
  

Tworzenie i korzystanie z szablonów  
e-mail 

 
W poniższych przypadkach zakłada się, że użytkownik ma już konto Google, a używany 

komputer jest już zalogowany na to konto. 

Często zdarza się, że w trakcie normalnego dnia pracy będziemy musieli kilka razy wysłać 

podobną wiadomość. Aby uniknąć konieczności ponownego wpisywania pozdrowień i/lub 

podpisów, możliwe jest utworzenie szablonu. 

Oto podstawowe kroki, które należy wykonać, aby utworzyć i używać szablonu wiadomości 

email: 

1. Najpierw musisz włączyć korzystanie z szablonów, ponieważ nie są one domyślnie 

włączone. Aby to zrobić, otwórz Gmail, a następnie kliknij ikonę koła zębatego 

w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć ustawienia swojego profilu.  

 

2. Pojawi się okno dialogowe z szybkimi ustawieniami, kliknij przycisk Zobacz wszystkie 

ustawienia. 

3. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień wybierz Konta i importowanie. 

4. Następnie wybierz Zaawansowane. 

 

5. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć przycisk Włącz w opcji Szablony, 

a następnie przewinąć w dół i kliknąć przycisk Zapisz zmiany. 

6. Aby kontynuować i utworzyć szablon, wróć do poczty e-mail i rozpocznij nową 

wiadomość e-mail. Uzupełnij wszystkie szczegóły, które chcesz, aby szablon zawierał 

(tj. elementy wspólne). Poniższe zdjęcie przedstawia przykład. Zwróć uwagę, że nie 

wprowadzono żadnych adresatów wiadomości e-mail, a także na to, że utworzono 

symbol zastępczy dla powitania. 

 



 

7. Następnie kliknij trzy małe kropki w prawym dolnym rogu edytora. W wyskakującym 

okienku wybierz menu Szablony; w podmenu, które się pojawi, wybierz Zapisz wersję 

roboczą jako szablon, a w (innym) podmenu, które się pojawi, wybierz Zapisz jako nowy 

szablon. 

 

8. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o nazwę szablonu. Wpisz odpowiednią nazwę 

i kliknij Zapisz. Teraz masz gotowy szablon, z którego możesz skorzystać. 

9. Kliknij Utwórz, aby rozpocząć nową wiadomość, następnie kliknij 3 kropki w prawym 

dolnym rogu edytora. Wybierz menu Szablony, a w następnym menu będziesz miał 

zapisane wcześniej utworzone szablony. Wzór przedstawia szablon o nazwie 

Confirmation of order, jak pokazano poniżej.  



 

10. Kliknij w nazwę utworzonego szablonu (w przykładzie: Confirmation of order), a program 

uzupełni szczegóły szablonu. Zwróć uwagę, że wiadomość e-mail na dole została 

przekonwertowana na hiperłącze. 

 

11. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail odbiorcy 

i wysłać wiadomość. 

 

 



  

Szablony wiadomości e-mail to bardzo skuteczny sposób na zaoszczędzenie czasu i wysiłku. 

Długie instrukcje lub krótkie (ale bardzo częste) wiadomości mogą być tworzone bardzo szybko. 


