tobą komunikować

dr Krzysztof Matela
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05 W Polsce niby liczba wykształconych rośnie...

Źródło: Rocznik Statystyczny 2016. Główny Urząd Statystyczny
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04 Ale mimo starań urzędników z PKW...



- 4 - Źródło: AGB Nielsen Media Research sp. z o.o. Raport tygodniowy 19-25 marca 2018 r.
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07 Co nasze społeczeństwo ogląda w TV?

Miejsce Tytuł Kanał Oglądalność

1 M JAK MIŁOŚĆ TVP2 6,0 mln

2 MECZ TOWARZYSKI POLSKA - NIGERIA TVP1 5,1 mln

3 PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TVP1 3,9 mln

4 NA DOBRE I NA ZŁE TVP2 3,9 mln

5 BARWY SZCZĘŚCIA TVP2 3,7 mln

6 OJCIEC MATEUSZ TVP1 3,5 mln

7 DO ZOBACZENIA W DWÓJCE TVP2 3,3 mln

8 PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NAR. (STUDIO) TVP1 3,3 mln

9 KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA TVP2 3,3 mln

10 KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ TVP2 3,3 mln



w Polsce analfabetyzm oficjalnie nie istnieje… ale...
47% Polaków ma problem ze zrozumieniem tekstu (Szwecja 28%, USA 77%) 
63% Polaków w 2016 r. nie przeczytało żadnej książki 1 (17% Czechy)
46% Polaków nie czyta nawet krótkich artykułów 2

najpopularniejszym tygodnikiem w Polsce - Tele Tydzień (nakład 0,7 mln3)
58% Polaków czytuje tylko prasę i czasopisma4

20% osób z wyższym wykształceniem nie przeczytało w ciągu miesiąca tekstu 
dłuższego niż 3 str. maszynopisu4

43% Polaków nie rozumie tekstów ciągłych, 45% nie rozumie formularzy5

1 Raport Unesco A REVIEW OF CONCEPTS 2 Raport Biblioteki Narodowej i TNS OBOP 3 ZKDP, sierpień 2016
4 Polskie Badania czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, sierpień 2016 5 International Adult Literacy Survey – IALS

A może Polacy czytają??? Otóż nie bardzo...
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Dokonana przez osobę postronną (podmiot inny niż zobowiązany) wpłata 
kwoty odpowiadającej kwocie opłaty może być uznana za skuteczną zapłatę 
opłaty, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek 
zobowiązanego i w jego imieniu, dokonuje zapłaty tej opłaty z jego zasobów 
pieniężnych.

Podmiot wpłacający (zwany posłańcem czy wyręczycielem) działa w tym 
przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty zobowiązanego (w sensie 
technicznym). Podmiot ten nie dokonuje wówczas zapłaty opłaty, lecz 
wpłaty kwoty tytułem opłaty. Zapłata kwoty opłaty ma w tym przypadku 
wyłącznie wymiar techniczny.1 
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1 Gazeta Wyborcza 13 listopada 2013 – fragment korespondencji Urzędu Miasta Krakowa do mieszkańca w sprawie zapłaty za wywóz śmieci
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02 Odbiorcy nie rozumieją tego, co czytają



Wychodząc naprzeciw Państwa poszukiwaniom pełnej obsługi prawnej uprzejmie 
przedstawiam moją aplikację, celem złożenia propozycji współpracy/ świadczenia pracy w 
niepełnym wymiarze 2/3/4/ dni w tygodniu/ lub pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o 
nawiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony/ bezterminowej umowy cywilnoprawnej 
zlecenia/ świadczenia usług prawnych - świadczenia pracy o podwyższonej staranności przez 
pełnoprawnego prawnika, (obecnie egzaminowanego aplikanta radcowskiego, docelowo radcy 
prawnego – wpis 11 kwietnia 2012 r.), miejsce pracy tylko Warszawa i okolice, do samodzielnej 
obsługi prawnej – mającym doświadczenie w stosowaniu różnych dziedzin prawa od zaraz, 
(proponowana na początek wstępnie miesięczna stawka: za 1 dzień pracy w każdym kolejnym 
dniu tygodnia na poziomie:  4 000, 00 zł brutto /plus podatek Vat/ na początek /słownie: cztery 
tysiące złotych/), tj. miesięczna stawka obejmuje minimum x4 dni x8 godzin pracy w miesiącu. 

130 wyrazów w jednym zdaniu??? A zdanie z cv!
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03 Brak umiejętności komponowania zdań



PROSTO
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10 Jak się zatem komunikować...



