
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 



1 
 

Spis treści 

1. Definicja kompetencji społecznych……………………………………………….…………………………...2

 

1.1 Znaczenie kompetencji społecznych ………………………………………………………………………..4

 

1.2  Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych………………………………….…..5

 

1.3 Trening kompetencji społecznych……………………………………………………………………………..6

 

2. Przegląd wybranych kompetencji społecznych…………………………………………………………..9 

 

Doradzanie innym………………………………………………………………………………………………………….9 

Pracowanie w zespole …………………………………………………………………………………………………10 

Posługiwanie się mową ciała…………………………………………………………………………………….….12 

Instruowanie innymi osobami………………………………………………………………………………………14 

 Przewodzenie innym osobom………………………………………………………………………………………16 

Posiadanie kompetencji międzykulturowych………………………………………………………………..18  

Wypracowywanie kompromisu……………………………………………………………………………….……21 

Motywowanie innych…………………………………………………………………………………………………..22  

Wspieranie współpracowników……………………………………………………………………………………24  

Stosowanie technik zadawania pytań………………………………………………………………………....26 

Przekazywanie informacji o faktach…………………………………………………………………………….28 

Zwracanie się do słuchaczy……………………………………………………………………………………….…30 

Przyjmowanie konstruktywnej krytyki………………………………………………………………………….33  

Wchodzenie w interakcje z innymi osobami………………………………………………………………...34 

Przekonywanie innych osób………………………………………………………………………………………...36

 

3. Zeszyt ćwiczeń, wybrane kompetencje społeczne…………………………………………………..39 

Bibliografia…………………………………………………………………………………………………………….…..55 

 

 



2 
 

Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem,  

w którym roi się od ludzi nieumiejących pływać.  

Tennessee Williams 

 

1. Definicja kompetencji społecznych 

 

Pojęcie „kompetencje” wywodzi się od łacińskiego słowa competentia, 

oznaczającego praktyczną umiejętność, przydatność, zdolność do 

wykonywania czegoś, jakiejś czynności. O kompetencjach mówimy, gdy 

określamy zestaw umiejętności przydatnych w konkretnym działaniu. 

Określony zestaw kompetencji będzie wówczas określał naszą przydatność do 

wykonywanej pracy (Krajewska 2015). W Słowniku języka polskiego 

znajdujemy informację, że kompetencja bywa rozumiana dwojako; może to 

być „zakres uprawnień, pełnomocnictw, zakres działania jakiejś instytucji 

lub spraw podlegających określonemu organowi” albo też „ zakres czyjejś 

wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności”. W szerszym znaczeniu 

kompetencje będą oznaczały zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

wykorzystywanych w życiu osobistym i zawodowym. Kompetencji uczymy się 

przez doświadczenie. Zdobyta wiedza dopiero w połączeniu z praktyką, staje 

się wypracowaną kompetencją.  

Kompetencje społeczne nazywane są inaczej umiejętnościami 

interpersonalnymi, umiejętnościami komunikacyjnymi czy też 

umiejętnościami relacyjnymi. Często używa się terminu kompetencje 

społeczne w liczbie mnogiej, jako konkretne umiejętności interpersonalne, 

warunkujące zdolność do radzenia sobie w sytuacjach społecznych. 

Wszystkie definicje kompetencji społecznych wskazują na to, że są one 

specyficznymi, behawioralnymi elementami interakcji społecznej. Ważnymi 

cechami umiejętności społecznych jest ich intencjonalność, oraz posiadanie 

wiedzy na temat tego, co, jak i kiedy należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony 

cel.  Umiejętności społeczne są oceniane przez pryzmat jednego bądź kilku 
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kryteriów. Te kryteria determinują to, czy osoba zachowująca się w określony 

sposób w danej sytuacji zostanie oceniona, jako społecznie kompetentna.  

 kryterium wierności i jasności przekazu, kompetencja społeczna przejawia 

się w precyzyjności i zrozumiałości komunikowania własnych intencji  

i przekonań. 

 kryterium satysfakcji, za kompetencje społeczną uznaje się zakres,  

w jakim interakcja społeczna wiąże się z poziomem satysfakcji partnerów 

interakcji.  

 kryterium efektywności kompetencji społecznych oznacza szybkość  

i łatwość osiągania określonych celów interpersonalnych. 

 kryterium skuteczności uznaje za kompetencje społeczną zakres, w jaki 

jednostka realizuje zamierzone cele interpersonalne. 

 kryterium adekwatności i odpowiedniości zachowań do danego kontekstu 

podkreśla, że kompetencja społeczna najdobitniej odzwierciedla się  

w zakresie, w jaki dane zachowanie jest stosowne w danych warunkach. 

(Spitzberg, Cupach 2002). 

 

Jakiekolwiek pojedyncze kryterium jest niewystarczające do „obiektywnej” 

oceny kompetencji społecznej jednostki. Najczęściej łączy się kryterium 

skuteczności z kryterium adekwatności - kompetencja społeczna przejawia 

się w realizowaniu założonych celów interpersonalnych w sposób stosowny 

do kontekstu i satysfakcjonujący dla partnerów interakcji. Umiejętności 

społeczne mają naturę kontekstualną, to oznacza, że to, co użyteczne,  

w jednym kontekście nie musi być użyteczne w innym. Kontekst wyznacza 

oczekiwania, co do stosownego zachowania w danej sytuacji, jednocześnie 

sam kontekst jest do negocjacji przez partnerów interakcji społecznej.  

Kompetencje społeczne to złożone zjawisko, które można pogrupować według 

konkretnych umiejętności, do których może należeć: 

 Umiejętność nazywania problemów i rozmawiania o nich, rozwiązywania 

konfliktów, 

 Kontrole uczuć, wyrażanie emocji, radzenie sobie z krytyką, 

 Komunikacja werbalna i niewerbalna, 

 Empatia, 
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 Zabieranie głosu w grupie, wystąpienie publiczne, autoprezentacja 

 Współdziałanie i współpraca 

 Wyrażanie swojego zdania, wyrażanie próśb, 

 Utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, okazywanie im 

uczuć, gratyfikacja, tolerancja wobec inności, gotowość do niesienia 

pomocy 

 Asertywność (Zawisza Masłyk 2011, s. 24). 

 

1.1 Znaczenie kompetencji społecznych 

J. Borkowski uważa, że kompetencje społeczne, „na co dzień i w skali 

biografii rozstrzygają, o jakości naszego człowieczeństwa” (Borkowski 2003). 

Żaden człowiek nie doświadczy w pełni szczęścia, jeżeli nie opanuje 

podstawowych kompetencji społecznych. Według autora człowiek 

kompetentny to ktoś, kto „chętnie spełnia swoje powinności wobec innych 

ludzi, potrafi czerpać wsparcie od innych, cieszy się zaufaniem i uznaniem  

i odczuwa zadowolenie z siebie i ze współżycia z innymi ludźmi.” 

(Borkowski,2003,s.110). Kompetencje społeczne sprawiają, że jednostki są 

bardziej skuteczne w sytuacjach społecznych, co oznacza że są zdolne do 

wywierania pożądanego wpływu na innych. Wpływ ten może odnosić się do 

celów osobistych lub zawodowych.  

Kompetencje społeczne mają, więc następujące funkcje: 

 zapewniają lepsze rozumienie się i porozumiewanie, 

 ułatwiają poznanie innych osób, 

 wspomagają radzenie sobie w nowych sytuacjach, 

 rozszerzają możliwości zaspakajania potrzeb społecznych, 

 ułatwiają udzielanie wsparcia społecznego, 

 otwierają szersze perspektywy uczestniczenia w życiu obywatelskim, 

 podnoszą indywidualną i grupową efektywność w pracy,  

 pobudzają proces autokreacji i kierowania własnym rozwojem, 

 zwiększają możliwości rozwiązywania problemów, konfliktów i patologii 

społecznych (Borkowski 2003, s. 110). 
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Kompetencje społeczne mają ogromne znaczenie na gruncie zawodowym. 

Zdolności związane  z ponadprzeciętnym wykonaniem w pracy to przede 

wszystkim umiejętności emocjonalno-społeczne, w tym np. umiejętności 

komunikacyjne i empatia, umiejętności negocjacji, pracy w zespole oraz 

wywierania wpływu społecznego itp. Wszystkie te kompetencje są użyteczne 

w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej oraz skuteczności w pracy. 

Deficyt umiejętności społecznych wiąże się z podejmowaniem ryzykownych 

zachowań takich jak nałogi, wandalizm, przestępczość, co 

najprawdopodobniej wynika z zaangażowania się w bardziej patologiczne 

związki interpersonalne, które przyczyniają się do zaburzenia samooceny 

oraz są wzorcem negatywnych zachowań społecznych. Umiejętności 

interpersonalne są niezbędne do tworzenia i utrzymywania 

satysfakcjonujących relacji interpersonalnych oraz wpływają na dobre 

samopoczucie. Umiejętności społeczne są warunkiem skutecznego 

korzystania ze wsparcia społecznego, co wiąże się z umiejętnością lepszego 

radzenia sobie ze stresem. Wysokie umiejętności społeczne wiążą się  

z lepszym przystosowaniem do życiowych zmian oraz niższym wskaźnikiem 

lęku, izolacji i poczucia samotności.  

 

1.2 Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych 

Badania wskazują, że kompetencje społeczne w dużym stopniu wiążą się  

z cechami osobowościowymi i ze zdolnościami intelektualnymi. Cechy 

osobowości wpływają na to, jak jednostka zachowuje się w określonych 

sytuacjach oraz w jakie sytuacje angażuje się i jak je przekształca. 

Kompetencje społeczne wiążą się z cechami temperamentu, które warunkują 

wysokie zapotrzebowanie na stymulację oraz efektywność jej przetwarzania 

(wysoka aktywność i żwawość, niska reaktywność emocjonalna) oraz 

cechami osobowości, które związane są z aktywnym stylem funkcjonowania 

np. zadaniowy styl radzenia sobie, poczucie własnej skuteczności, niski 

poziom lęku społecznego i nieśmiałości.  

Jednakże skuteczność podejmowania pewnego rodzaju zadań społecznych  

(a więc kompetencja społeczna) może w dużym stopniu zależeć od 

poziomu inteligencji jednostki. Jeśli chodzi o rozumienie inteligencji, jest ona 
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pojmowana, jako umiejętność adaptacji do nowej sytuacji i zmiennych 

wymogów zadania, optymalne uczenie się lub wykorzystywanie 

doświadczenia i treningu oraz myślenie abstrakcyjne przy użyciu symboli  

i pojęć. O wieloaspektowości inteligencji mówi teoria siedmiu inteligencji H. 

Gardnera, który patrzy na ludzi w szerszym kontekście-, jako zbiór 

inteligencji o różnym stopniu ważności, zarówno dla posiadającego je 

człowieka, jak i dla społeczeństwa, w którym ten człowiek żyje. W tej teorii 

inteligencjami nazywa się: 

 zdolności językowe, 

 zdolności logiczno-matematyczne, 

 zdolności przestrzenne: orientacje przestrzenną, tworzenie i posługiwanie 

się obrazami umysłowymi, 

 zdolności muzyczne, 

 zdolności cielesno-kinestatyczne: płynność motoryczną, koordynację 

ruchową, 

 zdolności interpersonalne: empatia, rozumienie innych, 

 zdolności intrapersonalne: wykształcenie poczucia tożsamości, rozumienie 

siebie, (Moczydłowska 2008, s.86). 

