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Rodzicom, którzy nauczyli mnie,
czym jest ciężka i mądra praca

Od Autorki

Droga Czytelniczko!

Biznes opiera się na relacjach. Lubimy ludzi, którzy lubią nas.
Chcemy pracować z tymi, którym ufamy i o których wiemy, że
można na nich liczyć. Same też chcemy takie być, ale czasami
w ważnych dla nas chwilach zastanawiamy się, czy na pewno
jesteśmy właściwymi osobami na właściwym miejscu. Przed rozmową kwalifikacyjną zamiast skupiać się na tym, jak najlepiej
zaprezentować swoje kompetencje, marnujemy czas na szukanie
w internecie informacji, w co powinnyśmy się ubrać. Planując spotkanie z ważnym klientem, zamiast poświęcić uwagę przygotowaniu najlepszej oferty, głowimy się nad tym, kto komu pierwszy
powinien podać rękę. Jako osoby zaproszone do restauracji czujemy
się skrępowane, bo nie wiemy, co zrobić, gdy kelner przyniesie
rachunek. Te wszystkie trudne chwile można raz na zawsze wyeliminować, jeśli tylko poświęci się czas na poznanie zasad etykiety
biznesu. A ta wcale nie jest skomplikowana – opiera się na kilku
filarach, które, odpowiednio zrozumiane, pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości.
Etykieta biznesu nie ma płci – w książce używam form żeńskich, bo wszystkie lektury, jakie dotąd o tej tematyce czytałam,
były napisane w formie męskiej, a przecież kobiety również robią
znakomite kariery. Pozostaje mi żywić nadzieję, że żaden mężczyzna nie poczuje się niekomfortowo – zrobiłam co w mojej mocy,
by każdy znalazł w książce potrzebne informacje.
Oddaję w Twoje ręce tę książkę, by ułatwić Ci życie. Pamiętaj, że
pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Nie zmarnuj nadarzających się
okazji tylko dlatego, że savoir-vivre brzmi dla Ciebie staroświecko.
Daj mu szansę, a zrozumiesz, że stanowi bazę bardzo przydatnych
wskazówek, z których możesz korzystać. Najważniejsze w dobrych
manierach jest to, by inni czuli się dobrze w naszym towarzystwie.
Dostosowuj więc swoje zachowanie do zastanych okoliczności, nigdy
nie zapominając o szacunku do drugiego człowieka. Używaj języka
biznesowej grzeczności, który nawet bez słów pomoże Ci zbudować
profesjonalny wizerunek człowieka z klasą w biznesie.
Aleksandra Pakuła

ROzDZIAŁ I

Precedencja
w biznesie

Gdy jakaś firma zgłasza się do mnie, żebym przeprowadziła dla jej
pracowników szkolenia z etykiety biznesu, proszę o to, by przed
ostatecznym zaakceptowaniem programu spotkania uczestnicy
przesłali mi pytania, które przychodzą im do głowy na myśl o savoir-vivrze w biznesie. Zawsze dominująca część przesłanych pytań
rozpoczyna się od zwrotu „Kto powinien pierwszy…”. Jedni zastanawiają się, kto pierwszy podaje rękę, innych ciekawi, kto komu
powinien zaproponować przejście na „ty”, a jeszcze inni głowią się,
czy kolejność odbiorców w e-mailu ma znaczenie. To wszystko
sprowadza się do precedencji, czyli zasady pierwszeństwa w biznesie. Znajomość zasad ułatwi Ci życie, nawet jeśli część z nich nie
jest stosowana w przedsiębiorstwie, w którym obecnie pracujesz.
Choć w Twojej firmie nikt do nikogo może nie mówić na „pan”,
rękę podaje się bez większego zastanowienia, a dokumenty podpisywane są po prostu jak leci, to już przed wizytą u ważnego
klienta warto wiedzieć, czy wypada dać się przepuścić w drzwiach,
zainicjować uścisk dłoni i kogo komu przedstawić. Precedencja
jest królową biznesowej etykiety.

Precedencja t o zasada, która wskazuje, kto przed kim ma pierwszeństwo. Biznes ma bowiem to do siebie, że stanowiska nie są bez
znaczenia. Choć struktury i relacje obowiązujące w organizacjach
różnią się od siebie, to rzadko mamy do czynienia z sytuacjami,
w których organizacja jest zupełnie płaska, czyli nikt nad nikim
nie ma władzy – nikt nie decyduje o nawiązaniu lub rozwiązaniu
stosunku pracy, nie ma awansów, przełożonych, osób decyzyjnych,
po prostu wszyscy są równi. W firmach istnieją zależności, które
umożliwiają sprawne funkcjonowanie. To prezes jest ważniejszy
od dyrektora, dyrektor od kierownika, a kierownik od specjalisty. Mężczyzna nie jest jednak ważniejszy od kobiety, a starszy
od młodszego – biznes płcią i wiekiem się nie interesuje.

Płeć i wiek nie mają w biznesie żadnego znaczenia – żadnego.
 pracy mężczyzna nie przepuszcza kobiety w drzwiach, a kobieta
W
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nie ma pierwszeństwa w przypadku podawania dłoni. Zasady
etykiety towarzyskiej zostawiamy poza pracą – nawet ze względów bezpieczeństwa. Niestety, zdarza się, że pod płaszczykiem
grzeczności i szarmanckości kobieta lub mężczyzna dopuszczają się
molestowania. Odwrotnie też – grzeczność i szarmanckość mogą
być mylnie odczytane jako niewłaściwe zaloty. Właśnie dlatego
takie zachowania w pracy miejsca mieć nie powinny. Pomaga to
uniknąć problemów i daje równe szanse. Wiek też bywa problematyczny. Zdarzają się sytuacje, w których przełożony jest młodszy od
podwładnego i różnica wieku nie powinna mieć wpływu na relacje.
Co więcej, interesowanie się w pracy wiekiem współpracowników
może skończyć się oskarżeniem o ageizm, czyli dyskryminowanie ze względu na wiek. Okazanie szczególnego szacunku osobie
od nas znacznie starszej może być dla niej równoznaczne z kultem
młodości, który w naszej kulturze jest obecny.
W tej książce wiele razy przeczytasz zwrot „osoba wyższa rangą”.
Ustalmy więc, że za osobę wyższą rangą uznajemy:
◆ przełożonego,
◆ osoby w naszym dziale, które naszymi przełożonymi nie są, ale
zajmują wyższe stanowiska, np. starszy specjalista jest osobą
wyższą rangą od młodszego specjalisty,
◆ osobę zajmującą wyższe stanowisko, ale pracującą w innym
dziale, np. kierownik działu księgowości będzie osobą wyższą
rangą od specjalisty działu IT,
◆ klienta, bo „nasz klient, nasz pan”.

