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1 Kultura korespondencji e-mailowej 

 

mgr Anna Alochno-Janas 

 

W historii ludzkości listy odegrały ogromną rolę,  

również te, które pozostały bez odpowiedzi.  

William Wharton 

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! 

 

Twoje e-maile świadczą o tobie. Dlatego w oficjalnej korespondencji e-mailowej (podobnie 

jak w tej tradycyjnej na papierze) musisz przestrzegać pewnych zasad i reguł. W przeciwnym razie 

twój adresat (np. potencjalny pracodawca, klient twojej firmy, wykładowca akademicki) może cię 

uznać za osobę niekulturalną, niewykształconą lub po prostu niegrzeczną, a w ten sposób na pewno 

stracisz w jego/jej oczach i nie uda ci się pozytywnie załatwić sprawy, z którą się doń zwracasz.  

Dlatego pisząc e-maila, pamiętaj, że jest to po prostu list, tyle tylko, że w formie 

elektronicznej. Jednak fakt, że jego nośnikiem nie jest papier i że jego środowiskiem jest Internet, nie 

oznacza, że mamy w tym przypadku zapomnieć o kulturze osobistej i zwykłej uprzejmości. 

Oto kilka prostych zasad, których stosowanie to swoisty papierek lakmusowy twojej kultury 

osobistej w zakresie korespondencji e-mailowej: 
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1. Temat e-maila  
 

Może cię to zdziwi, ale obecnie każdy z nas (także twój adresat) otrzymuje minimum 

kilkanaście e-maili dziennie (sic!). W związku z tym, jeśli chcesz, aby twoja sprawa nie 

została przeoczona w zalewie innych wiadomości i jeśli oczekujesz szybkiej odpowiedzi – 

postaw się w roli adresata i zatytułuj swojego e-maila w taki sposób, aby osoba po 

drugiej stronie ekranu od razu mogła się zorientować, w jakiej sprawie piszesz. Zadbaj o 

konkrety (np. daty, nazwy, numery identyfikujące itp.).  

2. Nagłówek e-maila 
 

Jest to sprawa najbardziej kluczowa: to jak powitanie w tzw. „realu” i po jego 

przeczytaniu u adresata kształtuje się już opinia na twój temat (pierwsze wrażenie). 

Absolutnym nietaktem i nieuprzejmością jest słynne już Witam. Czy wchodząc na 

przykład do gabinetu wykładowcy na uczelni, powiesz: Witam1, czy raczej: Dzień dobry, 

Pani Doktor! ? Podobnie jest w korespondencji. Najlepszym wyjściem jest zastosowanie 

reguł obowiązujących w korespondencji tradycyjnej. Poprawnie piszemy zatem: 

Szanowna Pani!; Szanowny Panie! lub Szanowni Państwo!. Nie używamy imion, bo może 

to zostać uznane za zbytnią poufałość. Do wykładowców akademickich zawsze 

zwracamy się, tytułując ich posiadanym stopniem/tytułem naukowym i pisząc go z 

dużej litery i w pełnym brzmieniu, np. Szanowna Pani Doktor!; Szanowny Panie 

Profesorze!. W żadnym wypadku nie zwracamy się po nazwisku ani nie używamy żadnych 

skrótów, np. Sz. P. J. Kowalski; Szanowna Pani mgr. Tego rodzaju skróty dopuszcza się 

jedynie na kopercie tradycyjnego listu, przy czym najpierw piszemy imię, a po nim 

nazwisko (nigdy odwrotnie!). 

 

 

                                                           
1
 Słowo „witam” rozpowszechniło się najprawdopodobniej dlatego, że jest krótsze niż „dzień dobry” oraz z 

powodu wszechobecnego wpływu telewizji, gdzie jest to akurat uprawnione, o ile jest wypowiadane przez 
prowadzącego program. Co do zasady: „witam” mówi zawsze gospodarz, czyli ten, do którego przychodzimy, 
ten, który nas zaprosił i otwiera nam drzwi. Osoba przychodząca odpowiada „dzień dobry”, ponieważ jest 
gościem. 
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3. Treść e-maila 
 