 

 

1.3 Trening kompetencji społecznych 

Poziom kompetencji społecznych bezpośrednio zależy od rodzaju, 

intensywności oraz efektywności treningu społecznego. Matczak 

podsumowuje „trening społeczny, zarówno ten o charakterze naturalnym, 

odbywany w sytuacjach życia codziennego czy pracy zawodowej, jak i taki 

który dokonuje się w toku specjalnych oddziaływań szkoleniowych, wpływa 

na poziom kompetencji społecznych” (Matczak, 2001, s. 32). Umiejętności 

społeczne mogą więc być nabywane w toku treningu społecznego, 

naturalnego lub o charakterze „laboratoryjnym”. Efektywność tego treningu 

zależy od poziomu zdolności intelektualnych jednostki. Natomiast 

intensywność i rodzaj treningu społecznego zależy od pewnych cech 

osobowości i temperamentu, które wpływają na łatwość i częstość 

nawiązywania kontaktu z innymi Przeprowadzone dotąd badania pozwalają 
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stwierdzić, że dla skuteczności interpersonalnej szczególnie istotne 

wydaje się: stymulowanie umiejętności analizowania sytuacji społecznej 

(odkodowywania reguł społecznych), stymulowanie umiejętności 

empatycznych (empatia poznawcza), stymulowanie umiejętności 

monitorowania własnych zachowań ekspresyjnych i umiejętności 

dopasowywania ich do kontekstu sytuacyjnego, reguł społecznych  

i informacji o stanie emocjonalnym interlokutorów, stymulowanie 

zainteresowania sytuacjami społecznymi, relacjami interpersonalnymi, 

wpływem interpersonalnym, jaki wywieramy na innych, redukowanie lęku 

społecznego oraz lęku przed dezaprobatą społeczną, wzmacnianie poczucia 

własnej skuteczności w sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnej 

samooceny, wzmacnianie aktywnej postawy w odniesieniu do radzenia sobie 

ze stresem – otwarcie się na sytuacje społeczne, na możliwość uczestniczenia 

w nich, wpływania na nie lub ich modyfikowanie. 

 

Dzięki treningowi kompetencji społecznych wzrasta samoocena uczestnika 

pozwalając motywować go do swojego osobistego rozwoju. Nadaje on 

kierunek aktywizacji społeczne człowieka, ponieważ udoskonala posiadane 

już umiejętności społeczne i daje możliwość zmiany złych nawyków. Jednym 

z jego zadań jest umiejętne kierowanie swoimi emocjami oraz wytrwałego 

dążenia do celu dającego człowiekowi możliwość spełnienia się, rozbudza 

zdolność do empatii jak i prawidłowego zachowania się w sytuacjach 

społecznych. Im większa samoświadomość, realne i adekwatne poczucie 

własnej wartości, twórcze podejście do problemów, inteligencja emocjonalna, 

lepiej rozwinięte kompetencje interpersonalne, tym większa szansa osiągania 

wyznaczanych sobie celów. Niejednokrotnie u osób niepełnosprawnych 

występuje niski sposób funkcjonowania w warunkach nowych.  

Najczęstszą metodą nabywania umiejętności społecznych jest po 

prostu praktyka, praca, działania w określonych sytuacjach podczas 

codziennych doświadczeń społecznych, rodzinnych, zawodowych. W tego 

typu naturalnym treningu społecznym dominującą rolę odgrywa uczenie 

się metodą prób i błędów oraz naśladowanie społecznie kompetentnych 

modeli. Ponieważ wiele osób pomimo wieloletniej praktyki w danych 



8 
 

sytuacjach, rolach społecznych, na danych stanowiskach pracy prezentuje 

niski, niezadowalający poziom umiejętności społecznych, nie odkrywa 

właściwych umiejętności lub nadal popełnia wiele błędów, np. wykorzystuje 

niewłaściwe umiejętności, należy stwierdzić, że ta metoda budowania 

skuteczności interpersonalnej ma poważne ograniczenia (Argyle, 1978; 

1999).  

 

Codzienne doświadczenia społeczne mogą skutecznie przyczyniać się do 

rozwoju umiejętności interpersonalnych, jeśli spełnione są następujące 

warunki (Argyle, 1978): 

 

Dostęp do informacji zwrotnej: codzienne doświadczenia społeczne będą 

mało efektywnym treningiem umiejętności interpersonalnych, jeśli jednostka 

nie będzie miała dostępu do informacji zwrotnej na temat przebiegu 

interakcji społecznej i jej wyniku oraz, gdy nie będzie analizować tych 

informacji w sposób systematyczny.  

Wypróbowywanie nowych reakcji i zachowań: jeżeli informacja zwrotna 

mówi, że dane zachowanie okazało się nieskuteczne w realizacji danego celu, 

jednostka powinna za pomocą prób i błędów lub modelowania społecznego 

odkryć i wypróbować bardziej skuteczną reakcję.  

Refleksyjne podchodzenie do już „obytych” sytuacji społecznych:  

w miarę praktykowania danych umiejętności one automatyzują się, 

jednostka wykonuje je bardziej płynnie, „naturalnie”, jednocześnie staje się 

bardziej oswojona z danymi sytuacjami, stają się one dla niej coraz 

mniejszym wyzwaniem, a coraz bardziej rutyną, jej wykonanie jest mniej 

podatne na rozpraszacze, ale i na informację zwrotną, co może blokować 

usprawnianie skuteczności interpersonalnej w danych sytuacjach.  

Udział trenera: uczenie się może być przyspieszone, gdy jednostce zapewni 

się pomoc trenera, osoby, która będzie regularnie, w sposób systematyczny 

obserwować jednostkę podczas codziennych interakcji w określonych 

sytuacjach społecznych oraz zapewniać rzetelną informację zwrotną  

i instruktaż. Zasadniczą zaletą treningu podczas codziennych interakcji 

społecznych (na przykład w miejscu pracy) jest brak problemu  
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z transferem wypracowywanych umiejętności do rzeczywistych sytuacji, 

gdyż te umiejętności są właśnie wypracowywane w owych rzeczywistych 

sytuacjach (Argyle, 1999, s. 133–141). 

 

2. Przegląd wybranych kompetencji społecznych 

 

Doradzanie innym  

Umiejętność dawania porady, wskazywania sposobu postępowania w jakiejś 

sprawie. Jest to rodzaj wspierania innych w rozwiązywaniu różnorodnych 

problemów, pomagania innym poprzez zmianę ich sposobu myślenia, 

postaw, sposobu podejmowania decyzji. Doradzanie może pomagać innym  

w wydobywaniu własnego potencjału, mimo trudnych warunków 

zewnętrznych. Warto pamiętać, że rady, nie zawsze pomagają. 

Niejednokrotnie kusi nas, żeby powiedzieć innym, co my sami byśmy zrobili, 

będąc na ich miejscu. Musimy jednak pamiętać o tym, że to, co jest dobre 

dla jednego, niekoniecznie pomaga drugiemu.  Pozycja osoby przyjmującej 

radę nie jest korzystna, ponieważ sugeruje, że udzielający racy jest kimś 

lepszym, a przyjmujący jest na swój sposób winny. Co należy wziąć pod 

uwagę dając rady innym?: 

-Czy rada jest potrzebna? Jeżeli ktoś podjął już działanie, rzadko, kiedy 

doceni radę udzielona po fakcie. 

-Czy rada jest pożądana? Ludzie nie przepadają za radami, o które nie 

proszą. Najlepiej zapytać drugą osobę, czy chce wysłuchać, co mamy do 

powiedzenia. Pamiętaj, że niektórzy ludzie potrzebują, by ktoś ich wysłuchał, 

a nie rozwiązał problem. 

-Czy rada pojawia się we właściwej kolejności? Większe szanse na to, że rada 

zostanie przyjęta, ma słuchający, który najpierw okaże empatię, potem za 

pomocą parafrazowania i zadawania pytań dokładnie zrozumie sytuację 

mówiącego. 

-Czy rada pochodzi od profesjonalisty? Jak chcesz doradzać innym musisz 

mieć wiedzę, doświadczenie i sukcesy. Jeżeli nie masz fachowej wiedzy, lepiej 

oferuj wsparcie i zachęć do skorzystania z porady profesjonalisty.  
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-Czy rada jest przekazana w sposób taktowny, nienaruszający dobrego 

imienia? Nikt nie lubi, aby nim rządzić i deprecjonować go, nawet, jeśli rada 

jest naprawdę dobra. Udzielając rad pamiętaj, że wiadomości mają treść  

i aspekt relacyjny, czasem zawierają niewypowiedzianą wiadomość relacyjną, 

która może powstrzymać przed wysłuchaniem rady (Adler, Rosenfeld, 

Proctor,  2005, s. 236, 237). 

Powyższe informacje potwierdzają ważne reguły rządzące udzielaniem porad. 

Ludzie najchętniej zastosują się do takiej porady, jakiej sami oczekiwali, 

zwłaszcza, gdy pochodzi ona z wiarygodnego i przyjaznego źródła. Udzielając 

sugestii, lepiej formułować ją, jako szczerą, osobistą wiadomość niż 

autorytatywne zalecenie.  

 

Pracowanie w zespole  

Pracowanie w zespole to umiejętność współdziałania i współpracy w zespole, 

na którą składają się zachowania i działania zmierzające do wspólnych 

celów. Członkowie zespołu mogą mieć różne zadania, różne umiejętności, 

doświadczenia. Praca w zespole obejmuje wzajemne dzielenie się zadaniami, 

motywowanie się oraz uczenie się od siebie.  Jest to wspólne dążenie do 

celów, których samodzielne osiągnięcie wydaje się niemożliwe. Pracowanie  

w zespole to także umiejętność wchodzenia w relacje z innymi osobami  

z zespołu, według obowiązujących zasad w zespole.  Umiejętność pracowania 

w zespole obejmuje odpowiednią komunikację, zgodnie z przyjętymi rolami  

w zespole. Od interakcji pomiędzy członkami zespołu zależą wydajność 

zespołu i osiągnięcie wspólnego celu. Każdy w zgodzie ze swoimi 

indywidualnymi cechami przyjmuje określoną rolę w zespole. Typy 

osobowości każdego z członków zespołu tworzą warunki współpracy 

(Krajewska 2015, s. 72).  

Zespół w tym ujęciu oznacza pewną liczbę osób, które łączy wspólny cel  

i zadania do wykonania. Charakteryzuje się złożonością zadań. Każdy  

z członków zespoły wnosi do pracy zespołu własne pomysły, wiedzę, 

umiejętności, doświadczenie i ponosi odpowiedzialność za efekt. Ludzie 

nawzajem się motywują, inspirują, dzielą zadaniami, ich kompetencje się 

uzupełniają. Zespół posiada swoją specyfikę, ściśle związaną z celem, która 
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wyróżnia go z otoczenia. Obowiązują określone zasady działania i zachowania 

wspólnie ustalone przez wszystkich członków. Zespół rozwija się według 

określonych procesów w określonym czasie, a długość czasu funkcjonowania 

zespołu warunkowana jest nastawieniem na osiągnięcie wspólnego celu 

(Krajewska 2015, s. 72). Współdziałanie w zespole to bycie razem, 

zaangażowanie, ale także pozytywny charakter relacji między partnerami  

w pracy, tj, jako współpracę, a nie jako konflikt interesów, co wymaga 

odpowiednich zachowań: 

 przełożeni motywujący, a niemanipulujący, 

 menedżer – przywódcą, „trenerem”, a nie kontrolerem 

 koleżanka, kolega - współpracownikiem, a nie konkurentem czy rywalem 

(Juchnowicz, 2012, s. 59). 

 

Fundamenty budowania zespołu 

 Upewnij się, czy rozumiesz cel, 

 Sprawdź, czy akceptujesz zasady, 

 Świadomie kreuj wizerunek, 

 Zaproponuj wykorzystanie kompetencji, które posiadasz, 

 Zaproponuj listę zadań, które wykonasz najlepiej, 

 Wzmocnij własną motywację do osiągnięcia celu, 

 Przemyśl, jak będziesz inspirować innych.  

 

Warunki współpracy w zespole: 

 Spójność celów i zgodność interesów (jednorodny cel dla wszystkich, 

zbieżne zainteresowania i oczekiwania, każdy wykazuje podobny poziom 

zaangażowania, zbliżony nakład pracy i czas realizowania zadania). 

 Jasne role i relacje (Zainteresowanie każdego partnerską współpracą, 

ustalone zasady i sposoby wykonania zadań, wyjaśnienie wzajemnych 

oczekiwań wobec ról, pełne zaakceptowanie zasad i ról przez każdą 

osobę). 

 Rozwiązywanie konfliktów (wykluczenie rywalizacji wobec siebie, uznanie 

sukcesów innych osób, wywiązywanie się z powierzonych zadań, dzielenie 

się wiedzą i informacją, stosowanie wobec innych informacji zwrotnej). 
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 Zaufanie współpracowników (wiara w kompetencje współpracowników, 

uznanie samodzielności pozostałych członków zespołu, powierzanie zadań  

z wiarą w odpowiedzialność, zauważanie kompetencji innych członków 

zespołu.  