Co ze stażem pracy? Tutaj sytuacja nie jest oczywista. O ile
instynktownie często wiemy, że dołączając do nowej firmy, musimy
niejako wkupić się w łaski pozostałej części zespołu, to już pracując
np. 5 lat, nie chcemy być gorzej traktowane niż koleżanka na analogicznym stanowisku pracująca w firmie lat 10 – obie przecież już
świetnie znamy firmę, ludzi i obowiązki. Najrozsądniej jest więc
faktycznie okazywać większy szacunek osobom dłużej pracującym
◆ 16

Powitanie

na początku kariery w nowej firmie, ale później, gdy zdobędziemy
odpowiednie doświadczenie, możemy czuć się równe na służbowo-koleżeńskiej stopie.

Powitanie
W świecie idealnym pierwsza wita się osoba grzeczniejsza.
Choć z punktu widzenia precedencji „dzień dobry” pierwsza
powie osoba niższa rangą, to elegancja nie zostawi suchej nitki
na tym, kto przez swój zadarty nos będzie udawał, że nie widzi
innych tylko ze względu na zajmowaną przez nich pozycję.

Czy wiesz, że…
Witając się, możesz używać zwrotów „Dzień dobry pani”, „Dzień
dobry panu”, „Dzień dobry państwu” – są one nawet bardziej eleganckie od samego „Dzień dobry”. Uważaj jednak na łączenie
„Dzień dobry pani” z imieniem, np. „Dzień dobry, pani Kasiu” –
dodanie imienia świadczy o bliższej relacji.

Co bardzo ważne, bez względu na zajmowaną pozycję, pierwsza
wita się osoba wchodząca do pomieszczenia, w którym znajdują
się już inne osoby. To dlatego klient wchodzący do sklepu nie powinien udawać, że ekspedienci nie istnieją, ale zwyczajnie grzecznie,
nawiązując szybki kontakt wzrokowy, poprzez „dzień dobry” zasygnalizować swoją obecność. Oczywiście ekspedientki i ekspedienci
uczeni są tego, by jak najszybciej witać wchodzących klientów,
ci drudzy jednak nie powinni czuć się zwolnieni ze swojego grzecznościowego obowiązku. Przykro patrzy się na sytuacje, w których
klienci na powitanie nawet nie odpowiadają. Wychodząc ze sklepu,
klient nie powinien zapominać o „do widzenia”.
17 ◆
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Przykład

Gdy asystentka robi sobie kawę, do firmowej kuchni wchodzi prezes.
W dobrym tonie jest, by pierwszy powiedział „dzień dobry”. Jeśli jednak tego nie zrobi, pierwsza przywita się asystentka.
PYTANIE

Jestem na kolacji z mężem. Zauważam, że kilka stolików dalej siedzi
mój klient z jakąś kobietą. Kto do kogo powinien podejść i się przywitać?
Najlepiej, jeśli nikt tego nie zrobi. Do restauracji każda ze stron
wybrała się prywatnie. Nie wiesz, kim jest partnerka klienta i czy te
osoby chcą być razem widywane. W takiej sytuacji, dopóki Wasze
spojrzenia się nie spotkają (a lepiej uporczywie nie wpatrywać się
w inne osoby), udawaj, że go nie widzisz. Jeśli jednak naturalnie się
dostrzeżecie, wystarczy uśmiech i skinienie głową. Nawet jeśli wiesz,
że wspomniana kobieta jest żoną lub partnerką Twojego klienta, nie
podchodź i nie zawracaj im głowy. Może to randka, może ważna
rozmowa. Szanujmy wzajemnie swój czas po pracy.
W języku polskim najbardziej uniwersalną formą powitania jest
„dzień dobry” i może być ono wypowiadane właściwie o każdej
porze dnia. „Dobry wieczór” bywa podchwytliwe – w Polsce nie
ma granicy godzinowej, do której mówimy „dzień dobry”, a od
której „dobry wieczór”. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wchodząc
gdzieś po zmroku, mówić „dobry wieczór”, choć w grudniu ten
„wieczór” może przypadać na 16:00. Jak wyjaśnia prof. Małgorzata
Marcjanik, „dobry wieczór” bywa też uznawane za zarezerwowane
dla bliższych relacji, więc w miejscach oświetlonych w kontakcie z osobami nieznajomymi lepiej używać form „dzień dobry”
i „do widzenia”*.

*
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https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Dzien-dobry-czy-Dobry-wieczor;6906.html

Przedstawianie się

Przedstawianie się
Osoba niższa rangą pierwsza przedstawia się osobie wyższej
rangą – tak działa zasada precedencji.
Wróćmy do sytuacji, w której asystentka, robiąc sobie w kuchni
kawę, dostrzega, że do pomieszczenia wchodzi prezes firmy. Nie
poznali się jeszcze, bo w firmie nie ma zwyczaju, by nowego pracownika przedstawiać członkom zarządu. Asystentka wie jednak
doskonale, jak prezes wygląda – widziała jego zdjęcie na stronie
internetowej, ale też kilka razy przechodził obok na korytarzu.
W tej sytuacji po słownym powitaniu asystentka powinna się przedstawić. Jak to powinno wyglądać?
– Dzień dobry! Panie prezesie, nie miałam okazji jeszcze się przedstawić. Nazywam się Anna Nowak i jestem nową asystentką w księgowości.
– Dzień dobry! Jan Kowalski. Miło mi panią poznać.
Przedstawianie się i nieunikanie tego obowiązku jest bardzo
ważne. Niestety, bardzo często nie wiemy, jak to zrobić, krępujemy
się, a przez to dłużej pozostajemy w pracy anonimowe. To błąd –
nasze imię i nazwisko oraz nasz wizerunek tworzą nasz kapitał,
który powinien być rozpoznawalny. Jak ktoś ma pochwalić naszą
pracę, gdy nie wie, kim jesteśmy?
Przedstawianie się znającego nieznającemu

Są sytuacje, w których tylko jedna ze stron wie, z kim się spotka – są
to np. rozmowy kwalifikacyjne czy też spotkania, gdy klient lub
kontrahent przychodzi do biura drugiej strony. Wówczas gospodarz
wie, kogo i o której godzinie się spodziewa, a co więcej – anonsujący przybycie pracownik może wskazać, gdzie czeka poszukiwana osoba. Ten, kto przychodzi, nie wie, jak wygląda np. rekruter,
19 ◆

ROzDZIAŁ I Precedencja w biznesie

a przecież nie przedstawi się przypadkowej, przechodzącej osobie.
W takiej sytuacji to gospodarz podchodzi i pierwszy się przedstawia.
Przedstawianie się większej grupie osób

Zdarzają się sytuacje, w których dołączamy do większej grupy osób
i same musimy się przedstawić. Musimy też zrobić to jako pierwsze,
bo to przychodzący przedstawia się już obecnym. Dołączając, nie
należy robić wokół siebie zamieszania. Jeśli toczy się rozmowa, nie
przerywamy jej, a z przedstawieniem się czekamy do momentu, gdy
zapadnie cisza. Nie ma sensu przedstawiać się każdemu z osobna –
wystarczy zwrócić się do wszystkich jednocześnie, nawiązując kontakt wzrokowy z członkami grupy.
Przedstawianie się osobie, której się nie zna

Jeśli strony są sobie równorzędne, każda z nich może zrobić to
pierwsza – taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy na branżowej
konferencji dwie nieznające się osoby będą chciały się sobie przedstawić. Zdarzy się tak też podczas firmowej imprezy, na której
spotkają się pracownicy różnych oddziałów.

