
J oanna (28 lat) jest osobą dość nie-
pewną siebie, niepotrafiącą zacho-
wać się w sposób asertywny. Jej ży-

ciowa postawa jest bierna, uległa.
Podczas rozmowy o dodatkową pracę,
na której bardzo jej zależało, wolała zre-
zygnować z wyrażenia własnych uczuć.
Nie zwróciła uwagi kierownikowi firmy,
że ten swoim zachowaniem ją lekcewa-
ży. Nie broniła się, gdy jej wykształcenie
było głośno komentowane przez zawist-
ną sekretarkę, która czytała jej CV. Wypo-

wiadała się bardzo niepewnie, przez co
nie mogła dokończyć swojej wypowiedzi.
Była za mało stanowcza i przekonująca.
Może zachowywała się biernie dla świę-
tego spokoju? Nie wiadomo. Z pewnością
została sama ze swoim poczuciem krzyw-
dy i gniewem. Zachowanie podobne czę-
sto jest wynikiem niskiego poczucie wła-
snej wartości, większej chęci dbania
o czyjś interes niż własny. Konsekwencją
jej rezygnacji z rozmowy, a więc starania
się zaprezentowania siebie w jak najlep-

szym świetle, była frustracja i poczucie
winy. Jeżeli komuś brak uczciwości wo-
bec siebie, tak jak Joannie, może to spo-
wodować wiele zaburzeń zdrowotnych,
m. in.: bóle, głowy, pleców, zmęczenie,
większą drażliwość, a ostatecznie nawet
doprowadzić do depresji. Na te objawy
uskarża się wielu pracowników firm, me-
nadżerów, a nawet szefów. Z tymi proble-
mami wiąże się zmniejszenie wydajności
pracy. Komunikując się w sposób aser-
tywny, przekazujemy treść jasno i prosto,
mówimy to, co mamy na myśli. Nie ozna-
cza to jednak, że nasze wypowiedzi ma-
ją być niegrzeczne czy obcesowe. 

Żyjemy w czasach walki o pracę, stano-
wiska, o utrzymanie się na osiągniętym
szczeblu kariery zawodowej. Umiejęt-
ność współpracy w zespole, a co za tym
idzie wyrażanie własnych opinii, przy-
znawanie się do własnych błędów, aser-
tywne przyjmowanie krytyki i oceny
mają ogromny wpływ na wyniki naszej
pracy. Warto pamiętać, że im bardziej
pozytywny, asertywny będzie nasz sto-
sunek do innych, tym lepiej my będzie-
my postrzegani jako dobrzy współpra-
cownicy, koledzy czy przyjaciele. 
– W zachowaniu asertywnym równie
ważna jest umiejętność do pełnego wy-
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W jaki sposób odmawiaç, by nie czuç si´ winnym? 
Jak porozumiewaç si´ spokojnie i racjonalnie? Jak mówiç
„nie”, nie raniàc innych? Warto nauczyç si´ tak
post´powaç, by byç szanowanym pracownikiem.

MARTA KOLWI¡SKA

Màdrze
asertywny

ROZWIÑ˚ PONI˚SZY TEST, BY SPRAWDZIå, CZY POTRAFISZ ZACHOWAå SI¢ ASERTYWNIE, CZY RACZEJ AGRESYWNIE LUB BIERNIE
Za odpowiedê na ka˝de pytanie przyznaj sobie punkty od 0 do 5, gdzie 0 = nigdy lub w ogóle niepodobne do mnie, a 5 = zawsze lub dok∏adnie tak, jak ja. 
Zapisz wynik w odpowiednim kwadracie (odpowiedzi na nast´pnej stronie).
Pytanie A B C D
1.   Ilekroç musz´ zwróciç si´ do kogoÊ z jakimÊ problemem, czuj´ si´ niezr´cznie.
2.   Spotykajàc si´ z sarkazmem, szyderstwem i niesprawiedliwà krytykà, zachowuj´ spokój i pewnoÊç siebie.
3.   ¸atwo trac´ panowanie nad sobà.
4.   Napotykajàc problem, staram si´ go rozwiàzaç, nie probujàc osàdzaç innych.
5.   Nie mam problemu z powiedzeniem, czego chc´ lub jaki jest moje zdanie.
6.   Uwa˝am, ˝e utrzymuj´ dobry kontakt wzrokowy z innymi ludêmi – dostateczny dla mnie i dla innych.
7.   ¸atwo mnie wytràciç z równowagi lub onieÊmieliç szyderstwem lub sarkazmem.
8.   O wiele wa˝niejsze jest da mnie uzyskanie tego, co chc´, ni˝ zyskanie sympatii innych.
9.   Wol´, ˝eby ludzie domyÊlali si´, czego chc´, ni˝ ˝ebym mia∏ im to powiedzieç.
10. Wierz´ w swoje umiej´tnoÊci rozwiàzywania sutuacji konfliktowych w pracy.
11. Nie zawaham si´ przed podniesieniem g∏osu, twardym spojrzeniem czy u˝yciem sarkazmu, 

