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Wstęp 

 

Niniejsze materiały to przegląd użytecznych technik sprzyjających satysfakcjonującym 

relacjom z innymi ludźmi. Zostały one podzielone na dwie części: pierwsza część to opis użytecznych 

technik komunikacyjnych; druga część dotyczy postawy asertywnej oraz umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych. 

Zapraszamy do lektury! 
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Narzędzia komunikacyjne, które sprzyjają porozumieniu z drugą osobą 

 

Każdy z nas, porozumiewając się z dorosłymi, dziećmi, z rodziną, ze znajomymi  oraz 

ze współpracownikami, jest zarówno nadawcą, jak i odbiorcą informacji. To jasne. Bardziej 

konstruktywnym zajęciem, niż analiza modeli komunikacji, będzie dla nas przyjrzenie się 

temu jakie umiejętności mogą podnieść jakość i skuteczność naszej pracy.  

Ze strony nadawcy komunikatu będzie to komunikat typu Ja, ze strony odbiorcy - 

będą to kompetencje, które możemy nazwać zbiorczo aktywnym słuchaniem: zadawanie 

pytań i parafraza.  
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Nadawca komunikatu 

Komunikat typu Ja 

Komunikat Ja to narzędzie, które pozwala na wyrażenie swoich opinii, przekonań, 

przedstawienie swojego stanowiska. Dzięki niemu, mówiąc o swoich poglądach, nie 

wchodzimy w granice psychologiczne innych osób. 

Budowa wypowiedzi: 

 

 

JA czuję się  konkretne uczucia, emocje 

(ewentualnie odniesienie do swojej skuteczności w pracy)  

KIEDY TY  opis konkretnego zachowania, które wywołuje te emocje  

PONIEWAŻ  dlaczego to zachowanie wywołało taką emocję, „co mi robi?”  

OCZEKUJĘ/CHCĘ  propozycja wyjścia z sytuacji 

 

Przykład: 

- Jestem zirytowana tym, że już trzy razy w tym tygodniu spóźniłaś się do pracy. Przez Twoje 

spóźnienia rano mam więcej obowiązków. Przychodź do pracy punktualnie. 

Zamiast:  

- Co to ma być?! Tak nie można się zachowywać! 

 

 

Komunikat typu Ja pozwala poinformować rozmówcę zarówno o naszym 

pozytywnym, jak i negatywnym nastawieniu do jego/jej zachowania. Z komunikatem typu ja 

nie da się wejść w sensowną polemikę ponieważ osoba, która go formułuje mówi tak 

naprawdę o sobie: swoich emocjach i oczekiwaniach. Mówi też o konkretnych zachowaniach 

drugiej osoby (nie nazywa cech charakteru, nie uogólnia) co sprzyja przyjęciu w rozmowie 

wspólnej perspektywy. Dodatkowo osoba mówiąca językiem Ja, proponuje konkretne  zmiany 

w zachowaniu drugie osoby, a więc rozwiązanie problemu. 

 Jak wynika z powyższego przykładu komunikat Ja może być narzędziem, które 

z powodzeniem możemy stosować, w sytuacjach w których chcemy docenić aktywność 

drugiej osoby (co ma znaczenie dla motywowania do współpracy) lub gdy druga osoba 
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zachowuje się agresywne (wtedy komunikat Ja pomaga postawić granice).  

 

Komunikat typu Ja - wersja skrócona 

W wersji skróconej, komunikat typu Ja jest wskazówką, która zapobiega sytuacjom 

trudnym.  

Wersja skrócona komunikatu typu Ja, brzmi: 

 

 

1. Mów o własnej perspektywie. 

2. Mów o konkretach. 

 

Przykład: 

- Mogę uzupełnić dokumentację do piątku … 

 Zamiast: 

- Nigdy nie zrobiłam tego w trzy dni. 

 

 

 Mówiąc o konkretach i o własnej perspektywie nie wnosimy do rozmowy kwestii 

spornych, nasz rozmówca bowiem zawsze może dyskutować z tym, że „nie ma racji”. 

Trudniej jest natomiast znaleźć kontrargument do stwierdzenia: „mam inne informacje”.  