Przedstawianie innych
Jedną z ważniejszych umiejętności społecznych, która potrafi
szybko pokazać naszą znajomość etykiety biznesu, jest chwila,
w której to my znamy wszystkich uczestników spotkania, ale oni
siebie już niekoniecznie.

◆ 20

Przedstawianie innych

Osobie wyższej rangą
przedstawiamy osobę niższą rangą

Gdy do naszego zespołu dołączy nowy pracownik, warto wziąć
na siebie obowiązek przedstawienia go innym. Wróćmy do wspomnianej asystentki, która dopiero dołączyła do zespołu. Jesteśmy
z nią w firmowej kuchni i wchodzi dyrektor działu IT. Osoba,
która zna i asystentkę, i dyrektora, powinna ich sobie przedstawić.
– Janku, poznaj Annę Nowak, nową asystentkę w dziale księgowości.
– Aniu, to Jan Kowalski, dyrektor działu IT.
Po takim przedstawieniu dyrektor powinien wyciągnąć rękę do
asystentki. Jeśli tego nie zrobi, asystentka nie powinna wychodzić
z inicjatywą.
Klientowi przedstawiamy
współpracownika z naszej firmy

Jeśli spotykamy się ze znanym nam klientem i na spotkaniu obecny
będzie też nasz współpracownik, na początku spotkania należy
przedstawić klientowi naszego kolegę.
– Panie Adamie, chciałabym panu przedstawić Jana Nowaka, który jest
dyrektorem naszego działu IT i razem ze mną prowadzi projekt.
Warto dodać, że w tej sytuacji możliwe są dwa sposoby na kontynuowanie tego dialogu:
1.
2.

Także my przedstawimy klienta.
Pozwolimy klientowi przedstawić się samemu.

– Janie, poznaj pana Adama Kowalskiego, który jest dyrektorem zarządzającym nadzorującym prowadzony przez nas projekt.
21 ◆
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Osobie publicznej
przedstawiamy osobę niepubliczną

Wyobraźmy sobie sytuację, w której gościem gali rozdania nagród
branżowych jest minister właściwy branży. Wówczas to jemu
przedstawiać będziemy przedstawicieli biznesu i innych uczestników wydarzenia.
Osoby o tej samej randze przedstawiamy
w dowolnej kolejności

Niektóre podręczniki etykiety wskazują, że podczas przedstawiania osób o tej samej randze należy zastosować zasady etykiety
towarzyskiej lub zrobić to alfabetycznie. Nie widzę jednak sensu
takich rozwiązań – pierwszy sposób odradzam, bo w biznesie płeć
nie ma znaczenia, a drugi byłby uciążliwy, gdy mamy do czynienia
z większą grupą (szybkie uszeregowanie w myślach nazwisk według
alfabetu byłoby trudne).
PYTANIE

Co zrobić, gdy ktoś pomyli nasze nazwisko?
Nasze imię i nazwisko to nasza wizytówka. Jeśli ktoś je pomyli,
poprawiamy go. Bez agresji, bez obrażania się. Możemy to zrobić,
podając rękę i poprawnie wymieniając swoje imię i nazwisko.
Jedną osobę wielu osobom

Nie zawsze sytuacje są tak komfortowe, że jedną osobę przedstawiamy jednej osobie. Zdarza się przecież, że spotykamy się
w grupach i naszych kolegów musimy przedstawić również kilkuosobowej delegacji z drugiej strony. Co wtedy?
Gdy do spotkania dołącza jedna osoba, wówczas to ją przedstawiamy pozostałym uczestnikom spotkania. Kolejno stosujemy
◆ 22

zasady precedencji opisane wyżej, ale możemy też przedstawiać
po prostu od lewej do prawej, szczególnie jeśli nie wiemy, kto właściwie jest kim. Jeśli towarzystwo jest duże i nie chcemy spędzić
wieków na przedstawianiu każdego z osobna, możemy przedstawić
tylko osobę przybyłą.
Wyobraź sobie taką sytuację: do Twojej firmy przychodzi adwokat, który ma zacząć reprezentować firmę w sporze z konkurencją. Na spotkaniu obecnych będzie kilka osób z różnych działów.
By nie przedstawiać każdej z nich, możesz powiedzieć:
– Drodzy Państwo, chciałabym przedstawić państwu mecenasa Tadeusza Nowaka, który będzie nas reprezentował w sporze ze spółką Nieuczciwa Konkurencja.
W tym momencie każda z osób powinna podejść do gościa, przedstawić mu się i – wykorzystując przywilej gospodarza – podać rękę.
PYTANIE

Co w sytuacji, w której nie pamiętam imienia jednej osoby?
To bardzo niekomfortowa sytuacja i za wszelką cenę należy jej
unikać. Jeśli planujemy jakieś spotkanie, powinnyśmy przed nim
sprawdzić, kto ma w nim uczestniczyć (np. zerknąć, kto podpisuje się
pod e-mailami) – kto jest kim. Możemy dopasować nazwiska do twarzy,
sprawdzając je np. na LinkedIn. Ostatecznością jest użycie po prostu
zwrotu „Poznajcie się państwo” i przerzucenie odpowiedzialności
na samych zainteresowanych.
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Podawanie ręki
Osoba wyższa rangą wyciąga rękę
do osoby niższej rangą

Bardzo częstym błędem, który szczególnie często obserwowałam
podczas pracy jako recepcjonistka, było wychodzenie z inicjatywą
podania ręki przez kandydata do pracy do osoby zajmującej się
rekrutacją. W świadomości kandydatów miało to prawdopodobnie dowodzić pewności siebie, bo tak często mówi się o takich
postawach podczas pseudorozwojowych konferencji. Pewność
siebie udowadnia się w zupełnie inny sposób, szanując przy tym
zasadę precedencji.
To szef wyciągnie rękę na powitanie do swojego pracownika.
Spotykasz szefa w służbowej kuchni? Przywitaj się, ale z podawaniem ręki zaczekaj. Dołączasz do nowej firmy i jesteś przedstawiana
kolegom z działu? Zaczekaj z podawaniem ręki, poczekaj, aż osoby
z dłuższym stażem zrobią to pierwsze.
ważne!

