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Dobór i zasady opisu skrótów i skrótowców
w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego*
1. Ustalenia terminologiczne i zarys problematyki
Rezultatem skracania wyrazów, zestawieĔ, nazw wielowyrazowych w jĊzyku są skrócenia, które okreĞla siĊ mianem skrótów i skrótowców. Oba te terminy są róĪnie definiowane w literaturze jĊzykoznawczej. Przytoczmy tu tylko niektóre z definicji.
Sáownik ortograficzny jĊzyka polskiego terminu skróty uĪywa dla skróconych pojedynczych wyrazów, natomiast terminem skrótowce okreĞla skrócone poszczególne
grupy wyrazowe. Wedáug autora sáownika — „Przez skrótowce rozumiemy zespolenie skrótów poszczególnych wyrazów wchodzących w skáad nazwy wielowyrazowej”
(SOJP: 131). W związku z tak sformuáowaną definicją do skrótowców zaliczone zostaáy
równieĪ jednostki odnoszące siĊ do nazw pospolitych, np. cdn. (ciąg dalszy nastąpi),
itd. (i tak dalej), itp. (i temu podobne), br. (bieĪącego roku), bm. (bieĪącego miesiąca),
jw. (jak wyĪej), lp. (liczba porządkowa, liczba pojedyncza), nb. (notabene), np. (na
przykáad), tj. (to jest), tzn. (to znaczy), tzw. (tak zwany), Ğp. (ĞwiĊtej pamiĊci), ww. (wyĪej wymieniony). Redaktor sáownika M. Szymczak zaznacza, Īe skrótowce tego typu
czytamy zwykle jako caáe wyrazy.
W podobny sposób termin skrótowiec definiuje EWJP: „skrótowce są to wyrazy
(rzeczowniki) powstaáe przez skrócenie wyraĪenia dwu lub wiĊcej wyrazowego”. Termin
skrót nie zostaá w tej pozycji zdefiniowany. Takie samo stanowisko prezentują Jodáowski i Taszycki w Sáowniku ortograficznym i prawidáach pisowni polskiej (1973): „skrótowcami nazywamy áącznie pisane poáączenia kilku skrótów; skáadają siĊ one zwykle
z początkowych liter kilku wyrazów” (cyt. za: MáodyĔski 1974: 408).
Wedáug powyĪszych definicji róĪnica miĊdzy skrótem a skrótowcem miaáaby
charakter iloĞciowy (MáodyĔski 1974: 408). JeĪeli skracamy graficznie jeden wyraz
(dr, prof.), mamy do czynienia ze skrótem, a jeĪeli dwa lub wiĊcej (np. m.in., itd., itp.)
* Praca naukowa finansowana ze Ğrodków na naukĊ w latach 2007–2012 jako projekt rozwojowy (R 17 004 03).
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ze skrótowcem. W inny sposób interpretują róĪnicĊ miĊdzy skrótem a skrótowcem
tacy badacze, jak A. Markowski, J. MáodyĔski, P. Müldner-Nieckowski, J. Podracki
i Z. Saloni.
Przyjrzyjmy siĊ, jak definiuje te pojĊcia A. Markowski:
Skrót jest to litera lub poáączenie kilku liter pochodzące z czĊsto uĪywanych i znanych wyrazów,
stosowane w piĞmie do zapisywania tych wyrazów, ale odczytywane w formie peánego wyrazu,
który zastĊpują w tekĞcie pisanym (SPP: 1742).
Skrótowce są swoistą klasą derywatów utworzonych z kilkuwyrazowych nazw instytucji, przedsiĊbiorstw, firm, urzĊdów, organizacji, stowarzyszeĔ itp. przez odciĊcie pewnych skáadników caáej
nazwy. W jĊzyku polskim skrótowce skáadają siĊ z początkowych liter, gáosek lub pierwszych
sylab nazw wyjĞciowych (rozwiniĊtych). Derywaty te funkcjonują w polszczyĨnie mówionej
i pisanej (SPP: 1744).

W podobny sposób postrzega róĪnicĊ miĊdzy skrótem a skrótowcem P. Müldner-Nieckowski (por. WSSS: 8).
Jak zaznacza Z. Saloni i in. (SGJP: 51) —
Skrótowiec bezpoĞrednio jako wyraz odnosi siĊ do jakiegoĞ elementu zewnĊtrznego (z tzw. rzeczywistoĞci pozajĊzykowej), natomiast skrót odnosi siĊ do jakiegoĞ wyraĪenia jĊzykowego i dopiero poĞrednio ma odniesienie zewnĊtrzne. Skrótowiec funkcjonuje wiĊc na prawach elementu
jĊzykowego, skrót natomiast jest substytutem takiego elementu.