 

Odbiorca komunikatu 

Zadawanie pytań 

Pytania służą lepszemu zrozumieniu drugiej osoby. Mamy dwa rodzaje pytań: 

1. Pytania otwarte - rozmówca może udzielić na nie tyle odpowiedzi ile przyjdzie mu do 

głowy. Pytania otwarte sprzyjają budowaniu wypowiedzi dłuższej niż kilka słów. Są to 

między innymi pytania zaczynające się od słów:  

 Jak? 

 Gdzie? 

 Co? 

 Dlaczego? 
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 W jakim celu? 

 Jakie? 

2. Pytania zamknięte - rozmówca może udzielić na nie tylko jednaj odpowiedzi - 

najczęściej są to słowa „tak” lub „nie”. Pytania zamknięte sprzyjają zdawkowej 

odpowiedzi. Pytania zamknięte najczęściej rozpoczynają się słowem „Czy”.  

Pytania otwarte zachęcają do dłuższych wypowiedzi i dają rozmówcy dużą swobodę. 

Pozwalają pytanemu na wyrażenie swojego zdania, zachęcają do wypowiedzi, zmniejszają 

napięcie. Są „bezpieczne” dla pytanego, ponieważ nie ma na nie dobrych i złych odpowiedzi 

– każdy może swobodnie się wypowiedzieć i powiedzieć tyle, ile chce. Warto zadawać 

pytania otwarte:  

 na początku rozmowy – są dobrym sposobem na wprowadzenie w temat  

 kiedy trzeba otworzyć swojego rozmówcę i stworzyć przyjazny klimat  

 gdy niezbędne jest poznanie opinii rozmówcy 

 jeśli należy zebrać dużą ilość informacji - poznać sprawę w szerokim zakresie 

Pytania zamknięte raczej zniechęcają odpowiadającego do zagłębiania się w temat. Są 

to pytania, które zwykle jasno dają do zrozumienia, co pytający miał na myśli. Ograniczają  

z jego strony możliwość poznania czegoś, co nie było dla niego oczywiste. Mogą utrudniać 

nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu.  Jeśli pojawia się ich zbyt dużo, rozmowa może 

przyjąć formę przesłuchania. Warto zadawać pytanie zamknięte jeśli:  

 Potrzebne jest potwierdzenie uzyskanych szczegółowych informacji  

 Chodzi o skracanie wypowiedzi rozmówcy 

 Potrzebne jest przejście do innego tematu lub udzielenie informacji od siebie 

 

Parafraza 

Parafraza sprzyja zrozumieniu potrzeb drugiej osoby. Jest to powtórzenie tego co 

mówi rozmówca swoimi słowami. Mała rzecz, a cieszy. 

Przykład: 

- Chciałabym w przyszłym tygodniu, we wtorek zwolnić się wcześniej z pracy. 

- Rozumiem, że zależy Ci na wcześniejszy wyjściu. 

 Zamiast: 

- Chciałabym w przyszłym tygodniu, we wtorek zwolnić się wcześniej z pracy. 
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- Nie da się. 

 Korzyści z zastosowania wskazówek: 

 Stosując parafrazy mamy szanse lepiej zrozumieć drugą osobę. Dodatkowo 

sprawiamy, że klient czuje się wysłuchany i potraktowany indywidualnie.  
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Asertywność - narzędzia komunikacyjne 

Asertywność to postawa - osoby asertywne potrafią wyrazić siebie - swoje 

przekonania, emocje, myśli, poglądy, przy jednoczesnym poszanowaniu myśli, poglądów 

i emocji innych osób. Ludzie mogą być asertywni wobec siebie i wobec innych. Dodatkowo, 

asertywne zachowanie pozwala skutecznie wpływać na zachowanie innych ludzi - jest 

„złotym środkiem” pomiędzy uległością i agresją. Asertywność „działa” - dzięki niej mamy 

większy wpływ na to jak się czujemy i na to jak traktują nas inni ludzie.  

Pracę nad postawą asertywną mogą ułatwić nam narzędzia komunikacyjne, czyli 

„gotowce” - „gotowce” dają nam podpowiedz - pokazują jak możemy poradzić sobie z trudną 

sytuacją.  