 

Pracowanie w zespole wymaga umiejętności rozwiązywania konfliktów, by 

wszyscy uczestnicy wyszli z niego zwycięsko. Charakteryzuje ją wzgląd na 

innych i na siebie, a celem jest rozwiązanie problemu nie „po mojemu” ani po 

„twojemu”, tylko „po naszemu”. W najlepszym wypadku współpraca prowadzi 

do zwycięstwa obu stron- każdy uzyskuje to, do czego dąży (Adler, Rosenfeld, 

Proctor , 2005, s. 395) Wspólne działanie może prowadzić do emocjonalnej 

bliskości, przezwyciężanie trudności może powodować tworzenie się więzi 

pomiędzy osobami współpracującymi w zespole. Współpraca zakłada 

traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy  

i harmonizowania ich.  

 

Posługiwanie się mową ciała  

Umiejętność posługiwania się mową ciała to rozumienie znaczenia gestów  

i odczytywania emocji innych ludzi. Mowa ciała pomaga lepiej zrozumieć 

siebie i drugiego człowieka. Gesty odpowiednie do sytuacji wzmacniają 

wiarygodność informacji i intencji nadawcy. Zachowanie spójności pomiędzy 

mową ciała i słowami sprzyja osiągnięciu porozumienia. Posługiwanie się 

mową ciała obejmuje mimikę twarzy, kontakt wzrokowy, głos, gesty, pozycję 

ciała, dotyk oraz wygląd. Mowa ciała jest zależna od sytuacji, środowiska  

w którym żyjemy oraz przyjętych norm kulturowych (Krajewska 2015, s. 31). 

Często to, co robimy, ma większe znaczenie, niż to, co mówimy.  

Sygnały niewerbalne są istotne na początku kontaktu jak i dla już 

istniejących relacji, ponieważ tworzą i przekazują klimat emocjonalny. Wiąże 

się to również ze sterowaniem pierwszym wrażeniem, czyli sprawianiem by 

inni widzieli nas tak, jak chcemy być postrzegani. Pozytywne wrażenie jest 

związane ze spójnością sygnałów niewerbalnych przekazem werbalnym. 

Wzbudzanie dobrego wrażenia obejmuje: 
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 Styl - odnosi się do naszych działań, jak stoimy i poruszamy się, 

kontrolujemy wyraz twarzy, modulujemy głos („Stój prosto i poruszaj się 

pewnie”, „Kiedy spotykasz się z kimś, patrz mu prosto w oczy, 

zdecydowanie, ale z przyjacielska otwartością, uściśnij rękę”). 

 Wygląd - jak się ubieramy, jaka nosimy biżuterię, makijaż, fryzurę, jakich 

używamy perfum itp. („Ubierz się tak, jak chcesz, by cię zapamiętano,  

z odwagą, z odrobiną oryginalności, w coś, co sprawi, że będziesz czuć się 

wygodnie i pewnie”.) 

 Okoliczności - przedmioty, jakimi się otaczamy: nasza osobista własność, 

samochody, a nawet miejsce zamieszkania (Adler, Rosenfeld, Proctor , 

2005, s. 395). 

 

Eksperymenty Mehrabiana określają proporcje trzech komponentów 

komunikatu, jako 7% treści, 38% brzmienia głosu i 55% mowy ciała. Reguła 

mówi, że w przypadku braku spójności między słowami a mową ciała  

i brzmieniem głosu, człowiek najbardziej wiarę daje mowie ciała (Krajewska, 

2015, s. 30).  

 

Sygnały niewerbalne związane z aktywnym słuchaniem: 

 skinienie głową 

 wychylenie się do przodu 

 uśmiech 

 gesty 

 wyraz twarzy 

 postawa ciała 

 kontakt wzrokowy 

 zmarszczenie czoła i inne oraz sygnały słowne: aha, hm, ach, no tak 
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Instruowanie innymi osobami  

Instruowanie innymi jest jedną z metod szkoleniowych, których celem jest 

odpowiednie przekazywanie wiedzy zawodowej, rozwijania ich umiejętności 

oraz formowania właściwych postaw, wobec pracy organizacji, przełożonych, 

współpracowników i klientów w celu zwiększenia ich indywidualnego 

kapitału ludzkiego (Król, Ludwiczyński,  s. 465, 466). 

 Umiejętność instruowania innymi osobami polega na uczeniu, 

zapoznawaniu, omawianiu i pokazywaniu czynności niezbędnych w pracy. 

Jest to świadome i zamierzone działanie wpływające na sposób 

spostrzegania, myślenia, uczenia i działania innych w zespole. Instruowanie 

jest formą szkolenia, pokazującą, jak wykonać daną pracę. Instruowanie jest 

pomocne, jeśli członkowie zespołu nie posiadają jeszcze określonych 
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umiejętności i z tego powodu nie są zdolni do tego, by przejąć za nie pełną 

odpowiedzialność.  

Instruowanie na stanowisku pracy dotyczy najczęściej pracowników 

wprowadzanych do wykonywania określonych zadań (okres adaptacji, nowe 

obowiązki). Może mieć formę demonstracji, która polega na powiedzeniu lub 

pokazaniu pracownikowi przez zwierzchnika, doświadczonego kolegę lub 

zewnętrznego instruktora – trybu realizacji danej czynności, a pracownik 

uczy się przez naśladownictwo, wykonując samodzielnie zaobserwowane 

czynności. Pewna odmianą omawianej metody jest podejście znane  

w literaturze, jako Siting with Neili, które polega na tym, że pracownik 

wymagający szkolenia siada przy doświadczonym pracowniku i obserwuje 

wykonywane przez niego czynności, po czym otrzymuje własny sprzęt i musi 

samodzielnie wykonać zadanie. Szkolenie to jest najczęściej stosowane  

w przypadku czynności manualnych, ale może być również wykorzystywane 

przy innych zadaniach, np. praca biurowa, obowiązki recepcjonistki, obsługa 

urządzeń biurowych, programowanie komputerowe, pomoc lekarska lub 

dentystyczna. Metoda ta jest szczególnie polecana w przypadku czynności 

rutynowych i powtarzających się ( Król, Ludwiczyński, s. 466).  

Wśród innych metod szkoleniowych wymienia się także coaching, który ma 

na celu rozwój wiedzy, umiejętności i postaw. Coach kieruje swoim uczniem, 

pomaga mu, udziela wskazówek, co do sposobu wykonywania zadania. 

Coaching jest odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony na pracowniku 

przez odpowiedniego trenera i polega na szeroko pojętym rozwoju w celu 

zwiększenia jego indywidualnego kapitału ludzkiego.  Efektywność coachingu 

uwarunkowana jest odpowiednim zaplanowaniem i przeprowadzeniem.  

 

Wymienia się następujące etapy procesu uczenia się: 

 Uświadomienie, coaching powinien zaczynać się dopiero wtedy, gdy 

uczący się uświadomi sobie potrzebę zmiany swego działania lub sposobu 

wykonywania określonych czynności. 

 Planowanie pod kątem odpowiedzialności, uczący powinien przyjąć 

osobistą odpowiedzialność za wyniki tego procesu, musi być także 

aktywny w podejmowaniu decyzji odnośnie treści programowych. 
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 Realizacja planu, wykorzystując style i techniki najbardziej odpowiednie 

do sytuacji, w której funkcjonuje uczący się, trener powinien wspierać go  

w realizacji planu osobistego rozwoju. 

 Ocena wyników, stałe monitorowanie i ocena, czy realizacja programu 

indywidualnego nauczania przynosi oczekiwane wyniki ( Król, 

Ludwiczyński,  s. 466, 477). 

 

Metody szkoleniowe obejmują: 

 -uczenie się przez naśladownictwo, 

 -przez zastosowanie gotowych algorytmów, 

 -przez próby i błędy,  

 -przez rozwiązywanie problemów. 

 

Mogą spełniać następujące kryteria: 

 -pasywne(tradycyjne) i aktywne (aktywizujące), 

 -na stanowisku pracy i poza stanowiskiem pracy, ze względu na miejsce 

szkolenia, 

 -informacyjno- pokazowe, symulacyjne i szkolenie w działaniu, ze względu 

na sposób przekazywania wiedzy (Król, Ludwiczyński,  s. 465 ). 

 

Przewodzenie innym osobom 

 Przewodzenie innym osobom to inicjowanie i nadzorowanie wysiłków 

zespołu ludzi, budowanie zaangażowania i wspieranie pracowników  

w realizacji celów. Przywództwo to proces inspirowania ludzi do jak 

największych starań w celu osiągnięcia pożądanego wyniku. Przywódca to 

najsilniejsza i najbardziej wpływowa jednostka w grupie, osoba, która jest 

odpowiedzialna za wybór kierunku, w jakim podąża grupa oraz jej celów 

(Crips, Turner, 2009, s. 134). Zadaniem osób zarządzających jest osiągnięcie 

wyznaczonego celu przy pomocy grupy. Liderzy ogrywają dwie zasadnicze 

role: muszą zrealizować zadanie oraz utrzymać pozytywne relacje pomiędzy 

sobą a zespołem, co będzie sprzyjało realizacji zadania. Liderzy muszą 

zaspokoić następujące potrzeby:  
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 Wymagania związane z zadaniem. Grupa istnieje w celu osiągnięcia 

wspólnego celu i realizacji zadania. Rolą lidera jest zapewnienie, by cel 

został osiągnięty. Jeżeli to nie nastąpi, straci zaufanie grupy, pojawi się 

krytyka a nawet rozpad grupy.  

 Potrzeby utrzymania grupy. Osiągnięcie celów grupy wymaga od niej 

trzymania się razem. Zadaniem lidera jest utrzymanie ducha grupy.  

 Potrzeby jednostek. Jednostki mają na celu własne potrzeby, których 

zaspokojenia oczekują w miejscu pracy.  Zadaniem lidera jest 

uświadomienie sobie tych potrzeb, tak by można je było połączyć  

z potrzebami zadania i grupy.  

Te trzy potrzeby są współzależne. Działania lidera w jednym obszarze 

wpływają na oba pozostałe. Pomyślna realizacja zadania jest kluczowa, jeżeli 

grupa ma trzymać się razem, a jej członkowie mają być zmotywowani do 

pracy. 

 

Rodzaj przyjętego stylu przywództwa będzie zależał od charakteru zadania  

i ludzi, którymi kieruje lider. Będzie także zależny od otoczenia, jak i cech 

osobowościowych samego lidera. Przywództwo wymaga takich cech jak: 

inteligencja, inicjatywa, asertywność. 

 

Style przywództwa: 

 Charyzmatyczny/niecharyzmatyczny. Liderzy charyzmatyczni polegają na 

swój osobowości, inspirujących cechach i aurze. Są wizjonerami 

zorientowanymi na osiągnięcia, poszukiwaczami ryzyka o dobrych 

umiejętnościach komunikacyjnych. 

 Autokratyczny/Demokratyczny. Liderzy autokratyczni narzucają swoje 

decyzje, wykorzystują swoje stanowisko, aby zmuszać innych, by robili to, 

co im się karze. Liderzy demokratyczni zachęcają do uczestnictwa  

w podejmowanych decyzjach.  

 Lider stwarzający możliwości/kontroler. Liderzy stwarzający możliwości 

inspiruje ludzi swoją wizją i wyposaża ich do realizacji celów. Kontrolerzy 

manipulują ludźmi w celu uzyskania posłuszeństwa. 
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 Liderzy transakcyjni/transformacyjni. Liderzy transakcyjni uzyskują 

posłuszeństwo w zamian za pieniądze, stanowiska pracy i bezpieczeństwo. 

Liderzy transformacyjni motywują do walki o cele wyższego poziomu 

(Armstrong, 2011, s. 335, 336). 

 

Przewodzenie innymi obejmuje umiejętności związane z otwartą 

komunikacją, konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów, umiejętnością 

prezentowania opinii, pomagania w sytuacjach trudnych, pobudzania innych 

do nieustannego rozwoju zawodowego. Zarządzanie wiąże się także ze 

zdolnością do wydawania poleceń, wywieraniem wpływu na innych oraz 

zjednywania sobie ludzi. Przewodzenie innymi wymaga rozpoznania, kiedy  

i jak przewodzić innym, kiedy przekonywać, motywować do działania i dzielić 

się z innymi zdobytym doświadczeniem.  

 

Jak wzmacniać w innych poczucie skuteczności? 

 Mówić o dobrych stronach osoby. 