W niniejszym opracowaniu podane terminy bĊdą uĪywane w powyĪszym rozumieniu.
Posáugiwanie siĊ konstrukcjami abrewiacyjnymi staje siĊ w jĊzyku coraz czĊstsze.
P. Müldner-Nieckowski podkreĞla fakt, Īe w polskich tekstach znajdują siĊ setki tysiĊcy, a moĪe nawet miliony skrótów i skrótowców, form poĞrednich i wyrazów od nich
tworzonych. WciąĪ powstają nowe jednostki, a stare zanikają. W związku z tym istnieje
trudnoĞü utworzenia wyczerpującego zbioru takich jednostek.
W ostatnich latach ukazaáy siĊ dwie waĪne publikacje leksykograficzne dotyczące
skrótów i skrótowców. Pierwsza to publikacja o charakterze poradnika jĊzykowego, która
zawiera 4500 haseá — Sáownik skrótów i skrótowców (Podracki 1999), w którym znalazáy siĊ najwaĪniejsze i najbardziej typowe skróty i skrótowce — teĪ dawne, ale przede
wszystkim nowe. NajwiĊkszą liczbĊ haseá stanowią hasáa polskie, natomiast hasáa obce
zostaáy uwzglĊdnione w mniejszym zakresie. Poradnik dostarcza informacji ortograficznych, fonetycznych i gramatycznych, które są cenną wskazówką, jak posáugiwaü siĊ
skróceniami zgodnie z zasadami poprawnoĞci, jakie obowiązują w jĊzyku polskim.
Drugą publikacją jest Wielki sáownik skrótów i skrótowców (Müldner-Nieckowski
2007), który stanowi niezwykle obszerny zbiór haseá. RóĪni siĊ ona od poprzedniej nie
tylko objĊtoĞcią, ale przede wszystkim tym, Īe nie podaje wymowy, odmiany ani skáadni
skrótowców, a jedynie ich rozwiązania i ewentualnie táumaczenie nazw obcych, a takĪe
daty przy skrótowcach, których desygnaty juĪ nie istnieją. W doborze haseá autor kierowaá siĊ zasadą frekwencyjnoĞci, uwzglĊdniá jednostki wystĊpujące w tekstach publi-
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cystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, historycznych, technicznych i reklamowych,
zrezygnowaá natomiast z podawania tych jednostek, które wystĊpują w tekstach bardzo
specjalistycznych. Rozmiar leksykonu (74 370 skrótów i skrótowców, wystĊpujących
w tekstach w latach 1974–2006) Ğwiadczy o niezwykáej ekspansji skrótów i skrótowców
na caáym Ğwiecie. Coraz wiĊksze upowszechnianie siĊ tych jednostek w jĊzyku mówionym i pisanym powinno zostaü odzwierciedlone przy opracowaniu WSJP. ObjaĞnienia
skrótów i skrótowców są konieczne nie tylko dla uĪytkowników ojczystego jĊzyka, ale
równieĪ dla obcokrajowców.
Skróty pojawiają siĊ w tekstach polskich od dawna, najpierw w rĊkopisach, a nastĊpnie w ksiĊgach drukowanych. Byáy to najczĊĞciej takie skrócenia, jak np.: etc. (et cetera), nb. (notabene), PS (postscriptum), Ğp. (ĞwiĊtej pamiĊci), JKM (Jego Królewska
MoĞü). Skróty jako elementy pochodne od wyraĪenia podstawowego nie wymagają
podawania w ich opisie leksykograficznym wymowy (w odróĪnieniu od skrótowców),
a jedynie rozwiniĊcia, tj. podania jednostki, od której dany skrót pochodzi. Skróty naleĪy odczytywaü jako caáe wyrazy, ewentualnie wyraĪenia (wyjątek stanowią: itepe,
itede, etcetera, które funkcjonują w jĊzyku równieĪ jako wyrazy i z tego wzglĊdu mogą
stanowiü osobne hasáa w sáowniku). Skróty, jak podkreĞla Z. Saloni (SGJP: 141–142),
odpowiadają róĪnym elementom jĊzyka. Jedne są formami wyrazowymi, np. czyt. (czytaj), zob. (zobacz), p. (patrz), czy wyraĪeniami o charakterze frazeologicznym, np. itd.
(i tak dalej), itp. (i tym podobne), jw. (jak wyĪej). W tych wypadkach skrót ma jedno
rozwiniĊcie niezaleĪnie od kontekstu. Inne skróty moĪna interpretowaü jako róĪne formy
tego samego leksemu, np. skrót prof. (podobnie: dr, mgr, kpt., JW — JaĞnie WielmoĪny
(WielmoĪna), JM — Jego Magnificencja i inne) przy nazwisku Kowalski znaczy: profesor Kowalski, ale z prof. Kowalskim — znaczy: z profesorem Kowalskim.
Istnieje wiele wypadków, kiedy skracanie róĪnych jednostek leksykalnych przynosi ten sam rezultat, mamy wtedy do czynienia z homonimią, np. skrót przyp. moĪe
byü skrótem leksemu przypadek lub leksemu przypis, a skrót przew. moĪe byü skrótem
leksemu przewodniczący albo przewodnik.
Z. Saloni (SGJP: 142) dzieli skróty na dwa typy: skróty konkretnych wyraĪeĔ oraz
skróty leksemów. Do skrótów wyraĪeĔ autor zalicza formy czasownikowe (odpowiednie), np. zob. (zobacz), zm. (zmará, zmaráa); formy rzeczownikowe (odpowiednie), np.
b-cia (bracia), oo. (ojcowie); okreĞlenia rzeczownika w ustalonej formie, np. h.c. (honoris causa), ds. (do spraw); dopeániacz rzeczowników, np. rez. (rezerwy), bryg. (brygady), Oss. Ossol. (OssoliĔskich); dáuĪszą frazĊ nominalną w dopeániaczu, np. rb. (roku
bieĪącego), bp. (báogosáawionej pamiĊci); przysáówki, np. b. (bardzo), wá. (wáącznie);
przyimki, np. ok. (okoáo), wg (wedáug); spójniki, np. np. (na przykáad), pt. (pod tytuáem);
elementy koĔczące, np. itp. (i tym podobne), itd. (i tak dalej); skróty pomocnicze, np.
cdn. (ciąg dalszy nastąpi), czy odesáanie do ksiĊgi biblijnej. Natomiast wĞród skrótów
leksemów autor wyróĪnia rzeczowniki (wiĊkszoĞü), w tym: miano (po liczbie), np. cm
(centymetr), przedimki, np. dr (doktor), bp (biskup), oraz przymiotniki, np. b. (byáy),
ang. (angielski).
CzĊste są wypadki, kiedy ten sam leksem lub wyraĪenie moĪe byü skracane na
kilka sposobów, np. czasownik — czas., czasow.; katolicki — kat., katol.; krakowski
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— kr., krak.; prasáowiaĔski — psá., prasá., pseudonim — ps., pseud. W pisowni skrótów
szczególną rolĊ peáni kropka, której istnienie lub brak rozstrzyga o znaczeniu skrótu,
np. t. — tona, ale t. — tom, tempo, tenor. UĪycie wielkich liter równieĪ ma decydującą
rolĊ przy odczytywaniu skrótu, np. N.T. (NT) — Nowy Testament, ale nt. — na temat,
pt. — pod tytuáem, piątek, ale P.T. — pleno titulo ‘z peánym tytuáem’.
Za istotną cechĊ skrótu (skrótu graficznego w odróĪnieniu od skrótowca) J. MáodyĔski (1981) uwaĪa jego funkcjĊ metajĊzykową, tzn. fakt, Īe nie informuje on bezpoĞrednio o rzeczywistoĞci, ale odsyáa do peánego wyrazu lub wyraĪenia. Natomiast
skrótowiec moĪe odsyáaü do nazwy peánej, ale równieĪ czĊĞciej staje siĊ bezpoĞrednim
okreĞleniem desygnatu (bez odsyáania do nazwy rozwiniĊtej), jego funkcja metajĊzykowa istnieje obok funkcji jĊzykowej. Im bardziej skrótowiec traci swoją funkcjĊ metajĊzykową, tym bardziej siĊ leksykalizuje i staje siĊ elementem jĊzyka.
Z. Saloni (SGJP: 51), wskazując na brak ostrej granicy miĊdzy skrótem a skrótowcem, twierdzi, Īe czĊsto uĪywane skróty przechodzą w naturalny sposób do kategorii
skrótowców. UwaĪa, Īe np. LO (liceum ogólnoksztaácące) funkcjonowaáo dawniej jako
skrót, a obecnie jest skrótowcem. Przykáadem na przechodzenie jednostek z jednej kategorii do drugiej są jednostki: itp., itd., etc., które funkcjonują juĪ w jĊzyku mówionym
jako itepe, itede, etcetera, czy teĪ skróty p.o. (peániący obowiązki), k.o. (kulturalnooĞwiatowy), c.o. lub CO (centralne ogrzewanie), które teĪ są czytane jako: pe-o, ka-o,
ce-o.
Skrótowce zaczĊáy siĊ upowszechniaü w jĊzyku polskim od początku XX wieku
i stają siĊ coraz bardziej ekspansywne we wspóáczesnym jĊzyku. Dotyczy to zarówno
skrótowców rodzimych, jak i pochodzenia obcego. Konieczna jest znajomoĞü wspóáczesnych skrótowców, takich jak np.: ABS, ADHD, CD, e-mail, FIFA, GPS, PIT, PIN,
UEFA.
J. MáodyĔski (1981) wskazuje, Īe w momencie kiedy przestaje siĊ odczytywaü
skróty graficzne jako peáne wyrazy, a graficzne elementy skrótu zaczyna siĊ traktowaü
jako odpowiedniki elementów jĊzyka mówionego (sylaby, gáoski), wtedy skrót graficzny zaczyna funkcjonowaü jako skrót jĊzykowy, czyli skrótowiec.
W znakomitej wiĊkszoĞci skrótowce są rzeczownikami, które siĊ odmieniają, wchodzą w związki skáadniowe, czĊĞü z nich tworzy wyrazy pochodne. WiĊkszoĞü z tych
rzeczowników to nazwy wáasne, które odnoszą siĊ do obiektów jednostkowych (wyjątek
stanowią np. LO, PKS, AIDS). Dla opisu leksykograficznego skrótowców niezbĊdne
jest podanie: wymowy, akcentu, informacji fleksyjnej (czĊsto wystĊpują dwie moĪliwoĞci odmiany), informacji skáadniowej, formy zapisu (maáymi lub wielkimi literami,
z kropką lub bez kropki), czĊsto informacji o dziedzinie, jakiej dotyczą.
Niektóre skrótowce, podobnie jak skróty, są jednostkami wieloznacznymi, np. AK
— 1. Akcja Katolicka 2. Armia Krajowa; AR — 1. Akademia Rolnicza 2. Armia Radziecka 3. ang. Agency Reuter (Agencja Reutera).
Skrótowce podobnie jak skróty mogą mieü róĪne warianty — pisane wielkimi lub
maáymi literami, np. PANAM lub Pan Am, ECU lub ecu, CPLiA albo Cepelia.
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2. Skróty i skrótowce w wybranych sáownikach
Przyjrzyjmy siĊ, w jaki sposób opisują skróty i skrótowce wybrane sáowniki. W Collins Cobuild English Language Dictionary zostaáy uwzglĊdnione zarówno skróty, jak
i skrótowce. Skrócenia te są opisywane jako ‘abbreviation’, ‘written abbreviation’ albo
informacja o tym, Īe jednostki te są skróceniami, jest pomijana. PobieĪna obserwacja
artykuáów hasáowych wskazuje na róĪne niekonsekwencje. Hasáa skrótów, np.:
a/c is written abbreviation for account.
acc. is an abbreviation for account.
M, m /İm/, Ms, m’s.
2 m is a written abbreviation for ‘metres’ or ‘metre’ EG...3.5 m.
3 m or M is a written abbreviation for the number million. EG...à 56m... ...1.2 m barrels a day.
4 M or m is also an abbreviation for other words such as ‘minutes’, ‘married’, ‘male’, and
‘masculine’. [...]