Poniżej znajduje się przegląd narzędzi, które możemy zastosować w sytuacji, w której:  

 Chcemy odmówić. 

 Chcemy skrytykować cudze zachowanie. 

 Chcemy pochwalić naszego rozmówcę. 

 Jesteśmy krytykowani. 

 Jesteśmy chwaleni. 

 Jesteśmy atakowani. 
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Odmowa 

 Kiedy chcemy odmówić wykonania polecenia lub nie mamy ochoty na spełnienie 

prośby/oczekiwań rozmówcy, możemy konstruując naszą odmowę skorzystać z narzędzia, 

które daje nam asertywność. 

Budowa wypowiedzi: 

 

 

1. Nie 

2. to czego nie zrobię 

3. ewentualnie wyjaśnienie (tylko jedno!) 

 

Przykład: 

Nie, nie zostanę dłużej w pracy, mam ważną sprawę do załatwienia.  

Zamiast:  

No nie wiem… w sumie mam inne plany… może jutro się uda… trudno powiedzieć. 

 

 

Korzyści z zastosowania narzędzia: 

Asertywna odmowa to technika, która sprawia, że nasz odmowa brzmi stanowczo, co 

zniechęca drugą stronę do ponawiania prośby. Poza tym, jest to wypowiedz, która pokazuje, 

że jesteśmy osobami konkretnymi, które wiedzą czego chcą i same decydują o swoim życiu.  

Jeśli odmowa nie działa - nasz rozmówca nalega żebyśmy spełnili jego prośbę - 

możemy zastosować technikę: 

 „Zdarta płyta” - powtarzamy odmowę kilkukrotnie innymi słowami, zmieniamy szyk 

zdania (nie powtarzajmy tego samego zdania więcej niż dwa razy - to irytuje 

rozmówców). 

 „Jestem słoniem” - powtarzamy odmowę w wolniejszym tempie, po chwili 

zastanowienia. 
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Krytyka 

Technika F.U.O. 

Technika F.U.O. służy do konstruowania krytyki. Możemy ją zastosować, kiedy czyjeś 

zachowanie przeszkadza nam w pracy. 

Budowa wypowiedzi: 

 

 

Fakty  konkretne zachowania drugiej osoby 

Ustosunkowanie  emocje, które wzbudza w nas w/w zachowanie  

(ewentualnie odniesienie do swojej skuteczności w pracy)  

Oczekiwania  propozycja wyjścia z sytuacji 

 

Przykład:  

W czasie pracy rozmawiasz przez telefon. Przeszkadza mi to w pracy. Nie rozmawiaj przez 

telefon kiedy pracujemy razem. 

Zamiast:  

No to się nie dogadamy. 

 

 

Korzyści z zastosowania narzędzia:  

Osoba do której skierowany jest komunikat wie konkretnie jakie zachowanie nam się 

nie podoba. Podobnie jak w komunikacie Ja, konstrukcja FUO nie daje powodów do gniewu 

drugiej osobie ponieważ jego nadawca nie ocenia drugiej osoby, ale mówi o sobie: swoich 

emocjach i oczekiwaniach. Dodatkowo odbiorca komunikatu zna oczekiwania nadawcy i wie 

jak zapobiec eskalacji negatywnych emocji. 
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Pochwała 

Technika U.F. 

Technika U.F. to technika, która służy do konstruowania pochwały. Stosujemy ją, 

kiedy chcemy zaznaczyć, że zachowanie naszego rozmówcy budzi w nas pozytywne odczucia.  

Budowa wypowiedzi: 

  

 

Ustosunkowanie  emocje, które wzbudza w nas w/w zachowanie  

Fakty  konkretne zachowania drugiej osoby 

 

Przykład: 

Zaimponowałeś mi, kiedy sprzeciwiłaś się zdaniu większości. 

Zamiast: 

Super! 

 

 

Korzyści z zastosowania narzędzia: 

Osoba do której skierowany jest komunikat wie konkretnie jakie zachowanie nam się 

podoba. Pochwała to nagroda, która może pomóc nam utrwalić pozytywne zachowania 

innych ludzi. 