 Dostrzegać pozytywne zmiany. 

 Doceniać niewielkie sukcesy. 

 Jeśli to możliwe, stwarzać okoliczności, w których inni mogą odnieść 

sukces. 

 Stawiać przed pracownikiem zadania możliwe do wykonania. 

 

Sześć reguł delegowania 

1. Co powinno być zrobione? 

2. Kto powinien to zrobić? 

3. Dlaczego powinien to zrobić? 

4. Jak powinien to zrobić? 

5. Za pomocą, czego powinien to zrobić? 

6. Kiedy powinno być to załatwione? 

 

Posiadanie kompetencji międzykulturowych  

Obejmuje komunikację międzykulturową, a więc umiejętność skutecznego 

komunikowania się z przedstawicielami odmiennych kultur. Edukacja 
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międzykulturowa sprzyjać ma upowszechnianiu nowych postaw wobec 

„innych” [...], wzajemnemu wzbogacaniu kultur, zbliżeniu ludzi  

i kształtowaniu wspólnie uznawanych światów wartości (Tadeusz Lewowicki 

2001, s. 161) Jest to również szacunek oraz wiedza dotycząca zwyczajów, 

języka i mentalności innych kultur. Niezbędne wydaje się akceptowanie 

różnorodności oraz uświadomienie sobie twórczych możliwości tkwiących 

odmiennych kulturach. Jest to wzmacnianie poczucia tożsamości 

indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Kompetencje 

międzykulturowe wiążą się z postawą szacunku dla innych osób, otwartości 

wobec świata i innych ludzi, niezależnie od różnic kulturowych.  

 

Ludzie, którzy chcą się dobrze porozumiewać z przedstawicielami innych 

kultur mają duże kompetencje w porozumiewaniu się, potrafią autentycznie 

interesować się drugą osoba, przejawiają empatię. Istotną rolę odgrywa 

zdolność do samoobserwacji, ponieważ trzeba czasem dokonać korekty 

własnego postępowania. Na początku ważna jest sama chęć do skutecznego 

porozumienia się oraz dążenie do obniżenia poziomu niepewności, co do 

drugiej osoby. W porozumiewaniu międzykulturowym potrzebna jest, zatem 

tolerancja dla wieloznaczności oraz otwartość na Innego. Aby sprawdzić 

swoje kompetencje międzykulturowe warto zastanowić się nad 

następującymi kwestiami: 

 Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę o kulturach, kiedy mam do 

czynienia z przedstawicielami innych kultur. 

 W kontaktach z ludźmi reprezentującymi obcą mi kulturę staram się 

dopasować, wykorzystując wiedzę o innych kulturach. 

 Kontaktując się z ludźmi z innych kultur, sprawdzam, czy moja 

znajomość kultur jest poprawna. 

 Znam reguły (np. słownictwo i gramatykę) innych języków. 

 Znam wartości kulturowe i religie innych kultur. 

 Wiem, jakie zachowania niewerbalne funkcjonują w innych kulturach. 

 Chętnie kontaktuje się z ludźmi z innych kultur. 

 Jestem przekonany, że potrafię nawiązać kontakty towarzyskie  

z przedstawicielami innych, nieznanych mi kultur, 
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 Lubię przebywać w obcym mi kulturowo środowisku. 

 -Zmieniam sposób mówienia (akcent, ton głosu), kiedy wymagają tego 

interakcje międzykulturowe. 

 Inaczej operuje ciszą i pauzami w rozmowie, kiedy dostosowuje się do 

mojego rozmówcy pochodzącego z innej kultury. 

 Kontaktując się z przedstawicielami innych kultur, zmieniam tempo 

mówienia. 

 Kontaktując się z przedstawicielami innych kultur, zmieniam zachowania 

niewerbalne. 

 Kontaktując się z przedstawicielami innych kultur, dostosowuje ekspresję 

mimiczną (Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s.61-64). 

 

Porozumiewający się muszą posiąść dostateczną wiedzę o kulturze, jaką 

reprezentuje rozmówca, i na jej podstawie wybrać odpowiednie podejście. 

Umiejętność „zmiany biegu” i dostosowania swojego stylu do norm innej 

kultury stanowi zasadniczą kwestię dla kompetencji międzykulturowych.  

Aby uzyskać informacje o specyficznej kulturze potrzebna jest uważność, 

czyli świadomość własnego zachowania i zachowania innych. Istnieją trzy 

strategię redukcji niepewności, które wspomagają kompetencje 

międzykulturowe: 

 Bierna obserwacja, zwracając uwagę na zachowania innych osób w danej 

kulturze, można wykorzystać uzyskane wskazówki dla efektywnego 

porozumiewania się. 

 Aktywne strategie, czytanie, oglądanie filmów, stawianie pytań 

dotyczących zachowań ekspertom i członkom danej kultury. 

 Ujawnianie siebie, czyli dobrowolne przekazywanie informacji na swój 

temat ludziom wywodzącym się z innej kultury, z którymi chcemy się 

porozumiewać. Ujawnianiem siebie jest na przykład przyznanie się do 

nieznajomości danej kultury. Większość ludzi chętnie wówczas oferuje 

pomoc i informacje, ponieważ są zadowoleni, kiedy obcy wykazuje 

zainteresowanie ich kulturą i chce poznać panujące w niej obyczaje 

(Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s.66). 
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Wypracowywanie kompromisu  

Wypracowywanie kompromisu to umiejętność odnajdywania wspólnego 

rozwiązania pomimo różnic, zgodnie z zasadą tolerancji i poszanowania 

odmiennych punktów widzenia. Obejmuje radzenie sobie z sytuacjami 

konfliktowymi przez rozstrzyganie sporów i dążenie porozumienia, w sytuacji, 

gdy dwie strony mają zupełnie inny pogląd na daną kwestię. To umiejętność 

szukania jak najlepszego rozwiązania, dla obu stron. Wypracowanie 

kompromisu polega na odkrywaniu rzeczywistych potrzeb i celów a w 

konsekwencji wypracowaniu rozwiązania, który satysfakcjonowałby obie 

strony. W wypracowaniu kompromisu pomaga umiejętność popatrzenia na 

problem z punktu widzenia innych osób.  

Kompromis daje obu stronom konfliktu pewną satysfakcję, za cenę 

rezygnacji z części swoich oczekiwań. Ludzie najczęściej dążą do 

kompromisu, kiedy wydaje się im, że przynajmniej częściowa satysfakcja jest 

najlepszym rezultatem, na jaki mogą liczyć. Kompromis jest dobrym 

rozwiązaniem konfliktu, jeżeli jego wynik choćby częściowo zadowala każdą 

ze stron (Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s. 395). W przypadku 

wypracowywania kompromisu cenne są zasady uczciwej gry: 

 Określ problem i skoncentruj się na nim 

 Atakuj problem, a nie osobę 

 Słuchaj swojego oponenta 

 Okazuj szacunek 

 Przyjmij odpowiedzialność za swoje działania 

 Wypracuj rozwiązania korzystne dla obu stron (Schilling, 2009, s. 135). 

 

Kompromis jest rozwiązaniem trudnym do wypracowania, ale bardzo 

korzystnym dla relacji i dla nas. Uczy współpracy, pozwala na poznanie 

potrzeb drugiej osoby przy jednoczesnym pamiętaniu o własnych. Pozwala na 

wysłuchanie drugiej osoby, wzmacnia empatię, wrażliwość na potrzeby 

innych. Pomaga w unikaniu kłótni i sporów, a w wielu przypadkach daje 

możliwość zachowania własnej odrębności, np. wyjechania samotnie na 

wakacje tam, gdzie chcemy. Kompromis sprawia, że chętniej i częściej 

rozmawiamy, dyskutujemy i współpracujemy ze sobą.  
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Kompromis przydaje się w pewnych okolicznościach, zwłaszcza, gdy: 

 Ludzie nie mogą zawsze robić wszystkiego tak, jakby chcieli, ale, że 

czasami muszą znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, na której 

mogliby koegzystować;  

 Każda ze stron może coś zdobyć w wyniku konfliktu, ale też każda może 

coś stracić; 

 Kiedy obie strony mają równą siłę i szczególnie wygórowane żądania;  

 Gdy twój cel jest istotny, lecz równie ważne jest utrzymanie dobrych 

stosunków z drugą stroną; 

 Gdy obie strony dysponują jednakowymi środkami i reprezentują 

wykluczające się cele; 

 Gdy potrzeba czasu na ugodę (wszyscy muszą przyjąć, że kompromis jest 

czasowy);  

 Gdy z uwagi na ograniczenia czasowe należy przyjąć dogodne rozwiązanie; 

 Gdy ani współzawodnictwo, ani współpraca nie przynoszą spodziewanych 

rezultatów. 

 

Motywowanie innych 

Motywacja jest stanem gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego 

działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych  

i fizjologicznych określających podłoże zachowań i zmian. Umiejętność 

motywowania innych obejmuje pobudzanie i zachęcanie innych do 

osiągnięcia pożądanego celu, dzięki konstruktywnemu wykorzystaniu emocji.  

Jest to budowanie zaangażowania pracowników przez odpowiednie 

docenianie oraz zachęcanie pracowników do realizacji zadań przy 

uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. Chodzi przede wszystkim  

o wywołanie chęci podjęcia wyzwania, oraz determinacji w działaniu 

u innych, aby człowiek robił chętnie to, co robić musi.  Zdolność 

motywowania innych wymaga zaangażowania, inicjatywy, a także optymizmu 

oraz wytrwałości w dążeniu do osiągania celów, mimo niepowodzeń. Dzięki 

motywowaniu innych możliwe jest osiąganie coraz lepszych wyników. Dobrze 

zmotywowane osoby angażuje się w zachowania niewymuszone – w 

przypadku większości ról ludzie mają możliwość zdecydowania o zakresie 
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swoich starań. Takie osoby mogą motywować się same. Jednak większość  

z nas potrzebuje być motywowana w większym lub mniejszym stopniu( Król, 

Ludwiczyński,  206, s. 287). 

 

Motywowanie kogoś, to sprawianie, by druga osoba zrobiła coś, ponieważ 

ONA sama chce to zrobić. Oczywiście o wiele łatwiej jest nakłanianie kogoś 

do zrobienia czegoś, ponieważ to MY tego chcemy. Niestety, ta druga sytuacja 

to po prostu manipulacja. Jak więc sprawić, by inni chcieli pójść  

w określonym kierunku?  

Aby dobrze motywować nie trzeba mieć żadnych specjalnych zdolności. 

Wystarczy umiejętność motywowania, której można się po prostu nauczyć. 

Aby właściwie motywować innych trzeba ich poznać, określić ich potrzeby  

i przewidzieć ich zachowania, które podejmą w celu realizacji potrzeb 

(Moczydłowska 2008, s. 95). 

 

Rodzaje motywacji 

Motywacja wewnętrzna - Ponieważ ja chcę 

Motywacja zewnętrzna - Ponieważ chcą inni 

 

Prawa motywacji  

1. Aby motywować innych sam musisz mieć motywację. 

2. Motywacja wymaga celu – jasno określonego i konkretnego. 

3. Motywacja nie trwa wiecznie – motywowanie to proces ciągły. 

4. Motywacja wymaga przejawów uznania. 

5. Współuczestnictwo motywuje – sprzedawaj pomysły, a nie proponuj. 

6. Motywuje nas poczucie rozwijania się. 

7. Wyzwanie jest motywujące tylko wtedy gdy wiemy, że możemy wygrać. 

8. Każdego coś motywuje. 

9. Przynależność do grupy motywuje. 

 

Warunki skutecznej motywacji 

 Cele i zadania są różnorodne.  

 Cele i zadania są zrozumiałe.  
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 Jest swoboda działań.  

 Rezultaty działań są widoczne na bieżąco.  

 

Czynniki pozbawiające motywacji 

 Niepowodzenia, rodzące poczucie cofania się, zahamowania rozwoju  

i zawiedzenia zaufania ludzi pokładających wiarę w nasze możliwości.  

 Negatywne opinie będące często konsekwencją niepowodzeń.  

 Sytuacje, gdy człowiek czuje się nieważny, niedoceniony lub 

niezauważony. 

 Sytuacje, gdy człowiek nie wie, co się dzieje. 

 Sytuacje, gdy ludzie są nagradzani za to, kim są a nie za to, co robią.  