mają w definicjach podane rozwiniĊcia skrótów, natomiast hasáa bĊdące formami rozwiniĊtymi tych skrótów, tj. account, metre, million, minutes, married, male, masculine,
nie mają w definicjach podanych skrótów ani odsyáaczy do haseá bĊdących skrótami.
Hasáa skróceĔ, np. a.m., p.m., zamiast rozwiniĊcia podają jedynie definicje, poniewaĪ skrócenia te nie są uĪywane w postaci rozwiniĊtej, są wiĊc juĪ skrótowcami, np.
a.m. is used to refer to a particular time in the morning, between midnight and noon [...].

W poniĪszych artykuáach hasáowych skróceĔ podawane jest ich rozwiniĊcie i definicja, natomiast hasáa, które są rozwiniĊciami tych skróceĔ są hasáami odsyáaczowymi.
W odrĊbnej kolumnie, tak jak w wypadku innych jednostek leksykalnych w sáowniku,
podawana jest informacja gramatyczna, a takĪe np. informacja o uĪyciu skróceĔ.
DC is used to refer to an electric current that always flows in the same direction; an abbreviation for ‘direct current’
N UNCOUNT:USU
BEFORE N
Direct current. see DC.
Mr /mıstԥ/. 1 Mr is used before a man’s name when you are speaking or referring to him; it is
the written abbreviation for ‘Mister’ [...]
N IN TITLES
Mister /mıstԥ/ 1. see Mr

W innych hasáach, np. PE, PT, podaje siĊ zarówno wymowĊ, rozwiniĊcie skrótowców, dodatkowo w odrĊbnej kolumnie oprócz informacji gramatycznej — informacjĊ
semantyczną. W tym wypadku hasáa skrótowców i hasáa bĊdące formami rozwiniĊtymi
tych skrótowców mają zarówno osobne definicje, jak i informacjĊ gramatyczną.
PE /pi: i:/ is a lesson in which school children do physical exercises or take part in physical games
or sports; an abbreviation for ‘physical education’. EG... We had two lessons of PE a week.
N UNCOUNT
= PT

78

Agnieszka Fedorowicz
PT /pi: ti:/ is the same as physical training. EG...a PT instructor.
N UNCOUNT
= PE
physical education consists of children at school doing physical exercises and playing physical
games and sports.
N UNCOUNT
= PE, PT
physical training is the same as physical education; a rather old-fashioned expression.
N UNCOUT

Hasáa skrótowców od nazw wáasnych, np.:
AA /ei ei/ 1. AA is the British motoring organization that helps members when their
cars break down; an abbreviation for ‘Automobile Association’. 2. AA is organization
that helps people who are suffering from alcoholism or who have given up alcoholic
drinks for medical reasons; an abbreviation for ‘Alcoholics Anonymous’.

nie odsyáają do haseá, które są formami rozwiniĊtymi tych skrótowców, gdyĪ haseá takich nie ma.
W SJPDor nie ma osobnych haseá skrótów i skrótowców. Ze wzglĊdu na to, Īe
w sáowniku zrezygnowano z podawania nazw wáasnych, nie znalazáy siĊ w nim równieĪ
skrócenia utworzone od tych nazw. Skrótowce podawane są sporadycznie w definicjach
haseá gáównych, np. w haĞle armia skrótowce zostaáy zamieszczone po terminach w nawiasie — ǻ Armia Krajowa (skrót AK), ǻ Armia Ludowa (skrót AL).
Dla skrótowca PRL nie ma odrĊbnego hasáa, a w haĞle rzeczpospolita podano tylko peáną nazwĊ Polska Rzeczpospolita Ludowa.
W definicjach haseá oznaczających pierwiastki chemiczne typu: cynk, oáów, potas konsekwentnie podawane są symbole (skróty) tych pierwiastków (wyjątek stanowi
hasáo wodór).
W SWJPDun równieĪ nie ma osobnych haseá skrótów. W niewielkim zakresie wystĊpują w podznaczeniach, np. w haĞle a w znaczeniu 5. ‘skrót od ar’. Pojawiają siĊ teĪ
niekonsekwentnie w definicjach haseá, np.:
centymetr [...] 1. ‘setna czĊĞü metra’ (skrót: cm). [...]
kilogram [...] ‘podstawowa jednostka masy równa 1000 g (skrót: kg)’. [...]
ĞwiĊtej pamiĊci ‘zwrot wyraĪający szacunek wobec osoby zmaráej, uĪywany przez chrzeĞcijan;
(skrót: Ğp.)’ [...]

W artykule hasáowym i tak dalej zamieszczono informacjĊ: ‘w tekstach pisanych
skrót itd.’, ale brak hasáa i tym podobne (i tym podobnie). Natomiast wystĊpują osobne hasáa:
i te de ‘wymawianiowa postaü skrótu itd., czasem uĪywana w mowie zamiast peánego wyraĪenia
i tak dalej’: Niczego mi nie brakuje: dom, samochód i te de.
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i te pe ‘wymawianiowa postaü skrótu itp., uĪywana w mowie zamiast peánego wyraĪenia i temu podobne, i tym podobne’: Rezerwacja, podróĪ i te pe — wszystko juĪ
zaáatwione.

W hasáach miĊdzy innymi, imienia nie umieszczono skrótów, tj. m.in., im., ani
w definicjach tych haseá, ani w przykáadach. W haĞle na przykáad równieĪ brak skrótu
w definicji, ale pojawia siĊ on w jednym przykáadzie: To urządzenie sáuĪy do pomiaru
róĪnych zjawisk, np. ciĞnienia, temperatury, promieniowania. Brak skrótów w hasáach:
profesor, inĪynier, magister, natomiast w haĞle doktor skrót jest podany w definicji
w nawiasie: (skrót: dr). Brak skrótów w definicjach haseá typu: rentgen, záoty, grosz.
Konsekwentnie w wypadku haseá oznaczających pierwiastki chemiczne typu: cynk,
oáów, potas w definicjach moĪna zaobserwowaü brak symboli tych pierwiastków (skrótów), choü symbol taki pojawiá siĊ np. w haĞle wodór ‘pierwiastek chemiczny o symbolu H…’.
W SWJPDun w niewielkim stopniu uwzglĊdniono hasáa skrótowców (są to przewaĪnie hasáa zleksykalizowanych skrótowców pochodzenia obcego, niektóre zostaáy
opatrzone terminem skrót, wymowa podawana jest sporadycznie, nie podaje siĊ równieĪ
rozwiniĊcia skrótowca w jĊzyku, z którego zostaá przejĊty), np.:
AIDS [wym. ejts || ejc] rz. MnĪ a. n ndm ‘choroba wywoáana wirusem HIV, powodującym zanik
odpornoĞci organizmu na infekcje, przenoszona najczĊĞciej poprzez kontakty seksualne oraz
wprowadzanie zakaĪonej krwi (transfuzje, wstrzykiwanie narkotyku) do krwioobiegu zdrowego
czáowieka’: Zaraziü siĊ AIDS. Chory na AIDS. <ang.>
UFO rz. N ndm ‘nie zidentyfikowany obiekt latający, uwaĪany przez niektóre osoby za statek
kosmiczny z innej planety; latający talerz’ <ang. skrót>
VIP rz. Mos Iiia a. I, Mc. ~pie; lm M. -y || -owie ‘bardzo waĪna osoba, najczĊĞciej waĪny polityk, wysoki urzĊdnik, dyplomata itp.’: Odrzutowiec miaá sáuĪyü do obsáugi biznesmenów po
zbudowaniu luksusowego terminalu pasaĪerskiego dla VIP-ów na gdaĔskim lotnisku (Czk)
<skrót ang.>