- 9 -

str.

12 Bardzo, bardzo bardzo...
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14 Prawnie… Można prosto? Można!!
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20 Przekaz przez przeczenia

Jeśli nie spłacą Państwo zadłużenia w terminie, nie zawahamy się użyć wszelkich 
nie zabronionych prawem środków, by nie dopuścić do braku zapłaty 
przedmiotowego zobowiązania.

Brak zapłaty w terminie skutkować będzie podjęciem przez nas wszelkich 
dozwolonych prawem środków, pozwalających nam na skuteczne wyegzekwowanie 
zobowiązania. 

Jeżeli spłaci Pan swój dług damy Panu spokój.
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21 Zdania zbyt wielokrotnie złożone

Nadmieniam, iż jeśli do dnia jutrzejszego nie zostanie uznany nasz rachunek 
bankowy w związku z przedmiotowym zobowiązaniem pieniężnym, wszczęte zostaną 
procedury związane ze skierowaniem powyższej sprawy na drogę postępowania 
sądowego, a jednocześnie informuję, iż jako wtórny wierzyciel umocowany 
przepisami prawa nie skorzystamy z przywileju umorzenia choćby części wyżej 
wymienionego zobowiązania i dodatkowo wykorzystamy pełne spektrum 
dopuszczonych przez przepisy prawa działań, zmierzających do odzyskania 
przedmiotowej wierzytelności pieniężnej.

Jeśli nie wpłaci pan pieniędzy do jutra oddamy Pana do sądu. Wtedy straci Pan 
możliwość skasowania części długu.
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22 Zaśmiecony przekaz

Niniejszym informuję, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła na nasze konto wpłata w 
przedmiotowej sprawie, wynikająca z powyżej wskazanego zobowiązania, w sprawie 
której kontaktowaliśmy się z Państwem w miesiącu marcu.

Nie spłacił Pan do dzisiaj długu, o którym rozmawialiśmy 20 marca.
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23 Błędy i niezrozumiałe obliczenia

Różnica wniesionej opłaty zaliczkowej i łącznej należności
za wodę……………………… 184.62 - 668.04 = - 483.42
Powstałą różnicę - 483.42 prosimy wpłacić przy najbliższej opłacie czynszu

U W A G A !
Korekta zostanie dokonana w następnym rozliczeniu, po podaniu stanów 
rzeczywistych.

Dłużnik nie będzie wiedział, co to jest „łączna należność” i jak ma wpłacić ujemną 
kwotę -483.42.
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25 Błędny obraz w głowie dłużnika

Ponadto zawiadamiam, że wierzyciel wyraża zgodę na dobrowolne wpłaty, które 
pomniejszą wymagane zadłużenie, ale nie spowodują, że wierzyciel zawiesi 
egzekucję – jedynie ją ograniczy.

Zbyt skomplikowane. Dłużnik albo nie zrozumie, albo dostrzeże związek: ja płacę, a 
oni i tak prowadzą egzekucję.
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37 Przykład przekazu windykacyjnego

Panie Andrzeju informujemy, że 24 marca 2018 r.  został złożony przeciwko Pana 
firmie pozew do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W najbliższym czasie zostanie 
wydany nakaz zapłaty. Jednak istnieje jeszcze możliwość wycofania pozwu pod 
warunkiem wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2018 r. 

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie zadłużenie może znacznie 
wzrosnąć o koszty postępowania egzekucyjnego (wynoszące nawet  3.750 zł). 
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42 W Compliance dostaną zawału...

Do Pań:
● Nie potrafie już sobie z tym dac rady :(
● Mam dosc, poddaje sie juz..
● jestem beznadziejny

Do Panów:
● Tesknię…
● Smutno mi…
● Mysle o Tobie… :***
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44 Po prostu zapamiętaj, że...

Wezwanie do dłużnika to tak naprawdę przekaz reklamowy
Dłużnik jest taki jak społeczeństwo - nie czyta, nie rozumie, ogląda seriale
Zawsze pisz do niego tak prosto jak się tylko da
Pisz, jakbyś pisał do dziecka (lub do labradora)
Operuj prostymi i zrozumiałymi pojęciami
Komponuj pismo… ładne i przejrzyście
Pamiętaj - masz max. 6 sekund, tyle dłużnik będzie czytał to, co napisałeś
Wydawaj mu tylko proste polecenia
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)

Krzysztof.Matela@StrategieDlaBiznesu.pl

+48 602 438 747

Strategie dla Biznesu