 

  



www: studiorozwojowe.pl 
mail: biuro@studiorozwojowe.pl 

Wyrażanie złości 

Kiedy krytyka nie działa - nasz rozmówca nie chce zmienić swojego zachowania, 

możemy uskutecznić nasz wpływ na sytuacje poprzez wyrażenie złości i poinformowanie 

go/jej o konsekwencjach, które wyciągniemy, jeśli sytuacja się nie zmieni.  

Budowa narzędzia: 

 

 

1. Nazwanie konkretnego zachowania, które nam przeszkadza. 

2. Nazwanie konkretnego zachowania, które nam przeszkadza. 

3. Informacja o konsekwencjach. 

4. Wyciągnięcie konsekwencji. 

 

Przykład: 

1. Zabierasz moje długopisy i nie odkładasz ich na miejsce - to mi przeszkadza. 

2. Zabierasz moje długopisy i nie odkładasz ich na miejsce - to mi bardzo przeszkadza w 

pracy. 

3. Jeśli nie zaczniesz odkładać długopisów na miejsce, przestanę Ci je pożyczać. 

4. [Nie pożyczam długopisów] 

Zamiast: 

Czy możesz przestać?! To takie nieodpowiedzialne! 

 

 

 

Korzyści z zastosowania narzędzia: 

 Dzięki czterem krokom wyrażania złości możemy odzyskać kontrolę nad sytuacją. 

Informując naszego rozmówcę o konsekwencjach jakie zamierzamy wyciągnąć, traktujemy 

go/ją jako osobę dorosła, która sama może zadecydować co robić w trudnej sytuacji.  
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Uwaga! Jeśli wyciągamy konsekwencje i nic się nie zmienia, pomyślmy nad innymi 

konsekwencjami, jakie możemy „wyciągnąć”. W niniejszej metodzie bardzo ważne jest 

stopniowanie konsekwencji - od najmniej do najbardziej dotkliwych. W ten sposób 

działamy skuteczniej. 
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Odpowiedz na krytykę/pochwałę 

Oddzielenie faktów od opinii 

Kiedy mówimy o tym co nam się nie podoba stwierdzamy fakty lub dzielimy się 

z innymi naszymi opiniami.  

Fakty to konkrety - dokładne odwzorowanie w słowach rzeczywistości, bez 

osobistego odniesienia do niej - z faktami zazwyczaj trudno jest się nie zgodzić. Poniżej 

znajdują się przykłady stwierdzeń, które możemy śmiało nazwać faktami:  

 „Czekam już ponad godzinę” 

 „Trzy razy dzwoniłam zanim ktoś podniósł słuchawkę” 

Opinie to nasze osobiste przekonania - interpretacje faktów - jedno zdarzenie może 

być różnie interpretowane przez te same osoby. Poniżej znajdują się przykłady stwierdzeń, 

które możemy śmiało nazwać faktami: 

 „To jest beznadziejne”,  

 „Jest Pani/Pan nieprofesjonalna/nieprofesjonalny”,  

 „Jesteś spóźnialska/spóźnialski”). 

W rozmowie z drugą osobą ważne jest, aby odnosić się do faktów. Dyskusja 

z przekonaniami innych ludzi w sytuacji konfliktu może przyczynić się tylko do eskalacji 

emocji. Co zrobić jednak, gdy nasi rozmówcy przedstawiają nam swoje opinie o nas, 

z którymi się nie zgadzamy? Nie dyskutujmy, zaznaczmy tylko, że się nie zgadzamy. Takie 

działanie pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnej, nic nie wnoszącej dyskusji. W takiej sytuacji 

możemy powiedzieć: 
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 Mam inne zdanie o sobie. 

 Myślę o sobie inaczej. 

 Nie zgadzam się z Tobą. 

 

Przykład: 

- Ale jesteś nieodpowiedzialna! 

- Mam inne zdanie o sobie. 

Zamiast: 

- Ale jesteś nieodpowiedzialna? 

- Dlaczego tak mówisz? Przecież ostatnio zrobiłam wszystko zgodnie z planem i starałam się 

zdążyć przed czasem. 