ISJP opisuje skróty w hasáach na trzy sposoby — jako: skrót nazwy, skrót wyraĪenia, skrót sáowa, np. NIP — skrót nazwy numer identyfikacji podatkowej, RP — skrót
nazwy Rzeczpospolita Polska, SB — skrót nazwy SáuĪba BezpieczeĔstwa; k.c. — skrót
wyraĪenia kodeks cywilny, KM — skrót wyraĪenia koĔ mechaniczny, tzn. skrót wyraĪenia to znaczy, tzw. skrót wyraĪenia tak zwany, bdb lub bdb. — skrót wyraĪenia
bardzo dobry lub bardzo dobrze, gdy oznacza ono ocenĊ szkolną; kcal — skrót sáowa
kilokaloria, kB — skrót sáowa kilobajt, MW — skrót sáowa megawat, M — to skrót
sáowa mieszkanie, uĪywany w konstrukcjach M-2, M-3 itp., TV lub tv skrót angielskiego sáowa television, czytany jak jego polskie odpowiedniki: telewizja lub telewizyjny
(nie odnotowano skrótu TVP!).
W ISJP informacja fleksyjna przy skrótach zostaáa podana w taki sam sposób jak
przy innych leksemach: sposób odmiany zostaá pokazany w postaci przypisu na marginesie, a formy odmiany zostaáy przytoczone przy haĞle, zgodnie z ogólnymi zasadami, np.:
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dr, D dr., rzadziej dra, Msc dr., rzadziej drze, lm M dr., rzadziej drzy lub dro-wie, przed wyliczeniem teĪ dr dr. Dr to skrót sáowa „doktor”, czytany jako caáe sáowo, uĪywany przed nazwiskiem
lub imieniem i nazwiskiem. Swego czasu byáem pacjentem dr. ĩochowskiego……wywiad z dr
Kowalską… …dr dr Jan BáoĔski i Stanisáaw Zając.
SKRÓT ODM JAK RZ MOS LUB NDM
nt. to skrót wyraĪenia „na temat”, czytany jak caáe to wyraĪenie, uĪywany przed tematem wykáadu, odczytu, dyskusji itp. Koáo miáoĞników Ğredniowiecza zaprasza na odczyt nt. udziaáu kobiet
w wyprawach krzyĪowych.
SKRÓT

W powyĪszych hasáach termin SKRÓT zostaá uwzglĊdniony w dodatkowej kolumnie z informacją fleksyjną. W definicji haseá skrótów podaje siĊ informacjĊ „czytany
jak caáe sáowo” lub „czytany jak caáe wyraĪenie”. Natomiast w artykuáach hasáowych
skrótowców nie stosuje siĊ terminu SKRÓTOWIEC, uĪywany jest tu równieĪ termin
SKRÓT (nie w przypisie na marginesie artykuáu hasáowego, ale w definicji), podaje siĊ
rozwiniĊcie skrótu i konsekwentnie równieĪ wymowĊ i informacjĊ gramatyczną, np.:
ABS [abees], D ABS-u, MS ABS-ie. Sáowo takĪe nie odmieniane. ABS to system przeciwdziaáający blokowaniu siĊ hamulców w samochodzie. (Skrót od niemieckiego „antiblockier System”).
RZ MRZ NL ODM/NDM
PRL [peerel], D PRL-u. PRL to skrót nazwy Polska Rzeczpospolita Ludowa. Skrót ten nie jest
odmieniany w jĊzyku oficjalnym.
RZ MRZ NL ODM/NDM
PESEL [pesel] to numer identyfikacyjny obywatela umieszczony w dowodzie osobistym i w ewidencji urzĊdowej. TakĪe baza danych zawierająca te numery. (Skrót nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji LudnoĞci).
RZ MRZ NDM

W ISJP są osobne artykuáy hasáowe dla skrótów: dr, dr hab., mgr, inĪ., dag lub
dkg, kg, kcal, MG, nr, ale np. w hasáach doktor, magister, inĪynier czy dekagram,
kilogram, kilokaloria, megawat, numer brak odsyáaczy do odpowiednich haseá ze
skrótami.
W ISJP nie zostaáy uwzglĊdnione m.in. nastĊpujące skrótowce: BBWR, KBN, MEN,
NIK, KBWE, KUL, OBOP, PR.
W USJP skróty, np. prof., inĪ., mgr, dr, podawane są konsekwentnie na koĔcu definicji haseá bĊdących formami rozwiniĊtymi skrótów, profesor, inĪynier, magister,
doktor, przy informacji gramatycznej. Tak samo notowane są skróty leksemów typu:
rtg (rentgen), zá (záoty), gr (grosz), oraz inne, typu m.in. (miĊdzy innymi), itd. (i tak dalej). W ten sam sposób podawane są skróty obcego pochodzenia, np.:
Anno Domini ‹z áac.› ksiąĪk. «w roku PaĔskim, tzn. po narodzeniu Chrystusa»: Lato Anno Domini 1935 obfitowaáo w niezwykáe wydarzenia. wym. anno domini • skr. A.D., AD.

Natomiast skróty stron Ğwiata stanowią osobne hasáa, np.:
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W ‹skr. ang. West› «symbol zachodu jako strony Ğwiata».

W wypadku pierwiastków chemicznych skróty (symbole) zostaáy umieszczone na
początku definicji, np.
oáów. ‘(Pb) pierwiastek chemiczny z grupy wĊglowców [...].

USJP uwzglĊdnia równieĪ obszerny wybór skrótowców od nazw pospolitych
(rodzimych i pochodzenia obcego), np. c.o., EKG, erka, rkm, oraz od nazw wáasnych
(rodzimych i pochodzenia obcego — nazwy paĔstw, instytucji i organizacji krajowych
i miĊdzynarodowych), np. IMiGW, PKB, PKO, RP, USA, ZSRR, NRD, NATO, ONZ,
PZU, ZHP, ZUS.
Niektóre skrótowce mają podane rozwiniĊcie oraz konsekwentnie wymowĊ i informacjĊ fleksyjną na koĔcu artykuáu hasáowego, nie podaje siĊ natomiast informacji
o tym, Īe są skrótowcami, np.:
PZU «Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ» Ubezpieczyü samochód w PZU. wym. pe-zet-u • m
a. n ndm.;
PRL, Peerel urz. «Polska Rzeczpospolita Ludowa» Rząd PRL-u (Peerelu). ĩyü w PRL (w PRL-u)
wym. pe-er-el • m I, D. PRL-u, -u a. m a. Ī ndm.

WystĊpują równieĪ takie formy zleksykalizowane, w których nie podaje siĊ ani
wymowy, ani informacji, Īe są skrótowcami, np.:
NIP urz. «numer identyfikacji podatkowej, numer podatnika uĪywany w ewidencji podatkowej»
m IV, D. -u, Ms. NIP-ie.
OBOP urz. «OĞrodek Badania Opinii Publicznej, instytucja, której zadaniem jest badanie opinii
i preferencji spoáeczeĔstwa»: Wedáug OBOP-u ponad poáowa Polaków ma w domach magnetowidy. m IV, D. OBOP-u, Ms. OBOP-ie.
PESEL urz. a) «Powszechny Elektroniczny System Ewidencji LudnoĞci, system zawierający
dane ewidencyjne staáych mieszkaĔców Polski (imiĊ, nazwisko, stan cywilny, data urodzenia,
adres zamieszkania)» Baza danych PESEL-u. b) «numer ewidencyjny wpisywany do dowodu osobistego»: W tym dowodzie brak PESEL-u. m I, D. PESEL-u; w zn. b lm M. PESEL-e,
D. PESEL-i.