Staż pracy ma znaczenie tylko przez krótką chwilę, czyli przez pierwsze
dni obecności w firmie. Gdy jest się nowym, trzeba wkupić się w łaski
koleżanek i kolegów. Po tych jednak kilku dniach nierówność znika
i nie ma znaczenia, czy ktoś pracuje w filmie 5 czy 10 lat.
Gospodarz wyciąga rękę do gościa

To gospodarz decyduje o tym, czy przyjmie gości. Właśnie dlatego
to do niego, zgodnie z przywilejem gospodarza, należy pierwszeństwo w wyciągnięciu ręki na powitanie.
Wybierasz się na spotkanie do innej firmy? Gdy będziesz
na miejscu, podczas powitania zaczekaj, aż reprezentant gospodarza pierwszy poda Ci rękę.
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Jeśli dane osoby zajmują równorzędne stanowiska lub nie ma
między nimi zależności służbowej oraz znajdują się na neutralnym
gruncie, każda z nich może pierwsza wyciągnąć rękę do powitania.
Politykom zdarza się nawet prześcigać w tym, kto zrobi to pierwszy – w ten sposób mogą okazać swoją przewagę.
Podawanie ręki większej grupie osób

Kolejność podawania ręki może sprawiać problem. Nie zawsze
przecież spotykamy się z jedną osobą. Jeśli to spotkanie w niewielkim gronie, a to na nas spoczywa obowiązek zainicjowania uścisku dłoni, stosujemy się do zasady precedencji i witamy najpierw
z osobą najwyższą rangą, a później kolejno z jej podwładnymi
zgodnie z hierarchią stanowisk. Jeśli nie wiemy, kto zajmuje jakie
stanowisko, witamy się po prostu po kolei. Podobnie jest wtedy,
gdy witamy się z większą grupą osób. Nie biegamy wówczas między
nimi, lecz podajemy rękę po kolei – od lewej do prawej.
PYTANIE

Moi koledzy w pracy witają się tylko ze sobą. Zajmujemy podobne
stanowiska, a oni, przychodząc do pracy, traktują kobiety jak powietrze.
Jak się wtedy zachować?
Zdarza się to bardzo często i nie jest błędem w sytuacjach towarzyskich,
bo tam o podaniu ręki decyduje kobieta, więc mężczyzna nie powinien
wychodzić z inicjatywą. W życiu zawodowym płeć nie ma znaczenia,
a w przypadku osób zajmujących równorzędne stanowiska każda
z nich może wyjść z inicjatywą podania ręki. Jeśli więc kolega Cię
ignoruje, sama wyciągnij dłoń. Jeżeli nie masz jak, to po prostu do
niego podejdź – bez wyrzutów, bez zwracania uwagi. Szybko powinien
się nauczyć, że rękę na powitanie należy podawać także kobietom.
Uścisk dłoni musi być odpowiedni, czyli serdeczny, śmiały
i niezbyt długi. Oznacza to, że druga strona nie powinna mieć
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wątpliwości, że chcemy z radością się z nią przywitać, a nie okazać
dominację lub – co też ważne – uległość i nieporadność.
Dłoń podana do powitania powinna być ciepła i sucha. Jeśli
w chłodny dzień wchodzimy do biura, powinnyśmy szybko ogrzać
ręce, pocierając jedną o drugą. Gdy mamy problem z pocącymi
się dłońmi, warto mieć w torebce lub kieszonce chusteczkę, którą
szybko odświeżymy dłonie w każdej sytuacji. Pamiętajmy tylko,
że należy to robić dyskretnie – albo w ustronnym miejscu, albo
zasłaniając się lekko.
PYTANIE

Czy można podawać rękę w rękawiczce?
Nie. W sytuacjach biznesowych zdecydowanie lepiej zdjąć rękawiczkę
do powitania. Powinny to zrobić obie strony. Płeć nie ma tu znaczenia,
więc zasada ta różni się od tej z etykiety towarzyskiej. Jeśli jest bardzo
zimno, a witamy się na zewnątrz, gdy obie strony mają na sobie
rękawiczki, w ostateczności mogą je zostawić. Niedopuszczalna jest
jednak sytuacja, w której jedna osoba rękawiczkę ma, a druga nie.
Ważnym elementem prawidłowego uścisku dłoni jest zaciśnięcie
jej w odpowiednim momencie, czyli wtedy, gdy nasady obu kciuków
się spotkają. Poza samym uściskiem nic więcej nie należy robić.
Błędne sposoby podania dłoni

1. Zwisająca dłoń. Osoba, która
podaje w ten sposób rękę, robi
to jakby od niechcenia. Ręka
po prostu zwisa – uścisk nie jest
zdecydowany ani serdeczny – najczęściej w ogóle go nie ma. Taki
sposób podawania ręki świadczy
o niepewności lub lekceważeniu.

◆ 26

Podawanie ręki

Odmianą takiego uścisku jest tzw. uścisk księżniczki, czyli podanie tylko palców. Zdarza się, że rękę w ten sposób podają kobiety,
by podkreślić swą delikatność. Niestety, w efekcie dają dowód
jedynie swojej nieporadności, co w biznesie jest oznaką
braku profesjonalizmu.

2. Sztywna dłoń. Osoba, która
podaje sztywną rękę, nawet nie próbuje serdecznie się przywitać. Palce
są wyprostowane, a cała ręka napięta.
Taki sposób podawania dłoni jest
sygnałem, że ktoś wcale nie ma
ochoty się witać, a to nie wróży sukcesu w biznesowych relacjach.

3. Zbyt mocny uścisk. Osoby, które
muszą budować swoją pewność
siebie właśnie poprzez podawanie ręki, często robią to, ściskając
drugiej osobie dłoń w taki sposób,
że sprawiają jej ból. Uścisk dłoni
rzeczywiście powinien być zdecydowany, lecz z całą pewnością nie
powinien miażdżyć kości. Niektórzy próbują okazać tak swoją biznesową dominację, ale każdy businessman i każda businesswoman
wie, że profesjonaliści walczą na argumenty, a nie siłę mięśni.

4, Ręka „na górze”. Moje będzie na wierzchu – to chcą udowodnić
osoby, które w czasie witania się
tak manewrują dłonią, by w końcu
to ich ręka znalazła się na górze.
To niegrzeczne i śmieszne, niemające nic wspólnego z rzeczywistym byciem przedstawicielem
dominującej strony.
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5. Uścisk „na rękawicę”. Gdy
dwie ręce spotykają się w uścisku,
jedna z osób decyduje się dołożyć
swoją drugą rękę. W ten sposób
często witają się politycy. Taki
uścisk dłoni ma mówić mam cię
w garści! i jest kolejnym, którego
nie powinno się w biznesie praktykować. Jedyną sytuacją, w której
taki uścisk jest dopuszczalny, jest składanie kondolencji.