kiedy chc´ coÊ uzyskaç od innych.
12. Pos∏u˝´ si´ sarkazmem lub „dowcipami” w celu wzmocnienia swoich argumentów
13. Nie jestem zbyt cierpliwy.
14. CierpliwoÊç do ludzi nie jest mojà najmocniejszà stronà.
15. Nie lubi´ konfliktów i unikam ich wszelkimi sposobami.
16. Nie lubi´ konfliktów, wi´c pos∏uguj´ si´ innymi metodami okazywania uczuç, takimi jak niecierpliwoÊç 

lub „ucinanie” uwag w pó∏ zdania.
17. Mo˝e nie jestem zbyt bezpoÊreni w stosunkach z innymi, ale patrzàc na mnie, mogà ∏atwo zgadnàç, co myÊl´.
18. ¸atwo mi przychodzi wytkni´cie komuÊ b∏´du.
19. Wszelkà niecierpliwoÊç, jakà mam wobec innych, wyra˝am swoim zachowaniem i j´zykiem cia∏a, 

a nie bezpoÊrednio s∏owami.
20. kiedy proszà mnie o zrobienie czegoÊ, czego nie chc´ zrobiç, nie odmawiam, ale Êwiadomie 
przykladam si´ o wiele mniej ni˝ bym móg∏.

Podsumuj wyniki ka˝dej z kolumn, im wy˝szy wynik, tym wi´ksze prawdopodobiƒstwo, ˝e to zachowanie typowe dla ciebie.
A – pasywne. B – agresywne, C – asertywne, D – bierno-agresywne

èród∏o: Terry Gillen, AsertywnoÊç, Warszawa 1999

Co jest wa˝ne?



rażania swoich postaw, opinii i pragnień,
jak szanowanie tych samych praw u dru-
giej osoby – mówi Wioletta Górecka, an-
dragog z Warszawy. 
Asertywność to zatem umiejętność pełne-
go wyrażania siebie w kontakcie z inną
osobą. Człowiek zachowujący się w ten
sposób potrafi wyrażać własne uczucia
i emocje – zarówno negatywne, jak i po-
zytywne. 

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy nasz szef
prosi nas co drugi dzień o pozostanie
dłużej w pracy. Zawsze zgadzamy się, bo
zależy nam na pracy. Lecz tego dnia ma-
my inne ważne plany na wieczór. Czy
możemy odmówić szefowi? Oczywiście,
mamy do tego prawo. Nasza odpowiedź
musi być oparta na komunikatach praw-
dziwych i konkretnych. Jednak nim od-
mówimy, powinniśmy zorientować się,
czy odmowa nie naruszy kontraktu, któ-
ry mamy ze swoją firmą. Jeśli szef wy-
daje nam polecenie, które jest zgodne
z zakresem naszych obowiązków, wów-
czas musimy się z niego wywiązać. Na-
leży pamiętać o tym, że odmowa nie jest
obrazą. Lecz nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć ludzkiego zachowania. Bywają
ludzie, którzy słysząc „nie” z naszych ust
czują się obrażeni, zrywają z nami sto-

