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ZWROTY DO ROZMÓW TELEFONICZNYCH PO ANGIELSKU 

 

 

1. chcesz się przedstawić  

 

[Twoje imię/ imię i nazwisko] + speaking. 

[Twoje imię/ imię i nazwisko] przy telefonie. 

 

This is + [Twoje imię/ imię i nazwisko]. 

Z tej strony [Twoje imię/ imię i nazwisko]. 

 

It’s + [Twoje imię/ imię i nazwisko]. 

Z tej strony [Twoje imię/ imię i nazwisko]. 

 

Hello, this is [Twoje imię i nazwisko] from [nazwa Twojej firmy]. 

Witam, z tej strony [Twoje imię i nazwisko] z [nazwa Twojej firmy]. 

 

Hello, it’s [Twoje imię i nazwisko] from [nazwa Twojej firmy]. 

Witam, tutaj [Twoje imię i nazwisko] z [nazwa Twojej firmy]. 
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2. chcesz zapytać, w czym możesz pomóc: 

 

How may I help you? 

Jak mogę pani / panu pomóc? 

 

How can I help you? 

W czym mogę pani / panu pomóc? 

 

3. chcesz wyjaśnić, dlaczego dzwonisz: 

 

I just wanted to ask if + zdanie 

Chciałem tylko zapytać, czy  + zdanie 

 

I’m calling about + rzeczownik 

Dzwonię w sprawie  + rzeczownik 

 

I’m calling to discuss + rzeczownik 

Dzwonię, żeby przedyskutować + rzeczownik 

 

4. oddzwaniasz do kogoś 

 

Somebody phoned me from this number. 

Ktoś dzwonił do mnie z tego numeru. 
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I’m returning your call. 

Oddzwaniam. 

 

5. chcesz o coś poprosić 

 

Could you please + [Twoja prośba – czasownik w bezokoliczniku]? 

Czy mógłby pan / mogłaby pani [Twoja prośba – czasownik w 

bezokoliczniku]? 

 

Could you [Twoja prośba – czasownik w bezokoliczniku], please? 

Czy mógłby pan / mogłaby pani [Twoja prośba – czasownik w 

bezokoliczniku]? 

 

Would you mind [Twoja prośba – czasownik w formie gerund] ? 

Czy mógłby pan / mogła pani [Twoja prośba – czasownik w formie 

gerund] ? 

 

6. chcesz poprosić o połączenie z daną osobą 

 

Is [imię osoby, z którą chcemy rozmawiać] there, please? 

Czy [imię osoby, z którą chcemy rozmawiać] jest w pobliżu? 
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Could you please put me through to [imię osoby, z którą chcemy 
rozmawiać]? 

Czy mógłby pan / mogła pani przełączyć mnie do [imię osoby, z którą 
chcemy rozmawiać]? 

 

Could I speak to [imię osoby, z którą chcemy rozmawiać], please? 

Czy mógłbym rozmawiać z [imię osoby, z którą chcemy rozmawiać]? 

 

7. szukasz kogokolwiek, kto może udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytanie: 

 

I’d like to speak to somebody in [nazwa działu]. 

Chciałbym rozmawiać z kimś z [nazwa działu] 

 

I need to speak to somebody about [rzeczownik albo czasownik w 

formie gerund] 

Muszę porozmawiać z kimś o [rzeczownik albo czasownik w formie 

gerund] 

 

8. Twój rozmówca chce porozmawiać z kimś, kto jest w tym momencie 
niedostępny:  

 

I’m afraid [imię osoby] is not available at the moment. 

Obawiam się, że [imię osoby] nie jest w tym momencie dostępny. 
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I’m sorry, [imię osoby] is not here today. 

Przykro mi, nie ma dzisiaj [imię osoby]. 

 

[Imię osoby] is away from his/her desk at the moment. 

[imię osoby] nie ma w tym momencie przy biurku. 

 

I’m sorry, but [imię osoby] isn’t in the office today. 

Przykro mi, ale [imię osoby] nie ma dzisiaj w biurze. 

 

I think [imię osoby] is in a meeting. 

Myślę, że [imię osoby] jest teraz na spotkaniu. 

 

9. chcesz zapytać, czy możesz przekazać wiadomość: 

 

Can I take a message? 

Czy mogę odebrać wiadomość? 

 

Would you like to leave a message? 

Czy chciałby pan / pani zostawić wiadomość? 

 

Do you want to leave a message? 

Czy chce pan / pani zostawić wiadomość? 
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Shall I ask [imię osoby] to call you back? 

Czy mam poprosić [imię osoby], żeby do pani / pana oddzwoniła? 

 

10. chcesz zapewnić Twojego rozmówcę, że przekażesz jego wiadomość: 

 

I’ll give [imię osoby] your message as soon as possible. 

Przekażę [imię osoby] pana / pani wiadomość jak najszybciej. 

 

I’ll give [imię osoby] your message as soon as he/she gets back to the 

office. 

Przekażę [imię osoby] pana / pani wiadomość, jak tylko on/ona wróci do 
biura. 

 

I’ll make sure [imię osoby] gets your message. 

Dopilnuję, żeby [imię osoby] dostał / dostała pana / pani wiadomość. 

 

11. chcesz zostawić wiadomość 

 

I’d like to leave [imię osoby] a message. Could you please let him/her 

know that… 

Chciałbym zostawić wiadomość dla [imię osoby]. Czy mógłby pan / 
mogła pani dać mu / jej znać, że… 
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Could you please take a message? Please tell [imię osoby] that… 

Czy mógłby pan / pani odebrać wiadomość? Proszę powiedzieć [imię 
osoby], że… 

 

Could you ask [imię osoby] to send me…? 

Czy mógłby pan / pani poprosić [imię osoby] o wysłanie mi…? 

 

Could you tell [imię osoby] that…? 

Czy mógłby pan / pani powiedzieć [imię osoby] że…? 

 

12. chcesz zakończyć rozmowę 

 

Thank you for your time. 

Dziękuję pani / panu za poświęcony mi czas. 

 

Thank you for your help. 

Dziękuję za pani / pana pomoc. 

 

Thanks for calling. 

Dzięki za zadzwonienie. 
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