 

 

Korzyści z zastosowania metody: 

Nie wchodzimy w niepotrzebne dyskusje. Zaznaczamy swoje stanowisko. 

Przeciwdziałamy „przyklejaniu” nam negatywnych etykiet. 

 

 

Uwaga! W rozmowie z drugą osobą ważne jest, aby odnosić się do faktów. Dyskusja 

z przekonaniami innych ludzi w sytuacji konfliktu może przyczynić się tylko do eskalacji emocji.  
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Odpowiedz na atak werbalny 

Oddzielenie treści od formy  

Nie ma sensu rozmawiać rzeczowo z osobą, która jest wzburzona lub obraża nas. 

W takiej sytuacji dążymy do wyciszenia emocji. W analizie wypowiedzi rozmówcy 

rozróżnijmy treść (zarzuty, argumenty, przekazywane przez niego informacje) i formę 

(sposób przekazywania informacji: szept, krzyk, głośna/cicha wypowiedz). Na treść 

reagujemy, wtedy kiedy rozmówca wyciszy się - wcześniej nasze starania nie będą miały 

żadnego sensu. Osoba z którą rozmawiamy nie usłyszy nas. Najpierw reagujemy na formę - 

dążymy do poradzenia sobie z sytuacją. Możemy powiedzieć na przykład: 

 „Proszę na mnie nie krzyczeć” 

 „W taki sposób nie uda nam się dojść do żadnych wniosków” 

Jeśli nasz rozmówca nie wyciszy się powtarzamy powyższe zdanie - tyle razy ile będzie 

trzeba. Możemy co najwyżej sparafrazować jego sens, aby nie powtarzać się (to może 

dodatkowo irytować klienta) - pracujemy techniką „Zdartej Płyty”. Jest to technika która 

polega na powtarzaniu ciągle, w kółko tego samego zdania, albo zdań pokrewnych. 

 

Technika zamrożenia gniewu głodem 

Technika z której można skorzystać w sytuacjach ekstremalnych: nasz rozmówca 

awanturuje się, jest wzburzony, wybucha. Celem jest wyciszenie partnera rozmowy.  

Ekspresja osoby, która jest bardzo mocno rozgniewana przebiega w falowy sposób: 

wzrasta, gdy osoba wzburzona przypomni sobie „swoje krzywdy”, po czym fala energii 

opada. Klient zbiera energię po czym znowu wybucha - cykl się powtarza. Moment w którym 

możemy interweniować jest moment spadku energetycznego. 

Jedynym momentem w którym osoba wzburzona może nas usłyszeć jest moment 

spadku - wtedy też interweniowanie ma największy sens. W każdej fazie opadania energii 

osoba zaatakowana może zaproponować inną formę kontaktu. Wraz z kolejnymi wybuchami 

amplituda fali będzie się zmniejszać. 
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Uwaga! Ważne, żeby wypowiedz osoby atakowanej była tylko propozycja innej formy 

kontaktu. Taka propozycja nie powinna być oceną, informacją zwrotną, krytyką, 

oskarżaniem, ani żądaniem. 

 

Możemy powiedzieć na przykład: 

 "Chętnie Panią/Pana wysłucham - usiądźmy.” 

 „Porozmawiajmy spokojnie. Proszę - tu jest krzesło - usiądź.” 

 

 

Uwaga! Osoba atakowana reaguje tylko na formę wypowiedzi, a nie na treść.  
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Radzenie sobie z emocjami 

 

Niełatwo jest radzić sobie z emocjami innej osoby, kiedy sami jesteśmy pod ich 

wpływem. W związku z powyższym - zamiast podsumowania - oddajemy w Państwa ręce 

kilka informacji na temat radzenia sobie z emocji.  

 

Źródło: www.relaksacja.pl 

 

Dzięki ćwiczeniom relaksacyjnym stajemy się spokojniejsi i bardziej pewni siebie. 

Niektóre ćwiczenia są krótkie, inne wymagają nieco więcej czasu. Warto wypróbować 

wszystkie i sprawdzić, które najbardziej pomagają. Ćwiczenia te można traktować jak zawory 

bezpieczeństwa redukujące ciśnienie i zapobiegające wybuchowi pary w garnkach do 

gotowania pod ciśnieniem. Nieznaczne upuszczenie pary w regularnych odstępach czasu 

zapewnia bezpieczeństwo nam i naszej kuchni. 