 

Wspieranie współpracowników  

Wspieranie współpracowników to zdolność do udzielania im pomocy  

i wsparcia dzięki rozumieniu i dostrzeganiu ich przeżyć. Wspieranie 

współpracowników, jest niezbędną umiejętnością we współpracy z innymi 

ludźmi. Pozwala ona na przyjęcie innego sposobu myślenia i spojrzenie  

z perspektywy innej osoby na rzeczywistość czy dany problem, respektowanie 

różnic w uczuciach, które budzą w ludziach te same rzeczy. Wspieranie 

innych wiąże się z postawą otwartości i zaufania w relacjach z innymi 

osobami, chęcią niesienia pomocy i empatii. Dzięki empatycznemu podejściu, 

każdy pracownik jest w stanie spojrzeć na zespół z szerszej perspektywy, niż 

tylko z własnej.   

W pewnych sytuacjach ludzie chcę słyszeć coś więcej niż tylko słowa 

zrozumienia dla swoich uczuć. Chcą wiedzieć, jakie emocje żywią wobec nich 

słuchający. Reakcja wspierająca informuje mówiącego, że słuchający 

solidaryzuje się z nim. Wsparcie jest rozumiane, jako wyraz troski, uczuć, 

zainteresowania, zwłaszcza w chwilach stresu i zmartwienia. Oto kilka 

przykładów reakcji dających wsparcie: 

Zgoda    

 „Tak. Ten wykład dla mnie też był trudny” 

„Masz rację, właściciel nie jest w porządku”. 

Oferta pomocy 
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„Jeżeli mnie potrzebujesz, służę pomocą” 

„Pozwól, że ja mu to wyjaśnię” 

Pochwała   

 „Jesteś wspaniałym człowiekiem, jeżeli ona tego nie widzi, to jej problem” 

„Mniejsza o to, co powiedział szef, myślę, że wykonałeś kawał roboty” 

Podniesienie na duchu 

„Najgorsza część za nami, teraz już będzie łatwiej” 

„Wiem, że robisz coś wspaniałego” 

Odwrócenie uwagi 

Chodźmy do kina i nie zaprzątaj sobie tym głowy…” 

„A pamiętasz, jak kiedyś” 

 

W sytuacjach, kiedy trzeba udzielić wsparcia, kobiety i mężczyźni zachowują 

się inaczej. Kobiety, chętnie wspierają, łatwiej formułują empatyczne 

wiadomości. Mężczyźni natomiast częściej udzielają rad i odwracają uwagę. 

Zarówno mężczyzn, jak i kobiety podnosi na duchu wiadomość przekazana  

w bardzo osobisty sposób, której towarzyszą niewerbalne oznaki bliskości. 

(Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s. 236, 237). 

 

Wsparcie bywa pomocne, ale pod pewnymi warunkami: 

 Upewnij się, czy szczerze wyrażasz swoje wsparcie. Fałszywe wsparcie 

czy pocieszanie jest gorsze niż jego brak. 

 Sprawdź, czy osoba, której chcesz udzielić wsparcia jest gotowa je przyjąć. 

Nieszczęście powoduje, że niektórzy nie są w stanie usłyszeć żadnej 

pozytywnej informacji. Poczekaj aż ktoś będzie gotowy na rozmowę  

i przyjęcie wsparcia.  

 Skoncentruj się na „tu i teraz” zamiast na „gdzieś, kiedyś”. Czasem 

kolejny dzień jest gorszy od poprzedniego, natomiast koncentracja na 

przyszłości nie daje wsparcia w chwili obecnej. 

 Sprawdź, czy jesteś przygotowany na konsekwencje. Rozmowa o trudnych 

sprawach może zmniejszyć stres mówiącego, ale zwiększyć stres 

słuchającego. Musisz wiedzieć, że wspieranie drugiego człowieka jest 

cennym, ale potencjalnie trudnym przedsięwzięciem.  
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Stosowanie technik zadawania pytań  

Podstawowym narzędziem komunikacji są pytania. Dobre pytania posuwają 

rozmowę do przodu. Pytania pojawiają się, gdy słuchający pragnie uzyskać 

od mówiącego dodatkową informacje. Istnieje kilka powodów, dla których 

zadajemy szczere pytania: 

 Wyjaśnianie znaczenia, Wiemy, że choć ludzie używają tych samych słów, 

nie zawsze znaczą one to samo. Dobry słuchacz nie zakłada, że wie, co ma 

na myśli mówiący. Prosi o wyjaśnienie, zadając pytania, jak np.: 

„Powiedziałeś, że jechałeś szybko, możesz to sprecyzować?” 

 Poznanie myśli, uczuć i potrzeb innych ludzi. Uważny słuchacz czasem 

chce dowiedzieć się więcej, niż tylko poznać fakty. W wielu wiadomościach 

kryją się opinie, emocje, a nawet nadzieje. Uczciwe, zadane z wyczuciem 

pytanie pomoże je ujawnić. Pytając o sprawy prywatne, lepiej jest stawiać 

pytania otwarte, które dają szersze pole dla odpowiedzi, aniżeli pytania 

zamknięte.  

 Zachęta do rozwinięcia wypowiedzi. Czasami ludzie wahają się, czy mówić  

o sobie, lub nie są pewni, czy innych zainteresuje to, co mają do 

powiedzenia. Dobrą zachętą dla mówiącego jest po prostu okazanie mu, 

ze go słuchamy. 

 Zachęta do poszukiwania odpowiedzi. Osoby zajmujące się 

profesjonalnym pomaganiem innym, często zadają pytania, by skłonić 

innych do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Pytanie:, „Jakie 

widzisz możliwości rozwiązania?”- podpowiada pracownikowi, by wykazał 

twórczą inicjatywę, rozwiązując problem. Pytanie:, „Co byłoby dla ciebie 

idealnym wyjściem?”- pomaga przyjacielowi zorientować się we własnych 

potrzebach i pragnieniach.  

 Gromadzenie faktów i szczegółów. Z opowieści rozmówcy nie zawsze 

wynika jasny obraz sytuacji. Opowiadający ceni sobie słuchacza, który 

chce wiedzieć więcej, jeśli jego pytania nie są natrętne. Pytania: „Co wtedy 

zrobiłeś?” pomogą słuchaczowi dokładniej zrozumieć zdarzenie. Warto 

poznać fakty, zanim zaoferuje się analizę i radę (Adler, Rosenfeld, Proctor 

, 2005, s. 228, 229) 
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To od ich treści zależy, w jakim kierunku będzie przebiegała rozmowa. 

Sposób zadawania pytań wpływa na odpowiedź. Pytania zaczynające się od 

„czy” to tzw. pytania zamknięte. Ograniczają one możliwość wypowiedzi  

i blokują chęć do dalszej rozmowy. Odpowiadamy na nie zazwyczaj „tak” lub 

„nie”. Pomagają w osiągnięciu zbieżnych, zgodnych stanowisk i poglądów. 

Prowadzą do podjęcia decyzji. Aby skłonić rozmówcę do pełniejszej 

wypowiedzi, warto stosować pytania otwarte, które bardzo często 

rozpoczynają się od: „kto?”, „gdzie?”, „ile?”, „kiedy?”, „jak?”, „dlaczego?”. 

Wymagają udzielenia obszernych, rozbudowanych odpowiedzi 

dostarczających przydatnych informacji.  

 

Stawianie pytań otwartych:  

Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? 

Jak doszło do sprzeczki z kolegą? 

Co zamierzasz zrobić, aby wyeliminować te błędy? 

 

 Zalety: Pozwalają na uzyskiwanie od drugiej strony informacji, 

wyjaśnianie stanowisk, sterowanie dyskusją. 

 Wady: Zbyt duża ilość pytań stwarza wrażenie nadmiernej dociekliwości. 

 

Szczere pytania mają na celu lepsze zrozumienie mówiącego, niby-pytania są 

zakamuflowaną próbą przekazania wiadomości, a nie uzyskania jej. 

Wprowadzają klimat niepewności i wywołują postawę obronną rozmówcy.  

 

Występują w kilku wariantach: 

 Pytania - pułapki na mówiącego. Pytanie: „Nie podobał Ci się ten film?”, 

zapędza w kozi róg. O wiele prościej byłoby zadać pytanie” „Co sądzisz o 

tym filmie?”. Pytania „czyż nie?” lub „prawda” dodane na końcu sugerują, 

że pytającemu bardziej zależy na potwierdzeniu własnej opinii niż na tym, 

by poznać zdanie słuchającego. Pytania sugerujące sygnalizują, jak jest 

pożądana odpowiedź.  

 Pytania zawierające stwierdzenia. „Skończyłaś już tę rozmowę?” to raczej 

stwierdzenie niż pytanie. Czasem korzystamy z formy pytającej, by dać 
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komuś radę: „Zamierzasz z nim wytrzymywać i dać mu to, na co 

zasługuje?” 

 Pytania zawierające ukryte zamiary: „Obiecasz, że się nie wściekniesz, 

jeśli powiem ci, co się stało?” Są to pytania strategiczne, a nie 

spontaniczne, a często wywołują postawę obronną. Rozsądna odpowiedź 

na pytanie zawierające ukryty cel winna być ostrożna: „To zależy” albo 

„Zanim odpowiem, wolałbym usłyszeć, co planujesz.” 

 Pytania, w których oczekuje się poprawnej odpowiedzi. Niektóre pytania 

tego typu zahaczają o sprawy delikatnej natury: „Kochanie, czy uważasz, 

że to źle wygląda?” Wymaga ono odpowiedzi „poprawnej”, słuchający musi 

się wykazać właściwa oceną sytuacji, by dobrze na nie odpowiedzieć.  

 Pytania oparte na niezweryfikowanych założeniach. Pytanie: Dlaczego 

mnie nie słuchasz?” zakłada, że druga osoba nie jest zainteresowana tym, 

co mówi pytający.  

 

Tego rodzaju pytania często przeszkadzają w prawdziwym słuchaniu  

i budowaniu relacji z innymi ludźmi (Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s. 230, 

231). 

 

Przekazywanie informacji o faktach  

Przekazywanie informacji o faktach to umiejętność wymiany informacji bez 

oceny. W wypowiedzi powinny znaleźć się fakty i dane, wyrażone w sposób 

bezpośredni. Celem rozmowy jest wówczas wymiana informacji. Istotą 

kontaktu jest koncentracja na treści - liczbach, faktach, wydarzeniach itp. 

Wiąże się to z uważnym obserwowaniem danego zjawiska i umiejętnością 

przekazywania informacji w sposób logiczny, racjonalny, bez emocji.  Tak 

rozumiany komunikat powinien być jasny, konkretny, odnoszący się do 

teraźniejszości, wyrażony bezpośrednio po zaistniałej sytuacji. Należy 

przekazywać tyle informacji, ile jest niezbędne. Jest to poziom wymiany 

informacji. Tu rozmowa toczy się po to, aby przekazać potrzebne dane.  Może 

to być krótka odpowiedź na pytanie lub dłuższy wywód wyjaśniający bardziej 

złożone zjawisko. Fakty nie są oceną! 
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Jak sprawić, aby twoje komunikaty były bardziej obiektywne? W pierwszej 

kolejności chodzi o wystrzeganie się pułapek oceniania, które działają na 

zmysły jak zniekształcające filtry. Wiedząc, że ludzie mają skłonność do 

kierowania się pierwszym nie zawsze trafnym wrażeniem, musisz założyć, że 

ty też nie jesteś wolny od tego rodzaju tendencji. Kiedy patrzysz na drugą 

osobę, zadaj sobie trzy pytania kontrolne: 

 Czy wiek, płeć, wykształcenie, cechy wyglądu fizycznego drugiej osoby 

mogą mieć wpływ, na to jak ja odbieram i co o niej myślę? 

 Które informacje na temat tej osoby mogłem pominąć, bo np. nie 

pasowały do obrazu, jaki stworzyłem w umyśle? 

 Czego jeszcze o tej osobie nie wiem, a powinienem wiedzieć, aby spojrzeć 

na nią obiektywnie? 