Wysyłanie pustego e-maila z załącznikiem pozbawionego jakiejkolwiek treści i nagłówka 

jest ogromną gafą w oficjalnej korespondencji. W ten sposób okazujesz adresatowi 

(podobnie jak pisząc Witam) brak szacunku i nonszalancję. Treść e-maila powinna być 

bardzo konkretna i w miarę możliwości zwięzła. Z punktu widzenia mailingu biznesowego 

listy zawierające enigmatyczne stwierdzenia typu: Czy mogę przedstawić Państwu ofertę 

mojej firmy? Jestem pewien, że Państwa zainteresuje - są niczym przysłowiowe trafienie 

kulą w płot, bo nikt o zdrowych zmysłach nie kupi kota w worku i zarazem nie ma czasu 

na odgadywanie zagadek. 

4. Formuła pożegnalna i podpis w e-mailu 
 

W korespondencji oficjalnej przyjęte są pewne określone zwroty mające świadczyć o 

szacunku nadawcy do adresata, np. Z wyrazami szacunku, Z poważaniem, Z 

uszanowaniem. Powszechnie stosowane słówko Pozdrawiam jest raczej mniej oficjalne i 

stosuje się je raczej w nieco bardziej bliskich, towarzyskich relacjach. W kolejnej linijce 

napisz swoje imię i nazwisko (najpierw imię, a potem nazwisko2 i bez kropki na końcu!) 

oraz inne szczegóły mogące zidentyfikować twoją osobę, np. studenci powinni dopisać 

kierunek i tryb studiów, nr grupy i nazwę uczelni (wykładowcy zwykle pracują w kilku 

miejscach i mają pod opieką często setki studentów). Listy anonimowe są 

niedopuszczalne (warto także w polu „Od” wpisać na stałe swoje nazwisko oraz ustawić 

stopkę e-mailową w programie pocztowym). 

5. Interpunkcja w e-mailach 
 

W obecnych czasach – w sytuacji silnego wpływu kultury anglojęzycznej na różne sfery 

życia – funkcjonują właściwie dwie szkoły interpunkcji w e-mailach: szkoła polska 

(wywodząca się z polskiej tradycji epistolografii) oraz szkoła angielska. Ja jestem 

zwolenniczką szkoły polskiej (wywodzącej się z długiej tradycji listów papierowych). W 

pierwszej z nich po nagłówku stawiamy wykrzyknik (tak jak to miało miejsce w listach 

tradycyjnych), a po formule pożegnalnej nie stawiamy żadnego znaku. W szkole 

                                                           
2
 Odwrotną kolejność (pierwsze nazwisko) stosujemy wyłącznie w listach obecności, spisach osób itp. Jedynie 

po to, aby łatwiej i szybciej można było odszukać daną osobę. Natomiast przedstawiając się czy podpisując, 
zgodnie z polską tradycją najpierw podajemy swoje imię (historycznie pierwsze), a potem nazwisko. 
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angielskiej zarówno po nagłówku, jak i po formule pożegnalnej stawiamy przecinek. Ale 

uwaga! Jeśli wybieramy przecinek w nagłówku, musimy pamiętać, aby treść e-maila 

rozpocząć od małej, a nie dużej litery (zgodnie z polskimi zasadami interpunkcji). Poniżej 

przykłady: 

Szanowna Pani Doktor! 

Przesyłam pracę zaliczeniową z kultury języka. Bardzo proszę o informację, kiedy mogę się zgłosić po 

wpis do indeksu. 

Z wyrazami szacunku 

Zofia Kowalska 

Pedagogika, studia dzienne, gr. 41, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach 

 

*** 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone na portalu ABC chciałbym przedstawić swoją 

kandydaturę na stanowisko XYZ.  

W załącznikach przesyłam CV, list motywacyjny oraz referencje. 

Z poważaniem, 

Jan Kowalski 

www.kowalski.pl  

6. Załączniki do e-maili 
 

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku e-maili, załączniki powinny również mieć jasno 

sformułowany tytuł (może być z nazwiskiem nadawcy), a w treści pliku również należy 

dołączyć (np. w nagłówku lub stopce) informacje o autorze (nazwisko, kierunek, nr grupy 

itd.). Pamiętaj, że wykładowca sprawdza setki takich prac i nie ma w oczach skanu, który 

pozwoliłby mu/jej zidentyfikować autora.  