 

 Oddech   

Czas - 10 sekund: 

To ćwiczenie pozwala w każdej sytuacji wyzwolić się z błędnego koła stresu. Gdy tylko 

czujesz, że coś zaczyna ci dokuczać: gwałtownie wypuść powietrze z płuc. Ten wydech musi 

być mocny i głośny, chodzi o to by usunąć powietrze z samego dna płuc. Zacznij powtarzać 

w myśli sowo: „spokój” i powoli nabierz głęboko powietrza i znów wypuść je długim 

powolnym wydechem – ze słyszalnym „uff” na końcu. Opuść ramiona. Powtórz kilka razy. 

Natychmiast poczujesz się spokojniej. Ciało powróci do równowagi. 

 

 Ćwiczenie z dłońmi 

Czas - 20 sekund: 

Potrzyj mocno dłonie, aby wyzwolić ciepło i energię. Przyłóż dłonie do zamkniętych 

oczu, podeprzyj się łokciami. Opuść ramiona i siedź tak bez ruchu oddychając lekko 

i swobodnie. Poczujesz jak energia z twych dłoni przenika do oczu i mózgu. Rozkoszuj się 

uczuciem ciepła i ciemnością. Przyniesie to ulgę oczom i karkowi. 
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Oddychanie przez nos 

Czas - 60 sekund: 

Usiądź wygodnie. Przyłóż do czoła wskazujący, środkowy i serdeczny palec prawej 

ręki. Kciuk i mały palec delikatnie połóż na nozdrzach. Zamknij oczy. Nabierz pow ietrza. 

Zatkaj kciukiem prawą dziurkę od nosa, wypuść powietrze przez lewą dziurkę, a następnie 

także lewą dziurką ponownie wciągnij je głęboko. Gdy nabierzesz powietrza poczekaj chwilę, 

małym palcem zatkaj lewą dziurkę jednocześnie odsłaniając prawą. Wypuść nią powietrze, 

znów zrób wdech, odczekaj chwilę i zasłoń prawą dziurkę kciukiem. Odsłoń lewą i wypuść 

powietrze. Powtórz to ćwiczenie jeszcze dwa razy. Potem stopniowo zwiększaj liczbę 

naprzemiennych oddechów.  

 

Oddychanie przeponowe 

Czas - 2 minuty: 

Usiądź wygodnie i opuść ramiona. Jeżeli to możliwe połóż się na plecach z nogami 

ugiętymi w kolanach. Skoncentruj się na oddychaniu przeponą. Wydłużaj oddech, 

wydychając powietrze do końca. Zrób wdech i zauważ jak poszerza się twój oddech poniżej 

żeber. Wypuść powietrze powoli. Odczekaj chwilę i powtórz pięć razy. Oddychaj przeponą 

a nie klatką piersiową. Jeżeli zauważysz opadanie i unoszenie się klatki piersiowej wypnij 

przesadnie brzuch by oddychać tylko przeponą. 

 

Relaksacja na siedząco 

Czas - 5 minut 

Usiądź wygodnie na krześle dającym mocne oparcie, ale nie w fotelu w którym 

możesz się rozsiąść. Nogi oprzyj mocno na podłodze. Połóż dłonie na udach. Wyobraź sobie, 

że kręgosłup się wydłuża, zwiększają się odstępy pomiędzy kręgami. Wyciągnij tył szyi, ale 

postaraj się by podbródek był równoległy do podłogi. Rozluźnij mięśnie szczęk i niech 

wygładzi ci się czoło. Pozwól opaść barkom, poczuj jak coraz bardziej oddalają się od uszu. 

Wyobraź sobie, że czubek twojej głowy powoli unosi się jak na nitce ku niebu. Zamknij oczy 

i wydłuż oddech. Poczuj jak oddech powoli wypełnia twoje trzewia, nozdrza, klatkę 

piersiową, płuca. Wstrzymaj oddech i policz do pięciu, a następnie wypuść powietrze. 

W jodze nazywamy to pełnym oddechem.  
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