 

W obiektywizowaniu spostrzeżeń i nazywaniu faktów bardzo pomocna jest 

technika oddzielania obserwacji od interpretacji.  Człowiek ma skłonność do 

błyskawicznego wyrabiania sobie poglądu na temat innych ludzi. Wystarczy, 

że poznamy kilka informacji o nowo poznanej osobie, a już w umyśle 

powstaje teoria na temat tego, kim jest, jak jest, co nią kieruje i jak 

najprawdopodobniej będzie się w przyszłości zachowywać. Krótko mówiąc, 

bardzo szybko i najczęściej automatycznie przeskakujemy od tego, co 

widzimy (obserwacja), do tego wydaje nam się na temat tego, co widzimy 

(interpretacja). To oczywiście pomaga nam się poczuć pewniej w nowej 

sytuacja, ale grozi popełnieniem błędów w postrzeganiu rzeczywistości. 

(Hulewska, 2014, s. 160) 

Jeżeli zatem chcesz, aby proces postrzegania był rzetelny i opierał się na 

faktach, musisz nauczyć się patrzeć i widzieć rzeczy takimi, jakimi są, a nie 

takimi, jakimi się wydają.  

 

W komunikacji podtrzymującej relacje warto sięgnąć do model komunikacji 

FUKO  

F = przedstaw bezdyskusyjne FAKTY 

W pierwszej części opisz sytuację, jaką chcesz przedyskutować. Przedstaw 

zdarzenia, jakie miały miejsce, wyniki jakie ktoś osiągnął, czyny jakich 
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dokonał. Nie oceniaj ich w tym momencie. W tej części rozmowy powinny 

znaleźć się fakty i dane, które de facto spowodowały to, że właśnie o tym 

dziś rozmawiacie. Ważne, by opierać się na własnych obserwacjach, a nie na 

opiniach czy interpretacjach i by oddzielić zachowanie niepożądane od osoby. 

Nie oskarżajmy, nie osądzajmy, mówmy o faktach, czyli np. „Widzę, że nie 

przyniosłaś na dzisiaj sprawozdania, które miałaś oddać wczoraj.” A nie: 

„Jesteś nieodpowiedzialna i niesłowna.” 

U = opisz swoje UCZUCIA 

Wyraź to,  jak się czujesz. Opisz, co Ci nie odpowiada lub co Cię cieszy w tej 

sytuacji. Podejdź do tego bardzo osobiście. Mów w pierwszej osobie, co 

myślisz, jak się czujesz, co Ci chodzi po głowie. Powinien dowiedzieć się, jakie 

uczucia w Tobie wywołał. 

K = uświadom KONSEKWENCJE 

Teraz ważny moment: tutaj określasz, co zrobisz, jeśli sytuacja będzie się 

powtarzała. Przemyśl to dokładnie, ponieważ istnieje możliwość, że trzeba 

będzie to zrealizować. Tu możesz zapowiedzieć ukaranie lub nagrodzenie 

pracownika. A szefowi możesz powiedzieć, co zrobisz, jeśli sytuacja będzie się 

powtarzać. Podejmujesz zobowiązanie, które trzeba będzie zrealizować – 

zastanów się wiec dwa razy! 

O = przedstaw swoje OCZEKIWANIA 

Powiedz,  czego oczekujesz od swojego rozmówcy. Jakiego zachowania, jakiej 

postawy, co ma zrobić w przyszłości. Mów w pierwszej osobie, powiedz czego 

Ty chcesz, jakie stawiasz wymagania. Musi to być bardzo konkretne, odnosić 

się do przytoczonych na początku faktów i podkreślać Twoje osobiste 

oczekiwania. 

 

Zwracanie się do słuchaczy 

Zwracanie się do słuchaczy jest kompetencją komunikacyjną polegającą na 

posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji i słuchaczy, zgodnie  

z zasadami szacunku i wzajemnej akceptacji. To umiejętność mówienia, 

uwzględniająca potrzeby rozmówców, ale także słuchania, pełnego 

uważności. Wiąże się to z umiejętnością mówienia w pierwszej osobie  

o własnych odczuciach, spowodowanych konkretnym zachowaniem 
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rozmówcy.  Osoba, która posiada tę umiejętność potrafi używać języka 

skutecznie, odpowiednio do kontekstu społecznego, intencji mówiącego, 

oczekiwań słuchacza. Łączy się to ze sztuką przemawiania, a więc wyrażania 

swoich myśli w sposób jasny i przekonujący. 

Żeby skutecznie zwracać się do słuchaczy niezbędna jest znajomość 

podstawowych rodzajów komunikatów (Wróbel, 2011, s. 145).  

 

Komunikat typu „TY” 

 Dotyczy drugiej osoby 

W takim komunikacie mówimy o drugiej osobie, a nie o tym, jak zachowanie 

tej osoby na nas działa. 

 Komunikat „TY” wyraża ocenę zachowania drugiej osoby, co często 

przekłada się na jej ocenę.  

 Zamiast mówić o konkretnym zachowaniu, które druga osoba jest w 

stanie zmienić, mówimy o tym, jaka ona jest, na co ta osoba może nie 

mieć żadnego wpływu.  

 Jesteś niepunktualny – to ocena osoby. 

 Spóźniłeś się 20 minut – to informacja dotycząca konkretnego w 

komunikatach „TY” często pojawiają się 

 Uogólnienia Ty to zawsze…, Ty to nigdy… 

 Przypominanie zaszłości Zupełnie tak samo jak wtedy... 

 Przypominanie „przy okazji” o innych zarzutach  

A tak w ogóle to wcale nie mona na Tobie polegać,  

po tym, jak nie dotrzymałeś słowa w tej sprawie  

i nie zwróciłeś na czas tamtej pożyczki… 

 Komunikat „TY” jest odbierany przez drugą osobę jak oskarżenie, atak i 

krytyka i skłania te osobę do obrony i ataku. 

 Komunikaty „TY” są oskarżycielskie, krytyczne, niekonkretne. 

 

Komunikat Typu „JA” 

 Informuje, wprost, jakie są twoje odczucia dokładnie tu i teraz, w związku 

z tą konkretną sytuacją. 
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 Nie obwiniasz, nie oskarżasz nikogo, nie zamierzasz nikogo zranić, 

upokorzyć. 

 Mówisz, co dokładnie czujesz w tej chwili. 

 Mówisz o swoim lęku, obawach, niepokoju, smutku, zdumieniu, radości 

lub niejasności, niezrozumieniu. 

Moim zdaniem, myślę że, uważam ... 

Nazywam swoje uczucia: 

• Niepokoi mnie... 

• Czuję żal... 

• Lękam się... 

• Jestem rozczarowany... 

• Odczuwam radość... 

• Jestem zadowolona... 

 Polega na przekazaniu informacji o tym, jak my odbieramy słowa i 

zachowanie drugiej osoby.  

 Komunikat „JA” zawiera opis naszej reakcji  

i odczuć oraz opis konkretnego zachowania drugiej osoby, które jest 

przyczyna naszej reakcji. 

 Wypowiedz „JA” zawiera też opis konsekwencji,  

do jakich prowadzi zachowanie drugiej osoby. 

 

Zwracając się do innych należy mówić wprost o swoich potrzebach, 

oczekiwaniach i emocjach.  

 Chcę, abyś… 

 Nie chcę, aby pan… 

 Czy zechciałby pan…? 

 Mam odmienną opinię, myślę, że… 

 Mam mieszane uczucia.  

 Zgadzam się z tym, że…/ 

 Nie zgadzam się z tym, że…  
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Przyjmowanie konstruktywnej krytyki  

Przyjmowanie konstruktywnej krytyki jest to umiejętnością uważnego 

słuchania i analizowania argumentów rozmówcy, rozpoznawanie własnych 

uczuć, ich wyrażania i opanowywania wobec innych. Konstruktywna krytyka 

może prowadzić do pozytywnych wniosków, ale wymaga otwartości i chęci 

pracy nad sobą.  Mogą to być wskazówki umożliwiające poprawę działania. 

Przyjmowanie krytyki nie jest łatwym zdaniem. Jeżeli mamy do czynienia z 

krytyką uzasadnioną, wypowiadaną w sposób rzeczowy warto zastanowić się 

nad nią. Należy zachować spokój, dając tym samym do zrozumienia, że 

słucha się osoby krytykującej nas z całkowitą powagą. Można poprosić 

rozmówcę o podanie konkretnych przykładów, na podstawie, których opiera 

on krytykę. Należy spróbować uczciwie i obiektywnie spojrzeć na osobę, 

która nas krytykuje. Rozmowę powinno się zakończyć w taki sposób, by dać 

do zrozumienia osobie nas krytykującej, że w pełni zrozumieliśmy zarzut, 

kierowany pod naszym adresem. Należy spróbować zrozumieć kierowaną do 

siebie krytykę, jeżeli zaś nie potrafi się na świeżo odpowiedzieć na stawiane 

swojej osobie zarzuty, najlepiej jest przełożyć rozmowę na późniejszy termin. 

(Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s.376, 376). 

 

Jak przyjmować konstruktywną krytykę? 

 Wysłuchaj spokojnie partnera bez natychmiastowego odrzucenia, 

spierania się, zaprzeczania. 

 Podejmij decyzję o tym, jak wykorzystasz informacje zwrotne, nie 

musisz wszystkiego akceptować, ale może warto coś przemyśleć? 

 Upewnij się, czy dobrze zrozumiałeś informację? (parafraza) 

 Nie poprzestawaj na informacji z jednego źródła, zbieraj informacje z 

wielu źródeł. 

 Poproś o informację zwrotną, jeżeli z jakiegoś powodu jej nie 

otrzymałeś. 

 Podziękuj za informację zwrotną, zapewnij o ważności cennych 

informacji, upewnij wszystkich, że nie czujesz się urażony.  

Udzielając konstruktywnej krytyki w postaci informacji zwrotnej należy 

pamiętać: 
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 Mów o konkretnych zachowaniach drugiej osoby. 

 Wyraź własne uczucia spowodowane przez te zachowania w sposób 

zdecydowany, ale zrównoważony. 

 Uwzględnij zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty czyjegoś 

zachowania. 

 Przekazuj informacje zwrotne bezpośrednio danej osobie, a nie osobom 

trzecim– nie przywołuj opinii osób trzecich o danej osobie. 

 Ogranicz się do informacji zwrotnych, które dana osoba ma szansę 

zmodyfikować. 

 Udzielaj informacji zwrotnych możliwie szybko po wystąpieniu danego 

zachowania 

 

Wchodzenie w interakcje z innymi osobami  

Współegzystowanie z innymi ludźmi zmusza każdą jednostkę do wchodzenia 

z otoczeniem w różnorodne interakcje społeczne. Interakcja jest dynamiczną, 

zmienną sekwencją wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy 

modyfikują swoje działania w zależności od tego, co robi (lub mówi) ten 

drugi.  

Podjęcie działania przez jedną osobę (podjęcie akcji) wywołuje reakcję u 

drugiej osoby, która tym sposobem może stać się bodźcem dla reakcji 

pierwszej osoby. 

 

Można wyróżnić kilka klasyfikacji interakcji społecznych. Są to: interakcje 

intrapersonalne – między jednostką a np. jej sumieniem, interpersonalne 

(między ludźmi), wewnątrzgrupowe, międzyinstytucjonalne, między jednostką 

a instytucją czy grupą. Podstawowe formy interakcji społecznych to 

natomiast współdziałanie, rywalizacja i obojętność. 

 

Interakcje społeczne pełnią bardzo ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu 

społeczeństwa. Po pierwsze, pełnią funkcję poznawczą – umożliwiają 

poznanie innych ludzi, ich opinii i poglądów, lepsze zrozumienie różnych 

faktów. Po drugie – funkcję wartościującą, która sprawia, że poznając 

innych, ich sposoby myślenia i dowiadując się o nowych zjawiskach, możemy 
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dopasowywać informacje do naszego systemu wartości. Inną ważną funkcją 

jest tworzenie więzi, ponieważ proces komunikacji wpływa na rozwijanie i 

wzmacnianie ich między podmiotami interakcji. Interakcje społeczne pełnią 

także funkcje kooperacyjne (ich celem jest wywołanie reakcji pozytywnej, 

opartej na współdziałaniu, czy też negatywnej – konfliktu) oraz wspierające 

(cel: udzielenie pomocy jednemu z podmiotów interakcji). 