 

 

http://www.kowalski.pl/
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7. Kultura odpowiedzi 
 

Powszechnie znane są reguły dotyczące etyki korespondencji, np. to, że nie powinno się 

czytać cudzych listów. Ale gdy mowa o tym, że człowiek kulturalny powinien 

odpowiadać na listy, wówczas większość ludzi wstydliwie wbija wzrok w podłogę.  

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Stanisława Przybyszewska w swoich 

słynnych, błyskotliwych listach skarżyła się na polskich wydawców, którzy nie zwykli 

odpowiadać na jej listy, w przeciwieństwie do wydawców zachodnich, u których kultura 

korespondencji sytuowała się na znacznie wyższym poziomie. Wówczas jednak nie było 

e-maili ani Internetu, a każdy list wiązał się z długim czasem oczekiwania i kosztami 

(koperty, znaczki, kolejne kopie maszynopisów). Dlatego tak trudno mi zrozumieć, czemu 

w dobie powszechnego dostępu do błyskawicznych, darmowych i bezproblemowych e-

maili nadal istnieje cała masa osób, która nie uważa za stosowne odpowiedzieć na 

skierowany do nich osobiście list (nie mam tu na myśli niechcianych reklam). Dotyczy to 

głównie rekruterów i pracodawców, niektórych wykładowców czy zleceniodawców. 

Nawet jeśli masz do zakomunikowania odpowiedź odmowną, nagle zrezygnowałeś/aś z 

czyichś usług, bo znalazłeś/aś kogoś tańszego/lepszego/milszego – w porządku, masz do 

tego prawo. Ale weź pod uwagę, że twój adresat też ma prawo wiedzieć, na czym stoi. Z 

drugiej strony – jeśli z kolei twój list był niechlujny, nieuprzejmy i nonszalancki (zaczynał 

się od Witam), to raczej nie spodziewaj się odpowiedzi, bowiem twój adresat 

prawdopodobnie poczuł się urażony.   

8. Postaw się w położeniu nadawcy 
 

I ostatnia wskazówka: jeśli chcesz, aby twój elektroniczny list został po prostu dobrze 

odebrany – na każdym etapie jego pisania wczuj się w osobę, która ma go przeczytać. 

Czy gdybyś był/a pracodawcą/wykładowcą/klientem i otrzymał/a taki list, to co 

pomyślał(a)byś o jego nadawcy? Jak byś się poczuł/a jako adresat? Czy chciał(a)byś 

utrzymać kontakt z tą osobą, czy też najchętniej wrzucił(a)byś taki e-mail do wirtualnego 

kosza z etykietą „Spam”? Tego rodzaju taktyka empatii powinna dać ci trafną odpowiedź 

w sytuacji, kiedy masz wątpliwości. 
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Z serdecznymi pozdrowieniami 

mgr Anna Alochno-Janas 

Sylwetka zawodowa i naukowa: www.arsverbi.pl  

Strona autorska: www.annais.pl  

 

 

PS Jeśli masz jakieś uwagi, pytania, refleksje – napisz do mnie: aaj@arsverbi.pl  

PS Polecam się do współpracy: oferuję przede wszystkim: 

 tłumaczenia książek z j. angielskiego; 

 korekty i redakcje książek i tekstów; 

 artykuły i recenzje; 

 zajęcia akademickie, wykłady i szkolenia.  

Wszystkie szczegóły, czyli: cenniki, portfolio publikacji, CV zwykłe i naukowe 

oraz inne informacje o mnie i moich usługach znajdziesz na stronie: www.arsverbi.pl.  

Jestem też otwarta na inne propozycje. Zapraszam!   
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po roku 1989 (w przygotowaniu, Toruń 2016). Laureatka pięciu konkursów poetyckich (m.in. Laur Zawodziański, Zagłębiowski Pegaz, 

Konkurs im. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej) i konkursu translatorskiego. Publikowała wiersze i prozę m.in. w „SosnArt”, „Art Anons”, 
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