Inne jednostki, pochodzenia obcego, teĪ juĪ zleksykalizowane, mają podawane
oznaczenie skr.1, a takĪe rozwiniĊcie skrótowca w jĊzyku, z którego zostaá przejĊty, np.:
HIV ‹skr. ang. Human Immunodeficiency Virus ‘ludzki wirus nabytego braku odpornoĞci’› med.
«wirus wywoáujący AIDS» m ndm.
PIT ‹skr. ang. p(ersonal) i(ncome) t(ax) ‘podatek od dochodów osobistych’› urz. «formularz,
na którym skáada siĊ zeznanie podatkowe»: Na Picie brak kilku danych. Formularz PIT. Wypeániü PIT.
m IV, D. PIT-u, Ms. Picie; lm M. PIT-y.
1

W USJP dla oznaczenia zarówno skrótów jak i skrótowców jest uĪywany skrót skr.
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VAT ‹skr. ang. v(alue) a(dded) t(ax) dosá. ‘podatek od wartoĞci dodanej’› ekon. «podatek od
towarów i usáug doliczany do ich ceny»: Od przyszáego roku wĊgiel oraz energia elektryczna
i cieplna bĊdą opodatkowane nowymi stawkami VAT. Opáata za minutĊ poáączenia kosztuje záotówkĊ szeĞüdziesiąt szeĞü groszy z VAT-em.
wym. wat • m ndm a. m IV, D. VAT-u, Ms. Vacie, blm.

PoniĪsze hasáa odsyáają do odpowiednich haseá, które są rozwiniĊtymi formami
skrótowca, i tam dopiero znajduje siĊ jego definicja.
IQ ‹skr. z ang. intelligence quotient› psych. «iloraz inteligencji» p. iloraz w zn. 2.: Miaá wysoki
(wysokie) IQ.
wym. aj kju • m a. n ndm.
USA ‹skr. ang. U(nited) S(tates) (of) A(merica)› zob. Stany Zjednoczone.
wym. u-es-a • blp ndm.

W USJP uwzglĊdniono skrótowce historyczne, nie zostaáy one jednak opatrzone
znakiem skr., np.:
AK hist. «Armia Krajowa, konspiracyjna organizacja wojskowa dziaáająca w okresie II wojny
Ğwiatowej na terenie paĔstwa polskiego w granicach z 1939 r.»
wym. a-ka • Ī a. n ndm.
NRD «Niemiecka Republika Demokratyczna, paĔstwo w Ğrodkowej Europie, istniejące w latach
1949–1990; Niemcy Wschodnie»
wym. en-er-de • n a. Ī ndm.

W USJP pominiĊto m.in. nastĊpujące skrótowce: BBWR, KBN, MEN, PZPR, PPS,
ASO, a takĪe skróty: A.C. — áac. Ante Christum (natum) ‘przed Chrystusem’, ab init.
— áac. ab initio ‘od początku’, a.m. lub A.M. — 1. áac. anno mundi ‘w roku Ğwiata (tzn.
liczonym od stworzenia Ğwiata’, 2. áac. ante meridiem ‘przed poáudniem’, br. — bieĪącego roku i in.

