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75 WYRAŻEŃ DO PISANIA EMAILI PO ANGIELSKU 
 

 

Powitanie 
 

Nieformalna wiadomość do jednej osoby: 

1. Hi [imię], 
2. Hello [imię], 
3. Dear [imię], 
 

 

Nieformalna wiadomość do grupy osób: 

 

4. Hi everyone, 

5. Hi guys, 

 

Formalna wiadomość: 
 

1) Nie wiesz, do kogo piszesz; nie znasz nazwiska, stanowiska ani płci 
adresata 

6. Dear Sir/Madam, 

7. Dear Sir or Madam, 

8. To Whom It May Concern: 

 

2) Nie znasz nazwiska adresata, ale znasz jego stanowisko: 

9. Dear [nazwa stanowiska], 
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3) Nie znasz nazwiska ani stanowiska adresata, ale znasz jego płeć 

10. Dear Sir, 

11. Dear Madam, 

 

3) Piszesz do działu lub danej grupy osób: 
12. Dear [nazwa grupy lub działu], 
 

4) Wiesz, do kogo piszesz: 

13. Dear Mr [nazwisko], 

14. Dear Ms [nazwisko], 

15. Dear [imię i nazwisko]. 
 

Zdanie otwierające 

 

W nieformalnej wiadomości: 
 

16. I’m writing to… 

Piszę, żeby… 

  

17. This is just a quick reminder… 

To tylko szybkie przypomnienie… 

 

18. This is just a quick note… 

To tylko kilka słów… 
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19. I’m reaching out to you because… 

Kontaktuję się z Tobą, ponieważ… 

 

20. I just wanted to let you know that… 

Chciałem tylko dać Ci znać, że… 

 

W formalnej wiadomości: 
 

21. I am writing to you about your report / our next appointment / 

our last meeting 

Piszę do Pana / Pani w sprawie Pana / Pani raportu / naszego następnego 
spotkania / naszego ostatniego spotkania 

 

22. I am writing: 

to ask about – zapytać o 

to ask a favour – poprosić o przysługę 

to confirm – potwierdzić 

to inform you – poinformować Pana / Panią o 

to invite you to – zaprosić Pana / Panią o 

to thank you – podziękować Panu / Pani 
to tell you… – powiedzieć Panu / Pani 
 

23. I am contacting you to… 

Kontaktuję się z Panem / Panią, żeby… 

 

24. Could I take a moment of your time to… 

Czy mógłbym zająć chwilkę Pana / Pani czasu, żeby… 
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Jeśli nawiązujesz do wcześniejszej rozmowy lub wymiany wiadomości lub 
chcesz poznać postęp w pracy nad czymś, użyj: 
 

W nieformalnej wiadomości: 
 

25. I’m just checking in on you… 

Sprawdzam tylko, co u Ciebie… 

 

26. I’m getting back to you about… 

Oddzwaniam do Ciebie w sprawie… 

 

27. I just read your email about… 

Właśnie przeczytałem Twój email o… 

 

28. I just got your message… 

Właśnie dostałem Twoją wiadomość… 

 

29. I would like to ask you to… 

Chciałbym Cię poprosić o… 

 

W formalnej wiadomości: 
 

30. In reply to your message… 

W odpowiedzi na Pana / Pani wiadomość… 
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31. Following up on our phone conversation… 

Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej… 

 

32. As we discussed, I would like to… 

Jak ustaliliśmy, chciałbym… 

 

33. As promised, I am sending… 

Jak obiecałem, wysyłam… 

 

34. Would you share your insights on this matter, please? 

Czy podzieliłby się Pan / podzieliłaby się Pani spostrzeżeniami na ten 
temat? 

 

Możesz też zacząć od podziękowania za ostatnią wiadomość, używając: 
 

W nieformalnej wiadomości: 
 

35. Thanks for your email. 

Dzięki za Twój email. 
 

36. Thanks for your quick reply. 

Dzięki za szybką odpowiedź. 
 

37. Thanks for reaching out to me. 

Dzięki za skontaktowanie się ze mną. 
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38. Thanks for getting back to me so quickly. 

Dzięki za szybkie oddzwonienie do mnie. 
 

39. Thanks for asking about / sending me / your invitation / your 

feedback on / your suggestion 

Dzięki za zapytanie o / wysłanie mi / Twoje zaproszenie / Twoją opinię o / 
Twoją sugestię 

 

W formalnej wiadomości: 
 

40. Thank you for your email. 

Dzięki za Pana / Pani email. 
 