6. Łapanie za łokieć. Są tacy, którzy
zaraz po uściśnięciu dłoni drugiej
osoby łapią ją za łokieć, niejako
próbując przybliżyć ją do siebie.
To kolejna niegrzeczna próba
okazania dominacji. Ten sposób
mogliśmy obserwować, widząc
powitania Donalda Trumpa,
który łapał drugą stronę właśnie za łokieć. Czy to miało wpływ
na mocarstwowy wizerunek Stanów Zjednoczonych? Nie sądzę.
7. Potrząsanie. W czasie witania się nie należy potrząsać dłonią
drugiej osoby. Dopuszczalne jest jedno, dwa lub trzy potrząśnięcia,
jednak wachlowanie nie jest mile widziane. Długie potrząsanie
charakterystyczne jest dla powitań polityków, którzy są fotografowani. W ich przypadku nie jest to błędem – pozowanie do zdjęć
jest de facto częścią ich pracy.

8. Przyciąganie do siebie. W czasie podawania dłoni nie należy
w żaden sposób starać się zbliżyć ręki drugiej osoby do siebie –
ani w biznesie, ani w życiu prywatnym. Wyznaczenie zdrowego
dystansu jest w tym wypadku bardzo ważne. Przyciąganie do siebie
ręki drugiej osoby jest następnym sposobem na okazanie dominacji – jestem silniejszy, mam nad tobą władzę.
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9. Poklepywanie. Niektórym wydaje się, że poklepanie drugiej
osoby po plecach jest oznaką przyjaźni. Owszem, w bardzo bliskich relacjach tak może być, jednak w codziennych biznesowych
sytuacjach sugerowałabym nie klepać nikogo ani po plecach, ani
po ramieniu, ani po samej dłoni.

10. Przyciągnięcie i przytulenie. Powitanie „na miśka” jest wiecznie żywe. Podanie ręki w biznesie nie łączy się z przytuleniem
drugiej osoby. Nie należy więc nikogo przyciągać do siebie po to,
by w czasie powitania go przytulić. To błąd.
PYTANIE

Co w sytuacji, w której nie chcemy podać komuś ręki, bo nie mamy
pewności, czy jest czysta?
Jeśli to po naszej stronie jest przywilej wyciągnięcia ręki do powitania,
problem sam się rozwiązuje – po prostu nie inicjujemy podania
dłoni. Jeśli jednak ręka została do nas wyciągnięta, odtrącenie
jej będzie wielkim błędem. Rękę na powitanie należy podać, ale
bezpośrednio po uścisku dłoni można zwracać szczególną uwagę
na to, by nie dotykać nią okolic nosa i ust. Po chwili można przeprosić
i dyskretnie wyjść do toalety umyć i zdezynfekować ręce. Nie należy
ostentacyjnie wyciągać płynu do dezynfekcji i przemywać nim dłoni
tuż po powitaniu.
Są też sytuacje, w których dłoni podawać w ogóle nie należy.
Jakie?

Gdy masz brudne ręce. W
 yobraź sobie, że akurat dolewasz płyn
do spryskiwaczy przed firmą. Podchodzi kolega i chcesz się z nim
przywitać, ale masz brudne ręce od dotykania maski samochodowej i tego, co pod nią. Nie podawaj wtedy łokcia ani nie podawaj lewej ręki – powiedz: „Przepraszam, ale mam brudne ręce”.
Wystarczy powitanie słowne i uśmiech.
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Ciekawostka…
W czasie pandemii wielu polityków witało się poprzez podanie
łokcia, a dokładnie zderzenie nimi. Niewiele miało to wspólnego
z elegancją, ale świat wymyślił ten sposób w obliczu dotąd nieznanej sytuacji i przyjął się on w niektórych kręgach. Niestety,
przez opinię publiczną często bywał odczytywany jako dowód
hipokryzji, gdyż politycy witali się tak przed kamerami, a w kuluarach, z których jednak publikowane były zdjęcia, nie utrzymywali
żadnych ograniczeń. Nie polecam stosowania tego sposobu
w przyszłości.

Gdy ktoś ma zajęte ręce. Jesteś na przyjęciu i ktoś akurat je? Nie
wyciągaj ręki do powitania.

Gdy dołączasz do spotkania, w którym uczestniczy wiele osób,
a one zajęły już miejsca. Nie robisz wówczas biegu dookoła stołu,
lecz po prostu zajmujesz swoje miejsce.

Czy wiesz, że…
W 2009 roku, podczas wizyty Baracka i Michele Obamów
w Wielkiej Brytanii, pierwsza dama objęła ramieniem Królową
Elżbietę II. To bardzo duże faux pas, gdyż Królowej się nie dotyka.
Serdeczne, bliskie powitania są jednak charakterystyczne dla
Amerykanów, którzy zapominają, że w Europie stosunki są bardziej zdystansowane. Podobnie zachował się Donald Trump 10 lat
później podczas spotkania z Królową, gdy poklepał ją po plecach.
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Pocałunki podczas powitań
W naszym kręgu kulturowym pocałunki podczas biznesowych
spotkań nie są w ogóle mile widziane. Dotyk w biznesowych
relacjach kończy się na uścisku dłoni. Szczególnie ważne jest, by
nie przekraczać granicy bezpiecznej przestrzeni drugiej osoby.
Wielkość tej przestrzeni różni się w danych kulturach – w tych
wysokokontekstowych, takich jak Japonia, wynosi metr, a mniejsze
odległości będą charakterystyczne dla krajów Ameryki Łacińskiej.
W Polsce bezpieczny dystans wynosi około pół metra.
Zdarzyć się jednak może, że będziemy pracowały w firmie
o bardzo niezobowiązujących zwyczajach, w której np. podczas
urodzin składane są życzenia łączone właśnie z pocałunkiem
w policzek. Pamiętać wtedy należy, że to tak naprawdę pocałunek powietrza obok policzka – nasze usta nie powinny dotknąć
skóry drugiej osoby, co zrozumieją z pewnością kobiety noszące
makijaż. Podczas pocałunku nie wydajemy odgłosów cmokania.
Gdy chcemy pocałować drugą osobę, nasza dłoń powinna delikatnie wylądować na jej ramieniu lub przedramieniu. To znacznie
wygodniejsze niż całowanie w czasie uścisku dłoni, które wtedy
po prostu tworzą sporą barierę między ciałami, przez co pocałunek
jest niewygodny.
Zgodnie z polskim zwyczajem całujemy się „na trzy” – prawy
policzek, lewy policzek, prawy policzek. Idziemy jednak w stronę
jednego pocałunku, więc za kilkanaście lat to jeden może
być obowiązujący.