3. Skróty i skrótowce w WSJP
Analiza haseá skrótów i skrótowców w wyĪej wymienionych sáownikach pozwala
stwierdziü, Īe jednostki te nie zostaáy opisane w sposób zadowalający. Aby ujednoliciü
opis wszystkich jednostek leksykalnych, w WSJP zostanie wprowadzona odpowiednia
struktura artykuáu hasáowego dla kaĪdej jednostki opisu sáownikowego. W związku
z tym, Īe WSJP bĊdzie sáownikiem elektronicznym, informacje leksykograficzne bĊdą
w nim przechowywane w postaci pól i rekordów bazy danych. Przewiduje siĊ nastĊpujące moĪliwe pola dla kaĪdej jednostki leksykograficznej: WYRAĩENIE HASàOWE,
WARIANT WYRAĩENIA HASàOWEGO, INFORMACJA O WYMOWIE, ETYMOLOGIA, INFORMACJA FLEKSYJNA, KWALIFIKATORY, DEFINICJA, RELACJE
SEMANTYCZNE, INFORMACJA SKàADNIOWA, KOLOKACJE, PRZYKàADY
PEàNOZDANIOWE, JEDNOSTKI NIECIĄGàE ZAWIERAJACE WYRAĩENIA,
FRAZEMY, ‘SKRZYDLATE SàOWA’, PRZYSàOWIA (zob. ĩmigrodzki 2007: 13).
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Nie wszystkie z tych pól bĊdą konieczne do opisu poszczególnych jednostek leksykalnych. Niektóre z tych rubryk ze wzglĊdu na specyfikĊ opisywanej jednostki pozostaną
niewypeánione.
W związku z opisem skrótów i skrótowców w WSJP naleĪaáoby zatem rozstrzygnąü nastĊpujące kwestie:
— które skróty i skrótowce powinny zostaü uwzglĊdnione w WSJP? Czy podstawĊ
doboru ma stanowiü korpus?
— w jaki sposób opisywaü skróty i skrótowce w WSJP?
3.1. Dobór skrótów i skrótowców
Wydaje siĊ, Īe podstawĊ doboru skrótów i skrótowców (teĪ obcych) powinien stanowiü
przede wszystkim korpus, ewentualnie uzupeániony o ekscerpcjĊ haseá z istniejących
sáowników skrótów i skrótowców. Skrótowce od nazw wáasnych naleĪaáoby uwzglĊdniü w podobnym zakresie jak nazwy wáasne. Do WSJP naleĪaáoby wáączyü przede
wszystkim skrótowce o duĪej frekwencji, które są wspóáczeĞnie uĪywane, a zwáaszcza
jednostki rodzime. Dyskusyjna jest kwestia wprowadzania specjalistycznych skrótów,
a takĪe ich zakres, np. czy naleĪy uwzglĊdniü specjalistyczne skróty stosowane w bibliotekarstwie, jak s.b.n. — strona bez numeracji, b.a. — bez autora, b.w. — bez wydawcy. Innym istotnym problemem jest zakres uwglĊdniania skrótów obcych, np. r.c.
— ang. ready cash ‘zapáata gotówką (na rachunkach)’, c.i.a. — ang. cash in advance
‘páatne z góry’, inv. — áac. invenit ‘skomponowaá, wynalazá’, ex lib. — áac. ex libris
‘z ksiąĪek’, cresc. — wá. crescendo ‘muz. wzmacniając’, q.p. — áac. quantum placet
‘med. dowolnie, iloĞü dowolna’, init. — áac. initio ‘na początku’. Sprawą dyskusyjną
jest równieĪ opis w WSJP takich elementów, jak np. symbole pierwiastków chemicznych, np. Pb — oáów, Hg — rtĊü, C — wĊgiel, czy symbole stron Ğwiata, np. W — ang.
niem. West ‘zachód’.
W WSJP naleĪaáoby raczej zrezygnowaü z bardzo specjalistycznych skrótów,
a odnotowywaü jednostki czĊsto wystĊpujące w korpusie, i to zarówno rodzime, jak
i obce.
Korpus jako podstawa doboru skrótów i skrótowców powinien byü dokáadnie analizowany, tak Īeby odnotowywaü na jego podstawie jednostki, które mają duĪą frekwencjĊ, ale nie te, które pojawiają siĊ wielokrotnie w jednej publikacji.
3.2. Sposób opisu skrótów i skrótowców w WSJP
3.2.1. Skróty w WSJP
Jest oczywiste, Īe skróty jako elementy jĊzyka pisanego winny byü uwzglĊdniane
w opisie sáownikowym. PoniewaĪ WSJP bĊdzie sáownikiem elektronicznym, postulujemy, aby wyodrĊbniü w artykule hasáowym dodatkowe pole SKRÓT dla ewentualnych
skrótów dla kaĪdej jednostki leksykalnej. W tym polu znalazáyby siĊ wszystkie skróty
leksemów, które bĊdą miaáy potwierdzenie w korpusie. Mogą to byü takie oznaczenia,
jak: astr. (astronomia, astronomiczny), aut. (autorski), bakt. (bakteryjny, bakterie), czw.
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(czwartek), hist. (historia, historyczny), hitl. (hitlerowski), org. (organiczny, organizacja, organista), przen. (przenoĞnia, przenoĞnie), przest. (jĊz. przestarzaáy), przyd. (przydawka), przyp. (1. jĊz. przypadek, przypadkowy, 2. przypis), skr. (1. skrót, skrótowiec,
skrótowy, 2. skrytka (pocztowa)).
Wszystkie tego typu skrócenia są czytane i odmieniane jako wyrazy rozwiniĊte,
w związku z tym nie ma koniecznoĞci podawania dla tych jednostek wymowy ani informacji gramatycznej. Natomiast osobne hasáa skrótów takich leksemów bĊdą jedynie hasáami odsyáającymi do haseá form rozwiniĊtych. W artykule hasáowym skrótu
zostaáoby wyodrĊbnione specjalne pole ROZWIĄZANIE SKRÓTU, w którym byáyby
umieszczane formy peáne skrótów, czyli rozwiniĊcia tych skrótów. Pole ROZWIĄZANIE SKRÓTU odsyáaáoby do wersji rozwiniĊtej skrótu.
Gdyby na podstawie analizy tekstów korpusowych okazaáo siĊ, Īe jednostki leksykalne typu: ciąg dalszy nastąpi, miĊdzy innymi, i tak dalej, jak wyĪej, jak niĪej, na
przykáad, do spraw, pod tytuáem, ĞwiĊtej pamiĊci, báogosáawionej pamiĊci, wyĪej wymieniony, tak zwany, bieĪącego miesiąca, bieĪącego roku, naszej ery, imienia, z wyjątkiem,
z wyáączeniem, z domu nie wystĊpują w formie pisanej w wersji rozwiniĊtej, a jedynie
w formie skróconej, to skróty tych jednostek, w tym wypadku: cdn., m.in., itd., jw., jn.,
np., ds., pt. Ğp., báp. lub bp., ww., tzw., bm., br., n.e., im., z wyj., z wyá., z d. stanowiáyby
odrĊbne hasáa, bez odesáania do haseá, które byáyby formami rozwiniĊtymi tych skrótów, gdyĪ hasáa takie by nie istniaáy.
JeĞli jednak siĊ okaĪe, Īe jednostki te bĊdą wystĊpowaü w tekstach korpusowych
w formie rozwiniĊtej (pobieĪna analiza przeglądarki Google wskazuje, Īe wystĊpują),
powinny one stanowiü osobne hasáa z wypeánionymi poszczególnymi polami, a wówczas skróty tych jednostek zostaną wyróĪnione w dodatkowym polu SKRÓT (tak jak dla
skrótów, o których byáa mowa powyĪej). W tym wypadku hasáo skrótu byáoby równieĪ
hasáem odsyáającym do hasáa opisującego formĊ rozwiniĊtą skrótu.
Ze wzglĊdu na wáaĞciwoĞci fleksyjne takich skrótów, jak np.: dr, nr, mgr, abp, bp,
pák, mjr, kmdr, proponujemy, aby byáy one opisywane w osobnych hasáach. Jednostki
skáadające siĊ z pierwszej i ostatniej litery sáowa (wszystkie Ğrodkowe są opuszczone,
np. dr, nr), a takĪe te skáadające siĊ z pierwszej i ostatniej litery oraz jednej ze Ğrodkowych liter, np. mgr, abp, bp, pák, mjr, kmdr) piszemy w M.lp. bez kropki i czytamy
jak peány wyraz, natomiast w przypadkach zaleĪnych piszemy dwoma sposobami: zaznaczając koĔcówki fleksyjne (dra, drowi, drem itp.) albo stawiając kropkĊ po skrócie,
np. (dr., nr., mgr.). Kropka jest tutaj wyznacznikiem koĔcówek fleksyjnych. W polu
FLEKSJA haseá tych skrótów powinna zostaü umieszczona informacja o dwóch postaciach zapisu ich odmiany.
W artykule hasáowym skrótu w polu RELACJE SEMANTYCZNE naleĪaáoby
pokazywaü, o ile są, synonimy skrótów, np. w tekstach przy odsyáaniu: p. (patrz) —
v. (áac. vide ‘patrz, zobacz (w tekĞcie)’), takĪe: pn., p.n. (patrz niĪej) — v.i. (áac. vide
infra ‘patrz, zobacz niĪej’) oraz pw., p.w. (patrz wyĪej) — v.s. (áac. vide supra ‘patrz
zobacz wyĪej (w tekĞcie)’).
Szczegóáowy opis wypeánienia poszczególnych pól artykuáu hasáowego skrótu
i skrótowca podano poniĪej.
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3.2.2. Skrótowce w WSJP
Skrótowce traktujemy w WSJP jak wszystkie inne jednostki leksykalne. W związku
z tym bĊdą mieü wypeánione prawie wszystkie pola artykuáu hasáowego wáaĞciwe dla
wyrazów pospolitych. W polu WYMOWA podajemy sposób wymawiania skrótowców.
Jak podkreĞla Z. Saloni (SGJP: 52), jest to jedyna grupa wyrazów, której wymowa musi
byü podawana systematycznie. W tym polu powinna siĊ równieĪ znaleĨü informacja
o akcencie tych jednostek. W wiĊkszoĞci skrótowce w postaci hasáowej (mianownikowej) akcentujemy tak jak inne wyrazy polskie. Na ostatnią sylabĊ przypada akcent
w wymowie skrótowców literowych, np. PWST [wym. pe-wu-es-te], oraz skrótowców
mieszanych, np. PZKol [wym. pe-zet-kol], SGPiS [wym. es-gie-pis], a takĪe skrótowców
grupowych, np. Pafawag [wym. pa-fa-wag]. Natomiast formy niehasáowe skrótowców
akcentujemy przewaĪnie na sylabie przedostatniej, np. D. PAGARTU a. Pagartu, Ms.
Pagarcie.
Pole ETYMOLOGIA bĊdzie wypeániane przy skrótowcach pochodzących od nazw
obcych, jak CD, IQ, VAT, PIT, AIDS, HIV, USA. W polu tym bĊdzie podawana informacja o pochodzeniu tych skrótowców, tzn. jĊzyk, z którego zapoĪyczenie przeniknĊáo
bezpoĞrednio, np. ang. (= z jĊzyka angielskiego).
W polu ROZWIĄZANIE SKRÓTOWCA podajemy rozwiniĊcie skrótowca. W wypadku skrótowców obcych podajemy równieĪ rozwiązanie skrótowca w jĊzyku, z którego zostaá zapoĪyczony, np. e-mail (ang. electronic mail ‘poczta elektroniczna’), USA
(ang. United States of America ‘Stany Zjednoczone Ameryki (Póánocnej)’).
W polu FLEKSJA zostanie umieszczony opis fleksyjny opracowany przez autorów SGJP.
Problem dwurodzajowoĞci akomodacyjnej niektórych skrótowców bĊdzie pokazany w polach KOLOKACJE albo PRZYKàADY ZDANIOWE, np. PKP zawiesiáo
(albo zawiesiáy) kursowanie niektórych pociągów. PAN byáa reprezentowana (albo byá
reprezentowany) przez profesorów.
JeĪeli w WSJP zostanie uwzglĊdniona rozwiniĊta forma skrótowca, np. hasáo Polska Akademia Nauk, to tam teĪ zostanie podana definicja tej jednostki. Natomiast
w artykule hasáowym skrótowca PAN pole DEFINICJA pozostanie puste, a wypeánione zostanie pole ROZWIĄZANIE SKRÓTOWCA. Gdyby jednak w WSJP nie byáo
hasáa ‘peánego’, w tym wypadku Polska Akademia Nauk, to w artykule hasáowym
skrótowca PAN zostaáoby wypeánione pole DEFINICJA i wszystkie pozostaáe pola
artykuáu hasáowego.
Pozostaáe pola artykuáu hasáowego skrótowca bĊdą wypeániane zgodnie z ogólną
koncepcją sáownika.
PoniĪej przedstawiono strukturĊ artykuáów hasáowych skrótu i skrótowca z uwzglĊdnieniem pól niezbĊdnych do ich opisu.
Hasáo SKRÓTU
WyróĪniono 3 moĪliwe typy haseá skrótów (w kaĪdym z tych typów pole DEFINICJA
pozostaje niewypeánione), tj.:
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A. hasáa odsyáaczowe sensu stricto (tzn. hasáa „puste”, które mają puste wszystkie pola,
z wyjątkiem pola ROZWIĄZANIE SKRÓTU), odsyáające do haseá „peánych”, np.
hasáo i. z odesáaniem do hasáa imiĊ, hasáo p. I z odesáaniem do: 1. pan, 2. pani,
3. panna, 4. punkt, 5. piĊtro, ... hasáo p. II z odesáaniem do hasáa: 1. patrz,
2. porównaj;
B. hasáa odsyáaczowe typu dr, mgr, bp (tzn. hasáa, które mają puste pole DEFINICJA, a pozostaáe pola artykuáu hasáowego mogą mieü wypeánione), odsyáające do
haseá bĊdących rozwiniĊciami skrótów i definiowane w tych hasáach, tj. doktor,
magister, biskup;
C. hasáa, które nie odsyáają do hasáa rozwiniĊtego, gdyĪ takiego hasáa nie ma, np. itd.
(i tak dalej), itp. (i tym podobne), br. (bieĪącego roku), bm. (bieĪącego miesiąca),
jw. (jak wyĪej), Ğp. (ĞwiĊtej pamiĊci), cdn. (ciąg dalszy nastąpi). Ten typ bĊdzie
wymagaá przeanalizowania korpusu. W wypadku duĪej frekwencji form nieskróconych hasáa skrótów powinny byü równieĪ hasáami odsyáaczowymi typu A.
Forma hasáowa moĪe zawieraü kropkĊ (kropka peáni tu funkcjĊ dystynktywną), np.
t (tona), ale t. (tom), p. (pan), ale p (punkt), wielkie i maáe litery, np. N.T. a. NT (Nowy
Testament), ale nt. (na temat), a takĪe inne znaki, jak áącznik czy ukoĞnik, np. d-ca a.
dca (dowódca), b-cia (bracia), s-ka a. ska (spóáka), M/s a. m/s (ang. motor ship ‘statek
motorowy’), ale Ms. (miejscownik), MS (Ministerstwo SprawiedliwoĞci).
TYP HASàA

