
POCZT@  ELEKTRONICZNA

Poczty elektronicznej używaj „z głową";

Odbieraj pocztę codziennie tak, jak zaglądasz codziennie do skrzynki na listy z pocztą tra-

dycyjną. Jeśli jest to niemożliwe, to staraj się to robić jak najczęściej. Natomiast gdy masz zamiar 

odbierać emaile raz na miesiąc to albo nie podawaj nikomu swojego adresu albo przy podawaniu za-

znacz, że odbierasz pocztę średnio raz na miesiąc.

Pisz listy w formacie tekstowym, a nie html, chyba że akurat jest to konieczne, ale na 
pewno nie pisz standardowo w formacie html. Po pierwsze, format tekstowy zajmuje znacznie mniej 
kb, po drugie, wiele osób czyta pocztę poprzez strony www i jeśli nawet ma opcję podglądu wersji w 
htmlu to za pewne tego nie zrobi i twój trud pójdzie na marne; nie wykorzystuj wszystkich możliwości 
związanych z formą listu html jeśli już musisz w nim pisać - niech list będzie bez zbędnych "wodotry-
sków" jak np. Czcionka każda inna w nowej linii, tysiące kolorów i dziesiątki wstawionych rysunków.

Nie przesyłaj pocztą na pewno plików większych niż 1mb bez 
uprzedzenia adresata. Istnieją lepsze sposoby przesyłania du-

żych plików.

ZAŁĄCZNIKI ZAWSZE PAKUJ PRZED WYSŁANIEM JAKIMŚ PROGRAMEM DO KOM-
PRESJI (CHYBA ŻE KOMPRESJA JEST RZĘDU 1-3%). NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYM 
FORMATEM JEST FORMAT ZIP.

Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia.

Jeśli wstawiasz stopkę w swoich emailach, to postaraj się żeby nie była ona dłuższa niż 
3-4 linijki. Ostatnio modne stało się umieszczanie złotych myśli jako stopki... Pomyśl chwilę, czy ktoś 

będzie ją czytał i czy będzie szczęśliwy dostając choćby 20 raz tą samą złotą myśl? Umieszczaj w 
stopce informacje istotne, jak najkrótsze i konkretne. Jeśli chcesz umieszczać cytaty sławnych i po-

dziwianych to nie wysyłaj nikomu 2 razy tego samego razie, bo to mija się z celem.

Nie cytuj całej wiadomości, chyba że jest to niezbędne. Jeśli cytujesz słowa "przedmówcy" to odpo-
wiadaj pod każdym akapitem z osobna, jeśli e-mail ma dłuższą treść lub dotyczącą kilku tematów.
Jeśli nie jest to konieczne to nie cytuj nic z poprzedniego listu i tylko ewentualnie w temacie do otrzy-
manego tematu wiadomości dodaj "re: " jeśli nie zrobi tego za ciebie program obsługi poczty, co się
chyba nie zdarza. Dobrze widziane jest przytaczanie tylko tych słów adresata, które są ważne w na-
szej wypowiedzi, a pozostałe usuwajmy, tak samo jak reklamy (stopki) dodawane automatycznie do
wszystkich wiadomości na serwerach z darmowymi kontami.

Gdy rozsyłasz pocztę do grupy osób, korzystaj z pola "bcc" czyli "udw" ("ukryty do wiadomości"), gdyż 
nie każdy musi sobie życzyć by jego adres email został ujawniony pozostałym twoim ad-
resatom.

SPRAWDZAJ SWÓJ KOMPUTER PROGRAMAMI ANTYWIRUSOWYMI, BYŚ NIE 
PRZESYŁAŁ WIRUSÓW INNYM INTERNAUTOM.

Nie rozsyłaj spamu (niechcianej poczty: zazwyczaj reklam). To jedno z najbardziej znienawidzonych, 

niepożądane działanie w Internecie. Problem spamu zaczyna być regulowany prawnie.

Nie pisz bez potrzeby dużymi literami - oznaczają krzyk.