Całowanie w rękę
Nigdy, w żadnej sytuacji nie można sobie w biznesie pozwalać
na całowanie kobiet w dłonie. Być może słyszałaś lub czytałaś
wypowiedzi zagranicznych polityczek, które komentowały, że to
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taki wyjątkowy polski gest. Takie słowa świadczą o ich dobrym
wychowaniu, ale także o tym, że to dla nich faktycznie coś niespotykanego, trochę egzotycznego, więc być może nawet ten pierwszy
raz bywa uroczy. Na naszej ziemi jednak nie jest.
Ustaliłyśmy już kilka stron wcześniej, że w biznesie płeć nie ma
znaczenia. Skoro więc tak jest, nie powinno się całować kobiet w rękę.
Jeśli kogoś argument płci nie przekonuje, to może lepszy będzie
ten, że zdjęcia z tego całowania mogą jeszcze długo wracać. Jednym
z przykładów takich całuśnych zdjęć jest to, na którym Jarosław
Kaczyński usiłuje pocałować w rękę Radosława Sikorskiego.
Na innym całuje jeszcze Jacka Cieślikowskiego. W obu sytuacjach
były premier całował ręce jedna po drugiej i te damskie po prostu
nagle się skończyły.

Przechodzenie na „ty”
Z propozycją przejścia na „ty” wychodzi osoba wyższa rangą.
To przełożony może zaproponować pracownikowi, by zwracali się
do siebie na „ty”, ale nigdy odwrotnie. Podwładny nie powinien też
wychodzić z taką inicjatywą, zakładając, że chce tylko, by to szef
mówił do niego po imieniu, a on sam może dalej mówić „proszę
pana” lub „proszę pani”.
Zdarzają się sytuacje, gdy przełożony – z tylko sobie znanych
powodów (które nazywam w skrócie złym wychowaniem) – sam
zaczyna zwracać się do pracowników na „ty”, jednocześnie oczekując, że oni będą mu „panowali”. To bardzo nieprofesjonalna
praktyka, której odmianą jest używanie konstrukcji mieszanej,
np. „Kasiu, czy może pani…”. Taki przełożony powinien zrozumieć,
że pracownicy nie są dziećmi w zarządzanym przez niego przedszkolu. To dorośli ludzie wykonujący profesjonalne obowiązki,
a ich poważne traktowanie jest podstawą zdrowej zawodowej relacji.
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Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik? Z przykrością
muszę napisać, że najlepiej nic – jakakolwiek uwaga, szczególnie
skierowana do osób ze znacznie przerośniętym ego, może wywołać negatywne konsekwencje. Warto jednak edukować i samemu
dawać dobry przykład.
Osobą wyższą rangą jest także klient, bo „nasz klient, nasz pan”.
To klient proponuje przejście na „ty”.
Należę do osób, które sugerują głębokie zastanowienie przed
wyjściem z inicjatywą przejścia na „ty”. Relacje wówczas automatycznie się zmieniają, a manipulatorzy chętnie korzystają ze
skróconego dystansu. O więcej i znacznie późniejszych porach
dnia można przecież prosić Kasię niż panią Katarzynę.
Wiem, że istnieje bardzo wiele firm, w których relacje są tak
luźne, że od pierwszego dnia każdy z każdym jest na „ty”. W takich
organizacjach trzeba po prostu się dostosować – umiejętność adaptowania się to jeden z filarów dobrego wychowania.

Przepuszczanie w drzwiach
Nadrzędną zasadą etykiety biznesu jest to, że wiek i płeć nie mają
żadnego znaczenia. W pracy mężczyźni nie przepuszczają kobiet
w drzwiach.
Samo pojęcie „przepuszczanie w drzwiach” nie jest jednak
dla wielu oczywiste. Jeśli bowiem drzwi otwierają się w taki sposób, że należy je pociągnąć, wtedy osoba niższa rangą przepuści
w drzwiach swojego szefa. Wyobraź sobie sytuację, w której idziesz
ze swoim szefem korytarzem i musicie przejść przez drzwi. Możesz
je otworzyć i z uśmiechem powiedzieć „Proszę bardzo!”, gestem
sygnalizując, że przepuszczasz go w drzwiach. Takie codzienne
uprzejmości mogą mieć duży wpływ na firmowe relacje. Jeśli to
szef lub inny mężczyzna Ciebie przepuszcza, nie spieraj się z nim,
tylko potraktuj to jako zwykłą uprzejmość. Może zdarzyć się też
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tak, że drzwi są bardzo ciężkie i drobnej kobiecie trudno jest je
otworzyć. Wtedy pomoc osoby silniejszej bywa nieoceniona.
W drzwiach przepuszcza także gospodarz. Jeśli jednak prowadzi nas on do konkretnego miejsca, a my nie wiemy, gdzie mamy
iść, po przejściu przez drzwi wystarczy chwilę zaczekać, by dalej
dać się prowadzić. Nawigowanie „w prawo, w lewo, trzecie drzwi
po prawej” często źle się kończy i powoduje dyskomfort gościa.
Jeśli jednak drzwi otwierają się w taki sposób, że trzeba je
popchnąć, wtedy to osoba niższa rangą lub gospodarz naciska
na klamkę, przechodzi przez drzwi i stojąc bokiem, twarzą do
przepuszczanego, przytrzymuje je, by osoba wyższa rangą lub
klient mógł przejść. Jeśli w takiej sytuacji chciałoby się kogoś
przepuścić w drzwiach (pójść dopiero za nim), wówczas istniałoby
całkiem spore ryzyko, że nasz gość nie tylko musiałby przeciskać
się między futryną a naszym ramieniem, ale także że zostałby
uderzony drzwiami w twarz.
Gdy drzwi są obrotowe i obsługiwane manualnie, ale takiej
wielkości, że w jednym skrzydle mieści się kilka osób, osoba niższa
rangą lub gospodarz powinien wejść do nich pierwszy, bo to jego
obowiązkiem jest je pchać. Jeżeli drzwi są obsługiwane automatycznie (same się kręcą), wtedy osobę o wyższym statusie biznesowym należy przepuścić.
Gdy drzwi są obrotowe, obsługiwane manualnie i takiej wielkości, że w jednym skrzydle mieści się jedna osoba, osoba niższa rangą lub gospodarz powinien wejść do nich pierwszy, bo to
jego obowiązkiem jest je pchać. Wystarczy wówczas powiedzieć:
„Pozwoli pan/pani, że pójdę przodem”. Jeśli drzwi są obsługiwane
automatycznie (same się kręcą), wtedy osobę o wyższym statusie
biznesowym należy przepuścić.
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Wchodzenie do pomieszczeń
Podczas wchodzenia do pomieszczeń obowiązują te same zasady
jak przy przepuszczaniu w drzwiach. Osoba niższa rangą powinna
przepuścić osobę wyższą rangą, a gospodarz przepuszcza gościa.
Po wejściu do pomieszczenia warto jednak zaczekać, aż gospodarz
wskaże nam miejsce, które mamy zająć.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której wchodzimy do pomieszczenia
spóźnieni na spotkanie. Nie czekamy wówczas, aż ktoś zwróci
na nas uwagę i wskaże nam miejsce. Zajmujemy dyskretnie pierwsze wolne miejsce, nie robiąc wokół siebie zbędnego zamieszania.
Nie witamy się z pozostałymi, a z zabraniem głosu czekamy do
momentu, aż zostanie on nam oddany.

