
Sytuacja formalna, oficjalne spotkanie i … student, który wiêkszoœæ czasu spêdzi³ do tej pory 
na nauce i rozwijaniu równie wa¿nych i potrzebnych, ale jednak nieformalnych kontaktów g³ównie 
(choæ nie tylko) z innymi studentami. Nieliczni tylko studenci maj¹ mo¿liwoœæ æwiczenia praktycznego 
tego, w jaki sposób powinni zachowywaæ siê w sytuacjach oficjalnych. St¹d zaskoczenie jakim 
wielokrotnie reaguj¹ œwie¿o upieczeni absolwenci uczelni wy¿szych na nierzadko  jedn¹ z pierwszych 
w ich ¿yciu sytuacjê oficjaln¹ - kontakt z potencjalnym pracodawc¹ - czy to za poœrednictwem poczty, 
telefonu, czy te¿ osobisty. 

W sytuacjach formalnych, jak¹ niew¹tpliwie jest, np. rozmowa o pracê, obowi¹zuj¹ bardzo 
œciœle okreœlone i jasno wytyczone zasady, których nieznajomoœæ, albo te¿ œwiadome niestosowanie  
powoduje uszczerbek na naszym profesjonalnym wizerunku. 

Co zrobiæ jeœli nie bardzo odnajdujemy siê w zasadach etykiety obowi¹zuj¹cych w procesie 
poszukiwania pracy? A co, jeœli nie chcemy braæ udzia³u w tym "teatrze" szukania pracy, w którym 
ka¿dy ma okreœlon¹ scenariuszem (czyli w³aœnie etykiet¹) rolê? Mo¿e warto zweryfikowaæ swoje 
zdanie na temat etykiety albo zmieniæ zawodowe cele zanim staniemy twarz¹ w twarz 
z potencjalnym pracodawc¹?

Intuicyjnie, w relacjach z innymi ludŸmi, utrzymujemy pewne granice. Kiedy poznajemy kogoœ 
nowego, na ogó³ podczas pierwszego kontaktu z t¹ osob¹ nie opowiadamy jej wszystkiego o swoim 
¿yciu prywatnym, rodzinnym i dylematach egzystencjalnych, jakie ostatnio wzbudzaj¹ w nas 
w¹tpliwoœci. Autoprezentujemy siê, czyli pokazujemy tylko czêœæ siebie - tê czêœæ, któr¹ osoba nam 
nieznana mo¿e bez problemu poznaæ, tê któr¹ bez stresu o to, ¿e zostanie to wykorzystane przeciwko 
nam, mo¿emy pokazywaæ innym.  Autoprezentacja - czyli pokazywanie - jak najbardziej prawdziwej - 
ale przefiltrowanej przez nas prawdy o sobie, to naprawdê dobry i potrzebny mechanizm 
wykorzystywany w kontaktach z innymi, który - pomijaj¹c wieczn¹ dyskusje o granice autoprezentacji 
i manipulacji - pozwala nam stopniowo budowaæ relacjê i chroniæ siê przez zranieniem. 

A w relacjach zawodowych? No w³aœnie - istnienie zasad opisuj¹cych savoir vivre w sytuacjach 
zawodowych niczym nie ró¿ni siê od zasad etykiety obowi¹zuj¹cych w kontaktach nieoficjalnych. Tyle 
tylko, ¿e tutaj prezentujemy przede wszystkim nasze oficjalne - profesjonalne - zawodowe ja. Nie bez 
znaczenia jest wiêc na ile profesjonalnie siê zachowujemy i na ile potrafimy prowadziæ oficjaln¹ 
korespondencjê, rozmowê i tym podobne.Dlatego w³aœnie tak wa¿ne jest, by posiadaæ profesjonalny 
adres mailowy, z³o¿ony z imienia i nazwiska, by odpowiednio zacz¹æ i elegancko zakoñczyæ pisanie 
wiadomoœci mailowej (przede wszystkim siê podpisaæ!), by przedstawiæ siê odbieraj¹c telefon 
i umiejêtnie przywitaæ rozpoczynaj¹c rozmowê o pracê. 
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Na rozmowie o pracê nie mówi siê te¿ wszystkiego - nawet jeœli osoba, z któr¹ rozmawiamy 
sprawia wra¿enie bardzo pozytywnie do nas nastawionej powinniœmy pamiêtaæ, ¿e to osoba, któr¹ 
widzimy po raz pierwszy i nasze spotkanie nie ma na celu zdobycia nowego znajomego, ale 
za³atwienie pewnej s³u¿bowej dla nas obojga sprawy. Nawet jeœli rozmawia nam siê naprawdê 
dobrze, nie powinniœmy snuæ opowieœci o naszych prywatnych relacjach, czy k³opotach zdrowotnych 
kogoœ z rodziny. Mamy prezentowaæ swoje zawodowe ja - ¿ycie prywatne powinno zatem byæ 
przedmiotem rozmowy o tyle, o ile merytorycznie dotyczy ono naszej pracy i ram, w jakich mo¿emy j¹ 
wykonywaæ. 