 

Zjawisko interakcji społecznych dobrze obrazuje teoria wymiany społecznej 

autorstwa G.C. Homansa, który wskazywał, że zachowanie człowieka jest 

wypadkową przeszłego otrzymywania kar lub nagród – człowiek uczy się 

pewnych reakcji, mając na celu zmaksymalizowanie korzyści  

i zminimalizowanie ryzyka. Tym samym interakcja społeczna, jaka zachodzi 

między ludźmi, miałaby być pewną formą wzajemnej wymiany kar i nagród – 

rozumianych zarówno dosłownie, jak i w znaczeniu niematerialnym. 

      

Przykłady interakcji społecznych mogą być bardzo różnorodne – od 

przywitania się z sąsiadem i wymiany uwag na temat pogody z kolegą, po 

złożone, wielowątkowe dyskusje, czy też interakcje, które zachodzą poprzez 

np. komunikację niewerbalną. Wchodzenie w relacje z innymi wiążę się z 

umiejętnością inicjowania kontaktu, a więc wyrażenie zainteresowania 

nawiązaniem kontaktu i pozytywne zaprezentowanie się drugiej osobie. 

Porozumiewanie się w tej fazie przebiega zazwyczaj krótko i na ogół podlega 

konwencjonalnym zasadom: uściśnięcie ręki, wymiana uwag na tematy 

obojętne oraz zwroty grzecznościowe. Takie zachowania sygnalizują chęć 

nawiązania relacji z drugą osobą.  Inicjowanie jest etapem otwierającym 

wszystkie relacje (Adler, Rosenfeld, Proctor , 2005, s. 236, 237). Wchodzenie 

w interakcje z innymi osobami, jest umiejętnością podejmowania relacji z 

innymi ludźmi, rozpoczynania rozmowy, zadawania pytań, wyrażenia prośby 

kiedy potrzebujesz pomocy, wyrażenia oczekiwań w stosunku do innych, a 

także prawidłowego rozpoznawania uczuć i trosk innych ludzi oraz 

reagowania na nie. Wymaga to od pozytywnego nastawienia względem innych 

osób oraz skłonności do budowania porozumienia, łagodzenia konfliktów, czy 

budowania współpracy. Wchodzenie w interakcje z innymi osobami jest 
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możliwe dzięki postawie otwartości na innych, zaufaniu, zaangażowaniu  

i podejmowaniu inicjatywy w relacjach.  

 

Przekonywanie innych osób 

Przekonywanie innych osób jest formą komunikowania się ludzi. Każdy od 

każdego chce coś uzyskać- wtedy przekonujemy. Skuteczne przekonywanie 

innych do działania umożliwia  konsekwentne realizowanie wytyczonych 

planów. Aby przekonać innych do swojego pomysłu niezbędne jest 

przekonanie do niego siebie.  Do tego jest potrzebna umiejętność wywierania 

wpływu na innych i właściwego operowaniu argumentami oraz 

przestrzeganie zasad kultury i etyki. Celem przekonywania innych jest 

nakłonienie innego człowieka do zmiany sposobu postępowania, zmiany 

decyzji. Aby skutecznie przekonywać należy mówić językiem, który rozumie 

odbiorca, dopasować mowę ciała, jasno mówić o celu procesu 

przekonywania. 

 

Wśród czynników wpływających na przekonanie innych do swojej racji należy 

wymienić: 

 Szybka mowa, sprawia, że trudniej jest przeanalizować treść przekazu, a 

więc ludzie porzucają swój punkt widzenia, a zaczynają się koncentrować 

na liczbie argumentów, co ma ich doprowadzić do pojęcia decyzji czy 

zaakceptować przekaz, czy nie 

 Nastrój także może mieć wpływ na to, które argumenty okażą się bardziej 

przekonujące. Negatywne nastroje wyostrzają uwagę i nakierowują na 

identyfikację problemu. Z kolei ludzie szczęśliwi są bardziej podatni na 

argumenty, takie jak np. atrakcyjność źródła przekazu. 

 Różnice indywidualne, określające stopień, w jakim osoba jest skłonna 

zaangażować się w aktywną analizę, jak może na nią wpłynąć siła i jakość 

argumentów lub atrakcyjność nadawcy, bądź wielkość zaprezentowanej 

informacji.  

 Humor, związany z tematem przekazu, bądź nie związany z tematem 

przekazu (Crips Turner 2009, s. 115) 
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Przekonywanie innych wiąże się z umiejętnością negocjowania. Oto pytania 

dotyczące negocjacji: 

 KTO będzie negocjował, pytanie o uczestników, ich kompetencje 

 DLACZEO mają się odbyć negocjacje, pytania o cele, interesy, potrzeby 

 CO jest przedmiotem negocjacji -pytania o tematy negocjacyjne 

 JAK będą prowadzone negocjacje- pytanie o sposób przeprowadzenia 

negocjacji 

 GDZIE i KIEDY mają się odbyć negocjacje- pytanie o miejsce i czas 

przeprowadzenia negocjacji.  

 

Negocjacje mogą zaowocować porozumieniem korzystnym dla obu stron. Po 

podjęciu decyzji, że są okoliczności, w których wyniku negocjowania możemy 

osiągnąć większe korzyści i nie ryzykujemy starty wszystkiego, 

przystępujemy do negocjacji. 

 

Etapy negocjacji: 

1.Przygotowanie się do negocjacji 

2.Rozpoczęcie negocjacji i przedstawienie wyjściowych poglądów 

3.Właściwe negocjacje, czyli przedstawienie kolejnych propozycji 

4. Zakończenie negocjacji. 

 

Ad. 1. Przygotowanie się do negocjacji 

Umiejętne przygotowanie się do negocjacji jest warunkiem osiągnięcia w nich 

sukcesu. Przygotowanie to obejmuje przygotowanie formalne i merytoryczne. 

W ramach przygotowania formalnego: 

 należy ustalić uczestników negocjacji, wyznaczyć miejsce i czas negocjacji 

oraz określić inne niezbędne sprawy. W doborze osób natomiast powinno 

się uwzględnić ich zdolności negocjacyjne, znajomość przedmiotu 

negocjacji i umiejętność współdziałania z zespołem. 

W ramach przygotowania merytorycznego: 

 należy przeanalizować cele negocjacji, czyli jaki jest interes własny i jaki 

drugiej strony. Następnie trzeba przeanalizować możliwe alternatywy 

rozwiązań w przypadku porozumienia się i zerwania rozmów. Dalej należy 
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ustalić kwestie do negocjacji i obiektywne kryteria ich oceny propozycje 

rozwiązań.  

 

Ad.2 Rozpoczęcie negocjacji i przedstawienie wyjściowych poglądów 

 Negocjacje rozpoczynają się od przedstawienia uczestników i ustalenia 

sposobu ich prowadzenia.  

 Następnie przedstawia się przedmiot i zakres negocjacji oraz sprawdza się 

kompetencje uczestników do ustalenia tak prowadzonych negocjacji. 

 Po podaniu wyjściowych poglądów etap ten należy uważać za zakończony. 

 Etap właściwych negocjacji polega na przedstawieniu kolejnych propozycji 

oraz argumentów uzasadniających je. Przewagę z reguły ma ta strona, 

która przedstawia nowe propozycje i je modyfikuje. Odrzucając jakąś 

propozycje, należy przedstawić inną. 

 Każda propozycja powinna być traktowana wieloaspektowo. Dla 

przykładu negocjując transakcję kupna-sprzedaży, należy uwzględnić, 

poza ceną, wielkość, częstotliwość i terminy dostaw, sposób płatności, 

transport, wielkość opakowania, ubezpieczenie, pokrywanie szkód, 

reklamacje, kary gwarancyjne itp. Negocjatorzy w każdej kwestii powinni 

mieć kilka wariantów rozwiązań: od najbardziej preferowanych do 

możliwych do zaaprobowania.  

 

Ad.3 Właściwe negocjacje, czyli przedstawienie kolejnych propozycji  

Z reguły pierwsza propozycja w negocjacjach jest nie do przyjęcia, ponieważ 

obejmuje wariant najbardziej preferowany przez jedną ze stron. Kolejne 

propozycje są ustępstwami, które powinny być wzajemne. Brak ustępstw 

powoduje stratę czasu i niemożność zawarcia porozumienia. W razie braku 

postępu w rozmowach można zaproponować posłużenie się takimi metodami, 

jak dyskusja i burza mózgów.  

 

Ad. 4 Zakończenie negocjacji. 

Zapisanie złożonych deklaracji, zobowiązań i terminów, by po dokonaniu 

ustaleń opracować harmonogram działań i ich sposób egzekwowania, co 

zapewni pomyślne zakończenie negocjacji. (Krajewska 2015, s. 87-89) 
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3. Zeszyt ćwiczeń, wybrane kompetencje społeczne 

 

Ćwiczenie 1 

Cele: Radzenie sobie z krytyką.  

Spróbuj zastanowić się, co czujesz, gdy spotkasz się z uzasadnioną krytyką 

własnej osoby: 

 Złości cię i jednocześnie boli, gdy czyjaś krytyka jest słuszna, bo to 

znaczy, że ten ktoś wie lub umie coś lepiej od Ciebie 

 Jest ci przykro, czujesz się winy i wstydzisz się, ze czegoś nie wiesz lub 

nie umiesz wystarczająco dobrze; 

 Twoja samocena bardzo się obniża i z powodu krytyki czujesz się mniej 

wart od innych 

 Czyjąś krytykę - słuszną lub nie- traktujesz w kategoriach porażki, co cię 

złości i zasmuca; 

 Złości Cię, więc jej zaprzeczasz, tłumaczysz się, obrażasz lub zupełnie nie 

chcesz przyjąć do wiadomości odmiennego punktu widzenia – przyjmujesz 

postawę obronno-agresywną 

 Przyjmujesz ze zrozumieniem i spokojem, bo przecież nie jesteś w stanie 

wszystkiego robić doskonale, a konstruktywna krytyka może przynieść Ci 

korzyści w przyszłości. 

Ostatnia reakcja jest reakcją asertywną. Aby tak zareagować, powinieneś dać 

sobie prawo do niewiedzy, do nieustannego uczenia się i do popełniania 

błędów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Ćwiczenie 2 

Cele: Przekonywanie innych, wypracowywanie kompromisu, 

negocjacje. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście kardiochirurgami. Macie jedno serce gotowe do 

przeszczepu i X biorców. To oznacza, że w ciągu piętnastu minut musicie 

zdecydować, komu je wszczepicie, pozostali pacjenci umrą. Decyzje musicie 

podjąć jednogłośnie, jeżeli w ciągu piętnastu minut nie uzyskacie 

konsensusu, serce obumrze i wszyscy pacjenci stracą życie. 

 

Pacjenci: 

1. Naukowiec, kończący autorskie prace nad lekiem na śmiertelną 

chorobę  

2. Czteroletnia dziewczynka, której rodzice przez 15 lat starali się o 

dziecko i nie mogą mieć kolejnego  

3. Wdowa samotnie wychowująca trójkę dzieci, niemająca żadnej rodziny 

4. Dyplomata amerykański, który ucierpiał w wypadku spowodowanym 

przez pijanego Polaka  

5. Wybitny kardiochirurg, Twój mentor i przyjaciel 

 

Ćwiczenie warto przeprowadzić w grupie osób, mających różne opinie  

i przekonania. Jest to doskonały trening przekonywania innych oraz 

wypracowywania kompromisu. 
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Ćwiczenie 3 

Cele: Zwracanie się do słuchaczy, przekazywanie informacji o faktach, 

wspieranie pracowników. 

Przeanalizuj poniższe zdania i określ, które zdania, są przejawem zachowań 

asertywnych, agresywnych i uległych. Zastanów się, do której postawy jest ci 

najbliżej. 

Potrafię mówić jasno i przekonywująco 

Wiele mnie to kosztowało a jednak zrobiłem to 

Mam prawo do przeżywania gniewu 

Mam prawo zmieniać zdanie 

Szereg spraw mi się powiodło, ostatnio… 

Jestem w porządku 

Nie muszę być doskonały 

Czuję się zraniona, kiedy mówisz do mnie w ten sposób 

Jestem w porządku nawet wówczas, gdy innym osobom się nie podobam 

A może? 