sunki, wyciągają niesłuszne konsekwen-
cje z naszej odmowy. Asertywnie odma-
wiając, mamy duże prawdopodobień-
stwo, iż druga strona nie będzie czuła się
skrzywdzona.
Jak asertywnie mówić „nie”? Przede
wszystkim stanowczo, uczciwie i bezpo-
średnio. Dobrze, jeżeli bierzemy pod uwa-
gę wyjaśnienie, dzięki któremu roz-
mówca może lepiej zrozumieć nasze
postępowanie. Nadmierne usprawiedli-
wianie, argumentowanie, pretensje są nie
w porządku. Najlepiej, gdy odmawiamy
krótko, wyjaśniając swoje motywy
i ewentualnie dając alternatywne propo-
zycje. Jeśli jest nam trudno powiedzieć
„nie”, możemy wzbudzić zaufanie w part-
nerze mówiąc szczerze: „Jest mi trudno,
gdy mnie o coś prosisz, a ja nie mogę się
na to zgodzić”. Dajemy wówczas infor-
mację, że oznajmienie odmowy nie jest
dla nas łatwe. Istnieje jednak różnica mię-
dzy słowami: „nie chcę”, a „nie mogę”.
Mówiąc „nie mogę”, dajemy do zrozu-
mienia, że są pewne powody obiektyw-
ne, które nie pozwalają nam na realiza-
cję prośby rozmówcy. Mówiąc „nie chcę”,
dajemy znak drugiej osobie, że może nas
motywować do tego, byśmy się zgodzili
na jej propozycję. 

Bywają sytuacje, gdy nasza asertyw-
na odmowa nie jest dostatecznie jasna
dla rozmówcy. 
Myślimy: „Mówiłem mu kilka razy, że nie
mogę zostać za niego w pracy, ale on te-
go nie rozumie”. Wówczas pomocną tech-
niką jest technika tzw. zepsutej płyty. Po-
lega ona na konsekwentnym powtarzania
swoich racji. Pozwala chronić się
przed manipulacją i zachęcić drugą stro-
nę do kompromisu. Są również sytuacje,
w których musimy postępować tak, by
zwolnić tempo reagowania. Kontroluje-
my wówczas tempo naszej wypowiedzi.
Dopytujemy się o to, co powiedział roz-
mówca. Parafrazujemy, szukamy potwier-
dzenia, czy dobrze zrozumieliśmy. Utrzy-
mujemy kontakt wzrokowy. Czujemy się
silniejsi, zadowoleni z siebie. Jesteśmy też
wiarygodniejsi dla drugiej osoby. 

Pamiętam sytuację, w której kolega pro-
sił mnie o wykonanie zlecenia za niego
– opowiada Jurek, menadżer jednego
z krakowskich banków. Mówił, że bardzo
mu na tym zależy. Doskonale zdawałem
sobie sprawę, że powinienem to dla nie-
go zrobić. On wykonał zlecenia za mnie
dwa miesiące wcześniej. Nie miałem jed-
nak czasu – było mnóstwo roboty. Powie-

działem mu, że pamiętam sytuację,
w której mi pomógł, i bardzo doceniam
jego ówczesną pomoc, ale nie mogę go
wyręczyć w tej chwili. Wytłumaczyłem,
dlaczego. Sądziłem, że będzie miał mi to
za złe. On jednak zrozumiał i do tej pory
możemy na siebie liczyć.
Jurek zastosował strategie tzw. ju-jitsu,
czyli tzw. ugięcia się. Technika ta jest
pewnego rodzaju sztuką komunikacji.
Nie koncentrujemy się w niej na partne-
rze, nie polemizujemy, ale „pozostawia-
my partnera z jego własną skierowa-
na w próżnię siłą”. 
Psychologowie szacują, że sukces zawo-
dowy i prawidłowe relacje między pra-
cownikami są w 80 proc. uzależnione
od umiejętności komunikacyjnych.
Bardzo wiele zależy w firmie od szefa.
Jeżeli potrafi on asertywnie wyrażać
krytykę lub chwalić za dobrze wykona-
ne zadania, wówczas wywiera kon-
struktywny wpływ na innych ludzi.
Wszyscy natomiast – bez względu na sta-
nowisko – powinniśmy aktywnie słuchać.
Jest to podstawą prawidłowej komunika-
cji. Umiejętność słuchania polega na tym,
by wierzyć, że od rozmówcy można do-
wiedzieć się czegoś ważnego. Dążyć
do zrozumienia najważniejszego sensu
wypowiedzi. Nie oceniać, wychwytywać
reakcje emocjonalne drugiej osoby i oka-
zywać rozmówcy zainteresowanie.

