
Zasady poprawnego formatowania tekstu w Microsoft Word 

Pamiętaj:   

 Podanie piszemy na kartce A4. Powinno się ono zmieścić na 
jednej stronie A4. 

 Pisząc podanie nie pozostawiaj spójników takich jak: i, w, z – 
na końcu linii tekstu Są tzw.sieroty, których pozbyć się można 
używając „twardej spacji” (Ctrl + Shift + spacja). 

 Pamiętaj o interliniach. W teksie podania stosujemy interlinie 
na 1,5, pisany materiał będzie wtedy przejrzysty i klarowny. Natomiast w 
danych stosujemy interlinie pojedyncze. 
Aby zmienić interlinie należy zaznaczyć tekst, prawy przyciskiem myszy 
przejść do menu rozwijanego i wybrać polecenie Akapit. W nowym oknie 
ustawić odstępy po i przed na 0pt i interlinie na pojedynczą lub na 1,5 w 
zależności od potrzeby. 

 Stosuj czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów – ważne jest, aby rozmiar 
czcionki był proporcjonalny do rozmiaru dokumentu. Dla dokumentu o 
formacie A4 najbardziej optymalna jest czcionka o wielkości 12 Dane 
własne i nadawcy powinny być mniejsze o 1 punkt od wielkości tekstu 
podania. 

 Korzystaj z czcionek czytelnych takich jak: Times New Roman, Arial, 
Verdana czy Calibri. Jeśli chcesz użyć innej czcionki, wybierz taką, która 
ma polskie znaki. Niezależnie od wyboru czcionki podanie piszemy 
kolorem czarnym. 

 Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi. Znaki interpunkcyjne 
takie jak kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania – pisz 
zawsze bezpośrednio po wyrazie. 

 Używając nawiasów pamiętaj, żeby stawiać go zawsze po spacji. 
Otwierając nawias stawiaj spację, lecz wpisz od razu wyraz. Zamykając 
nawias zastosuj tą samą zasadę. Wskazówka ta dotyczy również używania 
cudzysłowiu. 

 Pamiętaj, aby kończąc pisanie wyjustować test – aby móc to zrobić nie 
używaj klawisza Ente po każdej linijce tekstu. Tekst, w którym wiersze są 
kończone klawiszem Enter nie może być justowany. Klawisz ten wciśnij 
dopiero jak skończysz pisać cały akapit.  

 



Pisząc podanie Pamiętaj: 

 Jeśli w podanie nie ma podanego adresu osoby, która wniosek złożyła to 
organ, do którego wniosek został złożony nie zajmie się sprawą poruszona 
w podaniu 

 Po napisaniu podania koniecznie należy sprawdzić czy w naszym 
dokumencie nie żadnych błędów (ortograficznych, stylistycznych lub 
rzeczowych). 

 Ważne jest aby sprawdzić czy poprawnie została napisana nazwa 
instytucji lub dane osoby, do której kierujemy podanie. 

 Podanie nie powinno być złożone na pół, zabrudzone ani pomięte. 
 

Schemat podania: 

 

 