Co jeœli robimy wra¿enie osoby nieprofesjonalnej? Mniejsza o nasze motywacje - albo nie 
umiemy, albo z jakiegoœ powodu nie chcemy stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych zasad. Co jeœli z szefem 
rozmawiamy jak z koleg¹ z liceum, a nasz mail sprawia wra¿enie wiadomoœci przes³anej do kolegi za 
pomoc¹ komunikatora GG? Uwierzcie - tak w³aœnie wygl¹da wiadomoœæ, która nie zaczyna siê od 
oficjalnego zwrotu, a jej adresat "zapomina" siê podpisaæ. O ile jeszcze czasem profesjonalny adres 
mailowy daje nam  mo¿liwoœæ domyœlenia siê kto jest adresatem, o tyle mail w postaci 
sweeeet-angel70001@..,  ca³kowicie uniemo¿liwia identyfikacjê, nie wspominaj¹c ju¿ o  tym, jakie 
wra¿enie robi on na osobie odbieraj¹cej wiadomoœæ.

Taki potencjalny pracownik to raczej osoba, której unikamy. Pracodawca mo¿e rozumieæ to, ¿e 
ktoœ ma inne podejœcie do ¿ycia, czy te¿ wyznaje inne wartoœci niæ on sam. Mo¿e nawet rozumieæ to, 
¿e komuœ nie podoba siê sztywna etykieta w biurze. Ale bez wzglêdu na to co rozumie i jakie ma 
osobiste zdanie, pracodawca jest osob¹ która potrzebuje kogoœ profesjonalnie obs³uguj¹cego 
klientów. Kogoœ, kto bêdzie przestrzega³ regu³ dobrego wychowania podczas codziennej pracy w 
biurze i tym samym nie bêdzie utrudnia³ pracy innym pracownikom, kogoœ z kim kulturalnie bêdzie 
mo¿na omówiæ ró¿ne problemowe kwestie. Pracodawca potrzebuje kogoœ, kto dobrze bêdzie 
realizowa³ konkretne zadania. 

Bez wzglêdu na to ile rozumiej¹ pracodawcy ich potrzeb¹ jest na ogó³ zatrudnienie kogoœ, kto 
potrafi w pracy schowaæ swoje osobiste pogl¹dy do kieszeni i stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych w 
konkretnej firmie norm. Raczej ma³o prawdopodobne jest, ¿e pracownik nie stosuj¹cy siê do 
ogólnych zasad savoir vivre'u  ³atwo dostosuje siê do zasad  obowi¹zuj¹cych  w biurze i b³êdów 
pope³nianych w kontakcie z potencjalnym pracodawc¹ nie przeniesie na inne kontakty zawodowe. 
Oczywiœcie, ¿e pracodawca mo¿e zaryzykowaæ i daæ nam szansê nauczenia siê, tyle tylko ¿e maj¹c do 
zrealizowania konkretne zadania, oraz (zwykle) kilka innych osób które postêpuj¹ zgodnie z zasadami 
obowi¹zuj¹cymi w sytuacjach zawodowych, raczej nie bêdzie ryzykowa³.  

Oczywiœcie nie chodzi o to, ¿e nie wolno nam za¿artowaæ, albo powinniœmy ca³y czas w 
usztywnieniu i z min¹ pokerzysty odpowiadaæ na pytania monosylabami. W procesie poszukiwania 
pracy dobrze jest zachowywaæ siê naturalnie, ale pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e znajdujemy siê w sytuacji 
oficjalnej - istniej¹ granice, których nie wolno nam przekraczaæ.  Za t¹ granic¹ znajduje siê, np. zbytnie 
spoufalanie siê z rozmówc¹, wypytywanie o sprawy niezwi¹zane z prac¹, opowiadanie o szczegó³ach 
ze swojego ¿ycia, które nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na pracê i tak naprawdê nie powinny nikogo 
interesowaæ. 
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Mo¿na oczywiœcie opowiedzieæ, jak to z kolegami z którymi gramy w pi³kê wpadliœmy na 
œwietny pomys³ wyjazdu na mistrzostwa, a nastêpnie samodzielnie zorganizowaliœmy ten wyjazd 
wraz z pobytem - i przy okazji udowodniæ jak dobrymi organizatorami jesteœmy. Dzia³ania 
z pogranicza ¿ycia prywatnego i zawodowego, które s³u¿¹ przedstawieniu konkretnych naszych cech 
charakteru wa¿nych w pracy mog¹ stanowiæ element rozmowy, nie powinny jednak jej zdominowaæ, 
nasze opowieœci musz¹ byæ wywa¿one, tak byœmy zbytnio nie "zagadali" rozmówcy.