Samochód
Zajmowanie miejsc

O tym, że w samochodzie obowiązuje zasada precedencji, dowiedziałam się, zanim jeszcze zaczęłam się interesować etykietą biznesu. W jednej z moich pierwszych prac wykonywałam wiele
asystenckich obowiązków, a jednym z nich było towarzyszenie
mojemu przełożonemu na spotkaniach z klientami. Jeździliśmy
na nie oczywiście samochodem, a o tym, które miejsce powinnam
zająć, przekonałam się już podczas pierwszego wyjścia, gdy kierując
się do drzwi samochodu, zostałam – dosłownie – zrugana za to, że
to przecież nie są moje drzwi. Nie popełniaj więc moich błędów,
bo nigdy nie wiesz, jak wrażliwa osoba towarzyszy Ci w biznesie.

Jeśli samochód prowadzi kierowca (szofer), n ajważniejsze miejsce
znajduje się na tylnej kanapie za siedzeniem pasażera. Z punktu
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widzenia bezpieczeństwa jest to dwuznaczne. Z jednej strony
w razie wypadku kierowca odruchowo będzie chronił stronę
pojazdu, po której on się znajduje. Z drugiej zaś pasażer siedzący
na tylnej kanapie po przekątnej może swobodnie obserwować
ruchy kierowcy i jego zachowanie. Kolejna pod względem ważności osoba zajmie miejsce także na tylnej kanapie, za siedzeniem
kierowcy. Jeśli w samochodzie będzie trzech pasażerów, to trzecia
osoba usiądzie z przodu obok kierowcy. Jeśli jednak będzie ich
czterech, to trzecia osoba usiądzie na środku kanapy, a czwarta
z przodu obok kierowcy.

Jeśli samochód prowadzi członek zespołu, o soba, którą dobrze
znamy, najważniejsze miejsce to to na przodzie obok kierowcy.
Drugim będzie miejsce na kanapie za siedzeniem pasażera, trzecim
to za siedzeniem kierowcy, a czwartym – miejsce na środku kanapy.
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Otwieranie drzwi

W sytuacjach biznesowych rzadko ktoś otwiera drzwi do samochodu drugiej osobie. Ma to miejsce niemal wyłącznie w sytuacjach, kiedy to szofer prowadzi auto – wówczas to on otwiera
drzwi najważniejszemu z pasażerów. Inni wtedy nie czekają – każdy
samodzielnie zajmuje swoje miejsce.
Wysiadanie

To też swego rodzaju sztuka. Nieprawdą jest, że trzeba mieć wciąż
złączone nogi i dopiero wystawiwszy obie za drzwi, można się
podnieść. Taki manewr jest poprawny i możliwy, jednak dla większości osób praktyczniejszym ruchem jest ten, w którym trzymając
kolana blisko, wystawiamy jedną nogę za drzwi, równolegle do
linii samochodu, i przenosząc na nią ciężar, szybko dołączamy
drugą. By ruch ten wyglądał zgrabnie, nasze ciało powinniśmy
kierować w stronę samochodu. Ten sposób dobrze sprawdza się
także w przypadku mężczyzn.

Siadanie
O tym, że pora usiąść, decyduje osoba wyższa rangą lub
gospodarz. Gdy Twój szef zaprasza Cię na rozmowę, poczekaj,
aż usiądzie i wskaże Ci miejsce, na którym masz usiąść. Jeśli tego
nie zrobi, nie siadaj.
Podobnie zachowaj się na rozmowie kwalifikacyjnej. Po wejściu
do sali poczekaj, aż zostanie Ci wskazane miejsce, a z zajęciem go
wstrzymaj się do momentu, aż zrobi to gospodarz.
Z siadaniem i wstawaniem uważaj w jeszcze jednym momencie,
mianowicie gdy do pomieszczenia, w którym siedzisz (np. do
Twojego gabinetu), wchodzi Twój przełożony. W dobrym tonie
będzie wtedy wstać. Generalnie dobrze o nas świadczy, jeśli
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Winda

wstajemy w chwilach, w których inni stoją. Rozmowę prowadzi się
znacznie lepiej, gdy obie strony mają oczy na tym samym poziomie.

Winda
W windzie zasada precedencji właściwie nie obowiązuje. To małe
miejsce, do którego wchodzimy tylko na moment, i nadrzędnym
celem jest to, by podróż windą przebiegała sprawnie. Do windy
wchodzi się więc po kolei, a jeśli „współpasażerów” znamy – strategicznie. Co to oznacza? Jeśli codziennie jeździmy tą samą windą
i wiemy, że ktoś wysiada na 3, ktoś na 7, a ktoś na 10 piętrze, wówczas wsiadamy w takiej kolejności, by osoby, które będą wysiadały
pierwsze, stały najbliżej drzwi.
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Gdy chcemy z windy wyjść, wystarczy, że powiemy „przepraszam”, ewentualnie gestem dłoni wskazując drzwi. Przepychanie
się jest niezwykle nieeleganckie. Pamiętaj też, że najpierw
mówimy „przepraszam”, a dopiero później idziemy – często
obserwuję sytuacje, w których „przepraszam” pojawia się dopiero,
gdy ktoś zaczyna się przepychać, a przecież wtedy nie da się już
właściwie zareagować.
Inaczej wygląda to w sytuacji, w której na windę oczekujemy
wyłącznie my i osoba wyżej w hierarchii lub nasz klient. Wtedy
w dobrym tonie jest przepuścić taką osobę zarówno wchodząc,
jak i wychodząc z windy. To też na osobie mniej ważnej spoczywa
obowiązek naciśnięcia guzika z piętrem – jeśli nie wiemy, na które
piętro jedzie nasz przełożony, możemy po prostu go o to zapytać,
trzymając dłoń obok przycisków.
Czekając na windę, nie należy stawać na wprost drzwi. Ta przestrzeń powinna być zarezerwowana dla osób, które będą wysiadały. Osoby, które chcą wsiąść, powinny czekać po bokach. Zanim
wsiądziemy do windy, powinnyśmy zaczekać, aż wszyscy wysiądą.
Wchodząc do windy, mówimy „dzień dobry”, a wychodząc „do
widzenia”. W niektórych środowiskach na pożegnanie mówi się też
„dziękuję” w znaczeniu „dziękuję za wspólną podróż”. Nie jest to złe
rozwiązanie – lepiej powiedzieć „dziękuję” niż nie powiedzieć nic.
Gdy jedziemy windą, najlepiej byłoby, byśmy stały zwrócone
twarzą do drzwi. Zapewne kojarzysz z filmów, jak to wygląda – to
bardzo praktyczny sposób, bo nawet gdy winda jest zatłoczona,
łatwo z niej wyjść. By było jeszcze łatwiej, trzeba zwracać uwagę
na to, co robią inni. Jeśli więc ktoś, kto stoi za nami, próbuje wysiąść,
wysiądźmy razem z nim, robiąc mu swobodne miejsce do przejścia.
Nie każmy tej osobie przeciskać się i ocierać o ciała innych.
Dobrze postrzegane jest zatrzymywanie windy w celu umożliwienia innej osobie zdążenia do niej. Gdy widzimy, że ktoś
nadchodzi, a drzwi akurat zaczynają się zamykać, warto dłonią uniemożliwić im zamknięcie, tym samym nie zmuszając
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nadchodzącego do oczekiwania. O ile w budynku, w którym
dostępnych jest kilka wind jedna obok drugiej, oczekiwanie trwa
najczęściej kilkanaście sekund, o tyle już w tych z jedną windą
trzeba byłoby stać nawet kilka minut.