Czy dałoby się 

Nie powinienem wygłaszać swoich opinii 

Czy mógłbyś 

Bardzo Cię proszę, czy mógłbyś być dla mnie milszy 

Przepraszam najmocniej, czy może mi Pan poświęcić chwilkę 

Nie chcę przeszkadzać, ale… 

Zawsze powinnam reagować na potrzeby innych 

Uważam, że popełnianie błędów jest kompromitujące 

Przepraszam, ale… 

Jeżeli tego nie zrobisz to odejdę 

Uważaj, bo stracisz pracę 

Musisz się bardziej postarać 

Ty zawsze zachowujesz się w ten sposób 

Ty nigdy mnie nie słuchasz 

Musisz być najlepszy 

Ty zawsze musisz mieć ostatnie słowo 

Musi Pan mnie wysłuchać 

Jak nie dostane urlopu to się zwolnię 
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Ćwiczenie 4 

Cele: Zwracanie się do słuchaczy, przekazywanie informacji o faktach, 

wspieranie pracowników. 

Zamień komunikat „Ty” na komunikat „Ja”.  

KOMUNIKAT „TY” KOMUNIKAT „JA” 

Ty zawsze musisz mieć rację!  

Ty nigdy mnie nie słuchasz!  

Jesteś denerwujący!  

Jesteś nieukiem!  

Myślisz tylko o sobie!  

Wkurzasz mnie!  

Bo to ty jesteś najważniejszy!  

Musisz się bardziej postarać!  

Zawsze coś ci przeszkadza!  

Czepiasz się!  

Jeżeli się nie zmienisz, koniec z 

naszym związkiem 

 

Jesteś trudny!  

Masz beznadziejny gust.  

Okropnie wyglądasz w tej 

fryzurze 
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Ćwiczenie 5 

Cele: Przekazywanie informacji o faktach, stosowanie technik 

zadawania pytań. 

Przeanalizuj poniższy tekst, w jako sposób odnosi się do umiejętności 

komunikacyjnych takich jak stosowanie technik zadawania pytań, 

przekazywanie informacji o faktach. Jakie inne kompetencje komunikacyjne 

zauważyłeś? 

 

 

PIĘĆ WOLNOŚCI 

Widzieć i słyszeć to, co jest tutaj, 

Zamiast tego, co być powinno, było lub będzie. 

 

Powiedzieć to, co się czuje i myśli, 

zamiast tego, co powinno się czuć. 

 

Czuć to, co ktoś czuje, 

Zamiast tego, co powinien. 

 

Pytać o to, czego się chce, 

Zamiast ciągłego czekania na pozwolenie. 

 

Zaryzykować na swoją odpowiedzialność, 

Zamiast wybierania bezpieczeństwa na dryfującej łodzi. 
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Ćwiczenie 6 

Cele: Stosowanie technik zadawania pytań 

Mistrzami zadawania pytań są dziennikarze. Poszukaj interesującego 

wywiadu dziennikarskiego, może być nagrany, bądź zapisany w gazecie. 

Zwróć uwagę na pytania, jakie padły podczas wywiadu. Zapisz pytania 

otwarte i pytania zamknięte.  

Zwróć uwagę, jaką funkcje pełni w rozmowie każde z wynotowanych pytań, 

przyjrzyj się im po kolei i zastanów się, czy pytanie służy: 

 skierowaniu rozmowy na nowe tory 

 pogłębieniu omawianego wątku, 

 powrotowi do zarzuconego wątku, 

 wyjaśnieniu niezrozumiałej kwestii, 

 innym celom (jakim)? 

Staraj się w codziennych rozmowach zwracać uwagę na pytania, które 

zadajesz rozmówcom - jakiego rodzaju są to pytania, a także jak każde z nich 

wpływa na przebieg rozmowy. Bądź uważny. 
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Ćwiczenie 7 

Cele: Przyjmowanie konstruktywnej krytyki, wchodzenie w interakcje z 

innymi osobami. 

Przeczytaj poniższe prawa, do czego dajesz sobie dzisiaj prawo? 

PRAWA ASERTYWNOŚCI 

 Mam prawo wyrażać własne myśli i opinie, nawet jeśli różnią się 

one od poglądów innych ludzi. 

 Mam prawo wyrażać własne uczucia i być za nie odpowiedzialnym. 

 Mam prawo mówić ludziom „tak”. 

 Mam prawo powiedzieć „nie” bez poczucia winy. 

 Mam prawo powiedzieć „nie wiem”. 

 Mam prawo powiedzieć „nie rozumiem”. 

 Mam prawo zmieniać zdanie bez konieczności  usprawiedliwiania 

się. 

 Mam prawo do popełniania błędów i do tego, by czuć się za nie 

odpowiedzialnym. 

 Mam prawo prosić o to, czego chcę. 

 Mam prawo do szacunku innych ludzi oraz do tego, by ich 

szanować. 

 Mam prawo do tego, by mnie wysłuchano i traktowano poważnie. 

 Mam prawo do niezależności. 

 Mam prawo odnieść sukces. 

 Mam prawo zdecydować się na brak asertywności. 
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Ćwiczenie 8   

Cele: Motywowanie innych i siebie. 

Ile procent w ciągu dnia poświęcasz średnio na realizowanie się w 

poszczególnych obszarach? (sen, nauka, rozrywka, praca, spotkania 

towarzyskie). N poniższym diagramie zaznacz, ile czasu poświęcasz na 

wykonywane przez Ciebie czynności, na przykładzie przeciętnych 24 godzin z 

Twojego życia.  

 

 

Następnie pomyśl, jak chcesz, żeby Twój Tort wyglądał za 5 lat. Co powinno 

się w nim zmienić, byś czuł się z niego zadowolony. Zastanów się, w jaki 

sposób można osiągnąć te zmiany. Zapisz swoje pomysły.  

Tort dnia 
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Tort dnia za 5 lat 
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Ćwiczenie 9 

Cele: Motywowanie innych i siebie. 

Jak Ty mówisz do siebie? 

Czy jesteś dla siebie miły? Jakim tonem mówisz? Gdy coś Ci nie wychodzi, co 

wtedy mówisz? Motywujesz się do działania, czy raczej narzekasz lub 

przeklinasz? 

Przez cały kolejny dzień, lub chociaż kilka godzin – zapisuj swoje dialogi 

wewnętrzne. To spowoduje, że zaczniesz im się przysłuchiwać świadomie. A 

świadomość pozwoli Ci na ich kontrolę. Jest to pierwszy stopień prowadzący 

do motywacyjnego dialogu. 
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Ćwiczenie 10 

Cele: Motywowanie innych i siebie. 

Wypisz najważniejsze obszary swojego życia i zastanów się nad poziomem 

satysfakcji z poszczególnych dziedzin funkcjonowania.  

Określ na kole, w każdej przestrzeni (rodzina, partner, itd.) swój poziom 

zadowolenia z tej sfery życia.  

1 oznacza, że jest beznadziejnie, 10 – wspaniale.  

Po przeanalizowaniu wszystkich dziedzin,  zobacz całościowy 

kształt (zamalowany obszar), który powstał po wypełnieniu każdego 

pola. Gdyby to było koło roweru, jak daleko byś zajechał/zajechała? 

Spójrz na obszary, w których poziom zadowolenia jest wysoki. Zastanów się  

i wypisz, co takiego robisz w tych dziedzinach, że dałaś/eś sobie wysoką 

ocenę?  

Następnie spójrz na obszary, w których poziom zadowolenia jest niski  

i zastanów się, co robisz w tych sferach oraz ile wysiłku wkładasz w to, aby 

poprawić, jakość tych dziedzin? Zobacz, które ze sposobów działania  

w obszarach o wysokiej samoocenie możesz przenieść do tych, gdzie jest 

Twoim zdaniem gorzej. Zaplanuj jedno działanie, które zrobisz w najbliższym 

czasie, aby podnieść poziom swojego zadowolenia w jednej wybranej 

dziedzinie Pamiętaj, każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. 
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Ćwiczenie 11 

Cele: Posiadanie kompetencji międzykulturowych.  

Wybierz kulturę, z którą obecnie masz kontakt lub będziesz mieć  

w przyszłości. Zbierz informacje na temat reguł, norm obowiązujących w 

danej kulturze, korzystaj w tym celu z bibliotek, Internetu i rozmów z ludźmi. 

Na podstawie zgromadzonej wiedzy zaplanuj kroki, jakie musisz podjąć, aby 

skuteczniej się porozumiewać z przedstawicielami tej kultury.  

 

 

 

Ćwiczenie 12 

Cele: Posiadanie kompetencji międzykulturowych, posługiwanie się 

mową ciała. 

Przeprowadź wywiad z osobą reprezentująca inna kulturę i ustal 

przynajmniej trzy różnice w komunikatach niewerbalnych pomiędzy kulturą, 

z której się wywodzisz, a kultura Twojego rozmówcy. Wspólnie zastanówcie 

się, jak można naruszyć niepisane lecz obowiązujące w kulturze twojego 

rozmówcy reguły komunikacji niewerbalnej: 

Kontakt wzrokowy 

Postawa 

Gestykulacja 

Mimika twarzy 

Odległość 

Terytorium 

Głos 

Dotyk 

Ubiór 

Opisz, jak nieumiejętność rozpoznania odmiennych kodów kulturowych 

może prowadzić do nieporozumień.  
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Ćwiczenie 13 

Cele: Motywowanie innych, wspieranie pracowników. 

Ta technika opracowana jest przez Kurta Lewina.  

Założeniem jest, że każdy z nas znajduje się w stanie równowagi i trwa w 

jakimś miejscu, utrzymywany przez siły, które działają w przeciwnych 

kierunkach.  

Ta technika ułatwia ocenę zaistniałego problemu dzięki przeciwstawieniu 

sobie czynników hamujących, przeszkadzających w rozwiązaniu problemu z 

czynnikami pomagającymi go rozwiązać.  

Chcąc wprowadzić zmianę, możemy zaznaczyć te przeciwstawne sobie siły, 

sprawdzić ich wartość i zdecydować, które z nich można zmienić tak, aby 

wprowadzenie zmiany się powiodło.  

 

Sposób postępowania:  

1. Dokładne określenie i opisanie problemu. 

2. Określenie sposobu, w jaki chcemy zmienić daną sytuację.  

3. Wypisanie sił popychających ku zmianie i hamujących zmianę.  

4. Określenie wpływu każdej z sił- słownie: mała, średnia, duża, lub 

graficznie. 

5. Narysowanie tych sił oddając graficznie ich wielkość. Siły sprzyjające 

wprowadzeniu zmiany powinny się znajdować poniżej linii i być 

skierowane ku górze. Taki jest kierunek zmian. Siły hamujące, czyli to, co 

zmianom przeszkadza, znajdują się powyżej linii i wskazują w dół.  
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       obecna sytuacja 
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Ćwiczenie 14 

Cele: Pracowanie w zespole. 

Każda grupa otrzymuje jedno opakowanie plasteliny. Zadaniem grupy jest  

w czasie 15 minut stworzyć „wspólne dzieło” bez możliwości werbalnego 

komunikowania się podczas wykonywania ćwiczenia. 

 

 

Ćwiczenie 15 

Cele: Pracowanie w zespole. 

Każdy uczestnik dostaje po 6 kartek, następnie ma zadanie napisanie na 3 

kartkach po jednym potencjalnym problemie i wrzucenie kartki do „Banku 

problemów”, (czyli koszyka). Na pozostałych 3 kartkach uczestnicy mają 

napisać potencjalne przeszkody, jakie mogą się potencjalnie pojawić  

w rozwiązywaniu problemów. Przygotowane kartki z przeszkodami uczestnicy 

wrzucają do „Puszki z przeszkodami”, (czyli drugiego koszyka). Uczestnicy 

dzielą się na 3 lub 4 osobowe zespoły. Każdy zespół losuje zarówno 

„przeszkody” jak i „problemy”. Zespoły mają 15 minut na opracowanie 

wspólnej metody na rozwiązanie wylosowanych problemów  

z uwzględnieniem wylosowanych przeszkód. Ćwiczenie kończy prezentacją 

opracowanych rozwiązań + informacje zwrotne na temat udziału  

w ćwiczeniu. 

 

 

 

Ćwiczenie 16 

Cele: Pracowanie w zespole. 

Uczestnicy dzielą się na 3 lub 4 osobowe grupy. Zadaniem każdej grupy jest 

stworzenie plakatu „Grupa odnosi sukces, gdy…” Jak oceniacie Waszą 

współpracę podczas tworzenia plakatu? Jaka była Twoja rola podczas tego 

ćwiczenia? Jakie emocje towarzyszyły Wam, gdy zobaczyliście efekt końcowy 

pracy? 
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