Pracodawcy jednak nie powinno interesowaæ to, jak mamy urz¹dzone mieszkanie, ¿e 
jesteœmy uczuleni na orzechy w³oskie i inne - podobne tym - osobiste szczegó³y z naszego ¿ycia. 
Opowiadanie o rzeczach, o których mo¿emy poplotkowaæ z kole¿ank¹ przy kawie, nie le¿y w dobrym 
guœcie. Œwiadczy o tym, ¿e nie znamy, albo nie respektujemy granic obowi¹zuj¹cych na spotkaniach 
oficjalnych, sprawia, ¿e robimy wra¿enie osób dziwacznych,  a - tym samym - dyskwalifikuje nas  to 
w roli potencjalnego pracownika. 

Niektórzy studenci mówi¹ otwarcie o tym, ¿e nie podobaj¹ im siê zasady obowi¹zuj¹ce  
podczas rozmów kwalifikacyjnych i w kontaktach s³u¿bowych. To jak trzeba zachowywaæ siê podczas 
rozmowy jest dla nich udawaniem, swego rodzaju manipulacj¹. Z niechêci¹ myœl¹ o tym, ¿e bêd¹ 
musieli postêpowaæ wed³ug tych zasad.  Ka¿dy z nas ma oczywiœcie prawo do tego, by nie 
akceptowaæ zasad obowi¹zuj¹cych w danym œrodowisku, jednak przyjmowanie roli osoby, która 
³ami¹c regu³y doprowadzi do jakichœ prze³omowych zmian w zasadach zawodowej etykiety, czy te¿ 
udowadnianie czegokolwiek, raczej przyniesie odwrotny do zamierzonego efekt. 

Regu³y s¹ takie, jakie s¹ - mo¿emy albo siê do nich dostosowaæ i graæ zgodnie z nimi, albo 
poszukaæ takiego zawodowego œrodowiska, w którym etykieta nie jest sztywna. Na szczêœcie rynek 
pracy jest na tyle zró¿nicowany, ¿e mo¿na znaleŸæ w jego obrêbie miejsca zatrudnienia, w których 
obowi¹zuj¹ bardziej i mniej sformalizowane zasady odnosz¹ce siê do zachowania, wygl¹du itd. 

Warto, zanim rozpocznie siê poszukiwanie pracy przemyœleæ kwestie zwi¹zane z etykiet¹ 
obowi¹zuj¹c¹ podczas oficjalnych spotkañ i odnieœæ je do swoich celów. Jeœli chcemy pracowaæ 
w sektorze bankowym, raczej nie ma szans na to, ¿e "przeœlizgniemy" siê po regu³ach dotycz¹cych 
zachowania i wygl¹du w pracy. Skoro wiêc bardzo nie odpowiadaj¹ nam zasady w tej bran¿y 
panuj¹ce, mo¿e warto zmieniæ plany i zwi¹zaæ swoj¹ karierê z innym miejscem pracy? Pamiêtajmy - 
zawsze mamy mo¿liwoœæ dokonywania wyborów. 

Jednym z powodów, dla których pracodawcy chêtnie decyduj¹ siê na zatrudnienie osób 
posiadaj¹cych doœwiadczenie w pracy w organizacjach studenckich, albo te¿ osób posiadaj¹cych ju¿ 
doœwiadczenie zawodowe, jest swego rodzaju  "obycie" tych osób w sytuacjach oficjalnych. Lider 
organizacji studenckiej w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ odbywa wiele rozmów z osobami 
zarz¹dzaj¹cymi i pe³ni¹cymi kierownicze stanowiska na uczelni, czêsto musi te¿ pe³niæ funkcje 
reprezentacyjne i dlatego w³aœnie ma wiêksze doœwiadczenie w tego typu sytuacjach. Jest krok dalej 
ni¿ osoby,  które tylko (albo a¿) studiuj¹. I jest to tylko jeden z powodów, dla których osoby dzia³aj¹ce 
w organizacjach studenckich maj¹ u³atwione wejœcie na rynek pracy, o ile nie zapominaj¹ 
o równoleg³ym zdobywaniu doœwiadczenia zawodowego. Jest to równie¿ powód, dla którego bardzo 
cenieni s¹ kandydaci do pracy nie boj¹cy siê zdobywania nowych doœwiadczeñ w czasie studiów - 
a wiêc osoby, które nie tylko odby³y obowi¹zkowe praktyki, ale te¿ decydowa³y siê poœwiêciæ czêœæ 
swojego czasu na wolontariat, sta¿, wreszcie podejmowa³y pracê.  Mo¿e wiêc warto otworzyæ siê na 
takie doœwiadczenia?
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