Skrót

WARIANT

Podajemy warianty ortograficzne skrótów, np. jĊz. jĊzykozn. (jĊzykoznawczy), prasá. prasáow. (prasáowiaĔski), czasow. czas. (czasownik),
ps. pseud. (pseudonim). Niektóre warianty róĪnią siĊ tylko obecnoĞcią lub brakiem kropki, np. k.k. lub kk. (kodeks karny) bdb lub bdb.
(bardzo dobry a. bardzo dobrze), albo wielką i maáą literą, np. nom.
lub Nom. (nominativus), tv lub TV.

WYMOWA

WymowĊ podajemy w wypadku niewielkiej grupy skrótów, np. itp.,
itd., etc. które są wymawiane teĪ w polszczyĨnie potocznej jako: itepe,
itede, etcetera, np. etc. ma dwa warianty wymowy [wym. etcetera albo
et cetera], teĪ innych jednostek „z pogranicza skrótów i skrótowców”,
np. p.o (peániący obowiązki) [wym. pe-o], k.o. (kulturalno-oĞwiatowy)
[wym. ka-o], c.o. (centralne ogrzewanie) [wym. ce-o].

ETYMOLOGIA

UwzglĊdniamy informacjĊ o pochodzeniu skrótów obcych, np. r.c.
(ang.), R (fr.), A.D. a. AD. (áac.), v. (áac.), etc. (áac.), nb. (áac.), PS a.
P.S. (áac.).

PODHASàO

W wypadku haseá typu A, np. p.: podhasáo 1 — pan, podhasáo 2
— pani, podhasáo 3 — panna, podhasáo 4 — punkt, podhasáo 5
— piĊtro.
W wypadku haseá typu B, np. dr, prof., mgr: podhasáo 1 — dr — rodzaj mĊski, podhasáo 2 — dr — rodzaj ĪeĔski.

KWALIFIKATOR(Y)
(KWAL)

UwzglĊdniamy kwalifikatory, np. C. — jĊz., v. vide — ksiąĪk., nb. notabene — ksiąĪk., JWP — rzadk., rkm lub erkaem — wojsk.

Dobór i zasady opisu skrótów i skrótowców w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego

87

ROZWIĄZANIE
SKRÓTU

W tym polu umieszczamy jedynie rozwiniĊcie skrótu, np. r.c. (ready
cash ‘zapáata gotówką (na rachunkach)’), R (recommande ‘polecony (napis na przesyákach pocztowych)’), A.D. a. AD. (Anno Domini
‘roku PaĔskiego’), v. (vide ‘patrz, zobacz’), etc. (et cetera ‘i tak dalej’), nb. (notabene ‘nawiasem mówiąc, prawdĊ mówiąc’), PS a. P.S.
(postscriptum ‘dopisek’) nb. (notabene ‘nawiasem mówiąc, prawdĊ
mówiąc’); np. (na przykáad), tj. (to jest), tzn. (to znaczy), tzw. (tak
zwany), Ğp. (ĞwiĊtej pamiĊci), ww. (wyĪej wymieniony).

DEFINICJA (DEF)

Pole puste.

KLASYFIKACJA
TEMATYCZNA
RELACJE
SEMANTYCZNE

Podajemy hiperonimy i ewentualne synonimy skrótów, np. p. patrz
= zob. zobacz = v. vide.

FLEKSJA
(FL)

InformacjĊ fleksyjną podajemy dla takich jednostek, jak np. dr, mgr,
abp, bp, pák, mjr, kmdr, które w przypadkach zaleĪnych mają postaü
(z kropką) dr. albo koĔcówki deklinacji mĊskiej IV: dra, drowi, drem.
Pole to bĊdzie wypeániane na podstawie SGJP.

INFORMACJA
SKàADNIOWA
(SKà)

Informacja skáadniowa dotyczy przede wszystkim skáadni rzeczownika, takich jednostek jak np. przedimki: dr, mgr, abp, bp, pák, mjr,
kmdr, Ğp., zm., które wystĊpują przed imieniem i nazwiskiem lub
przed nazwiskiem.

KOLOKACJE
(KOLOK)

Podajemy kolokacje dla haseá typu C, które nie bĊdą odsyáane do haseá peánych, np. Ğp., zm., ww.

PRZYKàADY
ZDANIOWE
(PRZYKà)

Podajemy dla haseá typu B i C, np. Swego czasu byáem pacjentem
dr. ĩochowskiego…Wykáad dr. Jana Nowaka odbyá siĊ w Collegium
Novum. Rozmowa z dr Anną Kowalską byáa bardzo owocna. Pogrzeb
Ğp. Maágorzaty Kowalskiej odbĊdzie siĊ we wtorek 5 lutego o godz.
15.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

UWAGI/NOTY
O UĩYCIU2

Podajemy informacje o uĪyciu, np. w nagáówku korespondencji: WP
a. W.P. (WielmoĪna Pani, WielmoĪny Pan), P (Pani, Pan), SzP a.
Sz.P. (Szanowna Pani, Szanowny Pan), JW (JaĞnie WielmoĪna, JaĞnie WielmoĪny); przed dopiskiem do listu, artykuáu, np. PS a. P.S.
(postcriptum); przed tytuáem lub przed tytuáem i nazwiskiem, np. JM
(Jego (Jej) Magnificencja) Rektor ... , dr (doktor) ..., a w przypadkach
zaleĪnych dr. (kropka jest wyznacznikiem koĔcówek fleksyjnych);
skrót s-ka a. ska (spóáka) — uĪycie skrótu bez áącznika moĪliwe
tylko w mianowniku.