41. Thank you for asking about / sending me / your invitation/ your 

feedback on / your suggestion. 

Dzięki za zapytanie o / wysłanie mi / Pana / Pani zaproszenie; Pana / Pani 
opinię o; Pana / Pani sugestię. 

 

42. Thank you for your email about… 

Dziękuję Panu / Pani za email na temat… 

 

Treść 
 

Wyrażanie prośby 

Jeśli chcesz o coś poprosić w formalnej wiadomości: 
 

43. It would be really helpful if you could… 

Bardzo by mi pomogło, gdyby mógł Pan / mogła Pani… 
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44. If possible, I’d like to know more about… 

Jeśli to możliwe, chciałbym dowiedzieć się więcej o… 

 

45. I would be very grateful if you could… 

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby mógł Pan / mogłaby Pani… 

 

46. I would like to receive… 

Chciałbym otrzymać… 

 

Jeśli chcesz wyrazić prośbę w nieformalnym emailu, możesz użyć 
zwrotów: 
 

47. Could you please…? 

Czy mógłbyś / mogłabyś…? 

 

48. It would be great if you could… 

Byłoby świetnie, gdybyś mógł / mogła… 

 

Dodawanie załączników 
 

49. I’ve attached… 

Załączyłem… 

 

50. I’m sending… 

Wysyłam… 
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51. Please take a look at the attached document. 

Proszę, rzuć okiem na załączony dokument. 
 

52. Here’s the document you asked for. 

To dokument, o który prosiłeś / prosiłaś. 
 

53. Here’s the document we talked about. 
To dokument, o którym rozmawialiśmy. 
 

Zakończenie 
 

54. Thanks for your help. 

Dzięki za Twoją pomoc. 
 

55. Thank you in advance. 

Dziękuję Panu / Pani z góry. 
 

56. I would appreciate your help in this matter. 

Doceniłbym Pana / Pani pomoc w tej sprawie. 
 

57. I would be grateful for your help. 

Byłbym wdzięczny za Pana / Pani pomoc. 
 

58. Your help would be greatly appreciated. 

Pana / Pani pomoc byłaby bardzo mile widziana. 
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Jeśli z chcesz zaznaczyć, że oczekujesz od odbiorcy odpowiedzi lub 
umawiasz z nim spotkanie: 

 

59. Looking forward to hearing from you soon. 

Z niecierpliwością czekam na Pani / Pana odpowiedź. 
 

60. I look forward to meeting you. 

Z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie. 
 

Jeśli udzieliłeś porady albo pomocy, możesz napisać: 
 

61. If you have any questions, please feel free to get in touch. 

Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, pisz śmiało. 
 

62. Let me know if you need any help. 

Proszę dać mi znać, jeśli będzie Pan potrzebował / Pani potrzebowała 
jakiejkolwiek pomocy. 

 

63. Please contact me if there are any problems. 

W razie jakichkolwiek problemów, proszę o kontaktowanie się ze mną. 
 

64. If you require any further information, please do not hesitate to 

contact me. 

Jeśli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji, zachęcam do 
kontaktowania się ze mną. 
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Pożegnanie 
 

Jeśli chodzi o zakończenie wiadomości, możesz wybrać trzy ścieżki: 
formalną, półformalną i nieformalną. 
Jeśli piszesz formalnie – do kogoś z o wiele wyższego rangą, bardzo 
ważnego klienta, albo wymieniasz z kimś wiadomości po raz pierwszy: 

65. Yours faithfully, – jeśli zacząłeś wiadomość od Dear Sir / Dear 
Madam / Dear Sir or Madam, czyli jeśli nie wiesz, do kogo dokładnie 
piszesz 

66. Yours sincerely, – jeśli zacząłeś wiadomość od Dear Mr [nazwisko] 
lub Dear Ms [nazwisko], czyli jeśli znasz nazwisko adresata 

Jeśli z kolei znasz już swojego adresata, zakończ wiadomość z użyciem 

jednego z półformalnych wyrażeń: 
 

67. Best, 

68. Regards, 

69. Best wishes, 

70. Best regards, 

71. Kind regards, 

 

Jeśli piszesz wiadomość do kogoś, kogo znasz bardzo dobrze i z kim 

jesteś w przyjacielskich relacjach – na przykład z koleżanką z zespołu, z 
którą co rano pijecie kawę i zagryzacie ją croissantami, możesz 
zrezygnować z półformalnych zwrotów i pokusić się o napisanie: 
 

72. Cheers, 

73. Later, 

74. Take care, 

75. Have a great / productive / wonderful day! 
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