Podpisywanie dokumentów
Po kolejności podpisów powinniśmy być w stanie rozszyfrować,
kto jest nad kim w firmowej hierarchii. Tak bowiem pisma powinny
być podpisane – im wyżej, tym wyższe miejsce w hierarchii.
W praktyce dla wielu osób bywa to kłopotliwe. Procedura podpisywania dokumentów wygląda często tak, że są one podpisywane
najpierw przez szeregowych pracowników, którzy prowadzą proces
związany z projektem, a następnie przez kolejne osoby w hierarchii
ważności stanowisk. W takich sytuacjach, jeśli rzeczywiście osób
podpisanych jest wiele i kolejności nie da się zachować, warto
zostawić na górze miejsce dla osoby, która w hierarchii znajduje
się najwyżej spośród osób podpisujących dokument.

Pożegnanie
To osoba wyższa rangą decyduje o tym, kiedy spotkanie się kończy.
Szef zaprosił Cię na spotkanie? To on powie, że spotkanie dobiegło
końca, mówiąc Ci, że to wszystko i możesz już iść.
Podobnie jest w sytuacji, w której kandydat przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną. To rekruter zdecyduje, kiedy spotkanie się
zakończy – po prostu to on pierwszy wstanie od stołu.
Zasada precedencji towarzyszy nam jeszcze w wielu innych
biznesowych sytuacjach. Spotkasz się z nią także na kolejnych
stronach tej książki, m.in. w rozdziale poświęconym spotkaniom
biznesowym.
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Test z etykiety
W biznesowej precedencji znaczenie mają:
a. Płeć
b. Wiek
c. Zajmowane stanowiska
d. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Odpowiedź C. Płeć i wiek nie mają w biznesie żadnego znaczenia – liczą
się wyłącznie stanowiska.
Komu kogo przedstawisz?
a. Prezesowi nowego pracownika
b. Nowemu pracownikowi prezesa
c. Klientowi pracownika Twojej firmy
d. A i C są poprawne
Odpowiedź D. Osobie wyższej rangą przedstawiamy osobę niższą rangą.
Prezes jest osobą ważniejszą od szeregowego pracownika, a klient jest
ważniejszy od osoby, która z nami pracuje w firmie.
Zostałaś zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Czekasz w recepcji.
Podchodzi do Ciebie pracownik firmy. Co zrobisz?
a. Przedstawię się i wyciągnę rękę do uścisku.
b. Przedstawię się, ale zaczekam, aż on poda rękę do uścisku.
c. Nic – to pracownik firmy pierwszy się przedstawi i poda rękę.
Odpowiedź C. Pracownik firmy, będąc gospodarzem, pierwszy przywita
się, przedstawi i wyciągnie rękę do powitania.
Jesteś kobietą. Zimą spotykasz przed firmą podwładnego. Chcesz podać
mu rękę. Co zrobisz?
a. Spojrzę, czy ma rękawiczkę. Jeśli tak, wyciągnę rękę do powitania,
nie zdejmując rękawiczki.
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b. Podam mu rękę w rękawiczce, nawet jeśli on jej nie ma – wykorzy-

stam przywilej bycia kobietą.
c. Zdejmę rękawiczkę i wyciągnę rękę do powitania.
d. Nie podam ręki, bo spotykamy się pod gołym niebem.

Odpowiedź C. Do uścisku dłoni należy zdjąć rękawiczkę.
Zgodnie z polskim zwyczajem witamy się, całując na:
a. Raz
c. Trzy
b. Dwa
d. Cztery
Odpowiedź C. Zgodnie z polskim zwyczajem całujemy się na trzy: prawy
policzek, lewy policzek, prawy policzek.
W biznesie można całować kobiety w rękę, ale tylko w sytuacji, gdy
kobieta jest w hierarchii niższa rangą od mężczyzny.
a. Prawda
b. Fałsz
Odpowiedź B. W biznesie nie należy całować kobiet w dłoń, bez względu
na to, jakie stanowiska one zajmują.
Kto może zaproponować przejście na „ty”?
a. Kierownik specjaliście
c. Usługodawca klientowi
b. Klient usługodawcy
d. A i B są poprawne
Odpowiedź D. Zgodnie z zasadą biznesowej precedencji osoba wyższa
rangą proponuje przejście na „ty”. Klient jest wyższy rangą od osoby, z której usług korzysta, a kierownik zajmuje wyższe stanowisko niż specjalista.
Samochód prowadzi szofer. W jakiej konfiguracji usiądzie trzech pasażerów?
a. Prezes usiądzie z przodu, obok kierowcy. Na kanapie za siedzeniem pasażera usiądzie dyrektor, a obok, za siedzeniem kierowcy,
usiądzie specjalista.
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b. Prezes usiądzie na kanapie za siedzeniem pasażera. Dyrektor

usiądzie obok niego, za siedzeniem kierowcy. Specjalista usiądzie
z przodu obok kierowcy.
c. Prezes usiądzie na kanapie za siedzeniem pasażera. Dyrektor
usiądzie obok niego, za siedzeniem kierowcy. Specjalista usiądzie
pomiędzy nimi na środku kanapy.
d. Prezes usiądzie z przodu, obok kierowcy. Na kanapie za siedzeniem pasażera usiądzie specjalista, a obok, za siedzeniem kierowcy,
usiądzie dyrektor.
Odpowiedź B. Zgodnie z zasadą samochodowej precedencji najważniejsza osoba zajmuje miejsce na kanapie za siedzeniem pasażera. Druga
w kolejności osoba siada za siedzeniem kierowcy. Jeśli pasażerów jest
trzech, wówczas trzecia osoba siada z przodu, obok kierowcy.
Wchodząc do windy, mówimy „dzień dobry”, nawet jeśli nie znamy osób,
które są w środku.
a. Prawda
b. Fałsz
Odpowiedź A. Wchodząc do pomieszczenia, należy przywitać się z osobami, które są w środku. Dotyczy to również windy.
Rozmowa kwalifikacyjna dobiega końca. Kto pierwszy wstanie od stołu?
a. Pracownik firmy
b. Osoba starająca się o pracę
Odpowiedź A. To pracownik firmy decyduje o tym, kiedy spotkanie się
kończy – to on był gospodarzem.