Hasáo SKRÓTOWCA
WyróĪniono 2 typy haseá:
A. takie jak np. PESEL, PIN, VAT, w których wypeánione są wszystkie moĪliwe pola, a brak odsyáacza do hasáa, bĊdącego rozwiniĊciem skrótowca, gdyĪ takiego hasáa nie ma.
2

Mikrostruktura WSJP zostaáa rozszerzona o pole UWAGI/NOTY O UĩYCIU.
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B. takie jak np. PAN, w których pole DEFINICJA jest puste, z odesáaniem do hasáa, bĊdącego
rozwiniĊciem skrótowca, tj. Polska Akademia Nauk.

Forma hasáowa moĪe zawieraü wielkie i maáe litery, kropkĊ, a takĪe áącznik — skrótowce piszemy najczĊĞciej wielkimi literami bez kropek. Niektóre skrótowce moĪna
pisaü równieĪ maáymi literami, moĪliwe są teĪ dwie formy zapisu.
TYP HASàA

Skrótowiec

WARIANT

UwzglĊdniamy wariant fonetyczny lub ortograficzny skrótowca, np.
PAGART lub Pagart, AGD lub agd, AIDS lub aids, bhp lub BHP,
w.c. lub WC.

WYMOWA

Wymowa dla skrótowców bĊdzie podawana systematycznie. Podajemy
teĪ informacjĊ o akcencie tych jednostek, np. PKO [wym. pe-ka-o],
NBP [wym. en-be-pe], PKS [wym. pe-ka-es], RP [wym. er-pe], PAN
[wym. pan], PZU [wym. pe-zet-u], PIS [wym. pis], KUL [wym. kul],
PESEL [wym. pesel].
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe wystĊpują warianty wymowy, np. CDROM [wym. cede-rom a. s-i-di-rom], IQ [wym. i-ku a. aj-kju], PC
[wym. pe-ce a. pi-si].

ETYMOLOGIA

Podajemy informacjĊ o pochodzeniu skrótowców obcych, np. VISA
(ang.), e-mail (ang.), HIV (ang.), USA (ang.), IQ (ang.), VAT (ang.).,
PIN (ang.), PIT (ang.).

PODHASàO

Podhasáa uwzglĊdniamy w wypadku takich skrótowców, jak np. AK:
podhasáo 1 — Akcja Katolicka i podhasáo 2 — Armia Krajowa;
PAT podhasáo 1 — Polska Agencja Telegraficzna, podhasáo 2 —
Prasowa Agencja Telewizyjna, podhasáo 3 — Papieska Akademia
Teologiczna.

KWALIFIKATOR(Y)
(KWAL)

Umieszczamy tak jak w wypadku innych jednostek leksykalnych,
np. RP — urzĊd.

ROZWIĄZANIE
SKRÓTOWCA

W tym polu umieszczamy jedynie rozwiniĊcie skrótowca, np. VISA
(VISA International Service Association ‘MiĊdzynarodowe Stowarzyszenie Obsáugi Visa’), e-mail (electronic mail ‘poczta elektroniczna’),
VAT (value added tax ‘dosá. podatek od wartoĞci dodanej’), USA (United States of America ‘Stany Zjednoczone Ameryki (Póánocnej)’, IQ
(intelligence quotient ‘iloraz inteligencji’, PIN (Personal Identification
Number ‘osobisty numer identyfikacyjny’), PIT (Personal Income Tax
‘podatek od dochodów osobistych’); REGON (Rejestr (podmiotów)
Gospodarki Narodowej), PESEL (Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji LudnoĞci).

DEFINICJA
(DEF)

Podajemy dla skrótowców typu A, np. VISA, PESEL, AIDS, NIP, HIV
— peáne wersje tych leksemów nie bĊdą odrĊbnym hasáami.

KLASYFIKACJA
TEMATYCZNA

Podajemy tak jak dla innych jednostek leksykalnych.

RELACJE
SEMANTYCZNE

Podajemy moĪliwe hiperonimy; synonimy i antonimy wydają siĊ
niemoĪliwe.
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FLEKSJA (FL)

Pole to zostanie opracowane na podstawie SGJP.

INFORMACJA
SKàADNIOWA (SKà)

Podajemy tak jak w wypadku innych jednostek leksykalnych.

KOLOKACJE
(KOLOK)

Podajemy tak jak w wypadku innych jednostek leksykalnych.

PRZYKàADY
ZDANIOWE
(PRZYKà)

Np. Nasz PTJ (Polskie Towarzystwo JĊzykowe) wydaá ksiąĪkĊ. PKP
zawiesiáo (albo zawiesiáy) kursowanie niektórych pociągów. PAN byáa
reprezentowana (albo byá reprezentowany) przez profesorów. Profesor
wszedá do budynku PAN-u. Chciaá siĊ dostaü do UJ-otu3.

UWAGI/NOTY
O UĩYCIU

Podajemy tak jak w wypadku innych jednostek leksykalnych.

4. Podsumowanie
1. PodstawĊ doboru skrótów i skrótowców (równieĪ tych obcego pochodzenia)
do WSJP powinien stanowiü przede wszystkim korpus, naleĪy zrezygnowaü z bardzo
specjalistycznych skrótów i skrótowców i tych o maáej frekwencji.
2. Wszystkie skróty i skrótowce w WSJP bĊdą miaáy osobne hasáa, tzn. nie bĊdzie
wypadków, kiedy skrót pojawi siĊ np. tylko w definicji czy tylko w przykáadach w artykule hasáowym form rozwiniĊtych tych jednostek.
3. W artykule hasáowym skrótu zostanie uwzglĊdnione dodatkowe pole ROZWIĄZANIE SKRÓTU, a w artykule hasáowym skrótowca — ROZWIĄZANIE SKRÓTOWCA. W polu tym bĊdzie siĊ umieszczaü rozwiniĊcia skrótów i rozwiązania skrótowców.
4. JeĞli dany leksem bĊdzie odnotowany w sáowniku, tzn. bĊdzie jednostką leksykograficzną, np. doktor, magister, kilogram, numer, amper, ar, sinus, grosz, dolar,
to w osobnym polu SKRÓT danego rozwiniĊtego (peánego) hasáa naleĪaáoby równieĪ
umieszczaü jego skrót, np. dr, mgr, kg, nr, A, a, sin, gr, dol., jeĞli zostanie on poĞwiadczony w korpusie.
5. JeĞli dane wyraĪenie, np. bieĪącego roku, bieĪącego miesiąca, ĞwiĊtej pamiĊci,
wyĪej wymieniony, na temat, na przykáad, nad poziomem morza, ciąg dalszy nastąpi, nie
bĊdzie jednostką opisu sáownikowego, to skrót takiego wyraĪenia, tj. br., bm., Ğp., ww.,
nt., np., n.p.m., cdn., powinien stanowiü odrĊbne hasáo. JeĞli natomiast wyraĪenia te bĊdą
wystĊpowaü w korpusie, wówczas skróty tych wyraĪeĔ bĊdą hasáami odsyáaczowymi.
6. Skrótowce bĊdą stanowiáy odrĊbne artykuáy hasáowe z wypeánionym polem
DEFINICJA, jeĞli peána nazwa nie bĊdzie wystĊpowaü w sáowniku jako hasáo, np.
PESEL, NIP.
7. Skrótowce od nazw wáasnych bĊdą umieszczane w sáowniku w takim zakresie,
w jakim znajdą siĊ w sáowniku nazwy wáasne, i bĊdą równieĪ umieszczane w osobnym
polu w haĞle peánej nazwy skrótowca.
3

Przykáady z SSiS.
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8. Homonimia skrótów i skrótowców bĊdzie traktowana w ten sam sposób jak
homonimia innych jednostek leksykalnych.
9. Derywaty od skrótowców typu akowiec, akowski czy AK-owiec, AK-owski,
PKO-wski, pekaowski przym. od PKO, PKO BP lub pekao; PKS-owski, pekaesowski
pot. przym. od PKS bĊdą stanowiáy osobne hasáa.
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