Autorka jest psychologiem

Psycholog w banku
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WIEDZ, ˚E MASZ PRAWO:
● do bycia sobà,
● do myÊlenia przede wszystkim o sobie,
● do pope∏niania b∏´dów i do niewiedzy,
● sam wiesz najlepiej, co czujesz. Inni nie majà

prawa wypowiadaç si´ na temat s∏usznoÊci
Twoich uczuç,

● do wyra˝ania swojej opinii,
● do zmiany zdania i wybrania innego sposobu

dzia∏ania,
● do protestowania przeciwko dzia∏aniu 

wymierzonemu przeciwko Tobie,
● do zadawania pytaƒ i proszenia o wyjaÊnienie,
● do proszenia o pomoc i wsparcie,
● do mówienia o swoim samopoczuciu,
● do niekorzystania z rad innych,
● do uznania za swoje osiàgni´cia,
● do odmowy,
● do nieusprawiedliwiania si´ przed innymi,
● nie jesteÊ odpowiedzialny za problemy innych,
● do niedomyÊlania si´, jakie sà oczekiwania

i potrzeby innych,
● do decydowania o swojej reakcji na danà 

sytuacj´,
● do mówienia nie, bez poczucia bycia egoistà,
● do bycia traktowanym z szacunkiem,
● do bycia wys∏uchanym,
● do wyboru w∏asnych emocji,
● do obrony swoich praw.

ODPOWIEDZI DOTESTU 
A–Osoby zachowujàce si´ wsposób pasywny
mówià cicho iniepewnie, wczasie s∏uchania cz´-
sto t∏umià swoje emocje, aw∏asne poglàdy zosta-
wiajà tylko dla siebie Nawiàzujà s∏aby kontakt wzro-
kowy. Nie potrafià si´ obroniç ize skruchà
wys∏uchujà krytyki naswój temat. Osoby biernie
respektujà prawa innych, przyjednoczesnym lek-
cewa˝eniu w∏asnych praw. Charakterystycznymi
gestami dla nich sà: splecione r´ce, zgarbione ple-
cy, zapadni´te ramiona.
B –Osoby zachowujàce si´ agresywnie cz´sto
u˝ywajà okreÊleƒ frekwencyjnych typu: nigdy, za-
wsze, podkreÊlajà swojà nieomylnoÊç, wzbudza-
jà wrozmówcy poczucie ˝alu, winy ikrzywdy. Ich
spojrzenia sà krótkie iz∏owieszcze, d∏onie najcz´-
Êciej opierajà nabiodrach, ich ruchy cia∏a igesty
sà sztywne.
C –AsertywnoÊç s∏u˝y dopsychologicznej obrony.
Osoby otakiej postawie dà˝à w˝yciu dotego, by sto-
sunki zludêmi by∏y oparte nazaufaniu iszczeroÊci.
Traktujà siebie zszacunkiem, arozmówc´ jako god-
nego przeciwnika. Zachowanie asertywne nie jest ani
uleg∏e, ani manipulacyjne. Pozwala naniespe∏nianie
próÊb innych osób, naruszajàcych nasze prawa oso-
biste. Osoba asertywnato osoba, która nikogo nie
udaje, ajest tym, kim chce byç. Czuje wewn´trznà
si∏´ ijest ˝yczliwie nastawionadoinnych ludzi. Jej
postawa jest prosta, spokojna, ruchy zamierzone,
agestykulacja dopasowanadotematu rozmowy.
D –Osoby zachowujàce sí wsposób bierno-agre-
sywny wzbudzajà wprzeciwniku poczucie winy i˝a-
lu. Powodujà, i˝ rozmówca czuje, ˝e wszystko, co
powiedzia∏, jest jego winà. Czujà si´ skrzywdzone,
sfrustrowane, zach´cajà dodominacji, sà wykorzy-
stywane, wybuchajà wskutek nagromadzenia si´
przykrych uczuç. To po∏àczenie stylów AiB.

Jak mu odmówiç?

Jak zepsuta p∏yta

Technika ju-jitsu


