
Skuteczna komunikacja w 
zapobieganiu konfliktom 



 

Komunikacja  
 
 

 z łac. communicatio - łączność, wymiana, 
rozmowa 

 
 
 przekaz informacji (komunikatu) i zdolność 

do odbioru i rozumienia tego przekazu  
 

 



KODOWANIE 

(intencje) 

DEKODOWANIE 

(zrozumienie) 

KONTEKST SYTUACYJNY                CECHY INDYWIDUALNE 



 

Wzorce komunikowania: 
 

• Jednostronny: 
 

• Dwustronny: 
 

• Komunikacja manipulacyjna: 
  (aluzyjna) 
 



Ruchy ciała i postawa 

 
 gesty  

 postawa ciała 

 stopień uwagi i zaangażowania 

 status rozmówców 

 wskaźnik intensywności uczuć 

 wskaźnik intencji porozumienia (odzwierciedlanie) 

 zachowania dotykowe 

 skierowane na siebie (oddają stan lub nawyk) 

 skierowane na druga osobę 

Komunikaty niewerbalne 



Ruchy ciała i postawa 

 
 mimika 

 odzwierciedla stany afektywne  

 reguluje (potakiwanie, kręcenie głową) 

 zachowania wzrokowe (kierunek, czas, intensywność; 
stopień rozszerzenia źrenic) 

 zachowania wokalne 

 wysokość, tempo, natężenie głosu, akcent 

 efekt działania mechanizmów fizjologicznych 
(śmiech, ziewanie, przełykanie) 

Komunikaty niewerbalne 



Bariery komunikacyjne 

• Ludzie zazwyczaj nie zdają sobie sprawy, że stawiają 
bariery komunikacyjne 

• Uważa się, że jeśli jedna lub obie strony zaangażowane w 
rozmowę mają problem do rozwiązania lub  potrzebę  do 
zaspokojenia to ponad 90 % tej rozmowy zostaje strawione 
na bariery komunikacyjne 

• Bariery komunikacyjne to reakcje o wysokim stopniu 
ryzyka 

• Skutki barier:  obniżają samoocenę drugiej osoby, skłaniają 
do przyjmowania postawy obronnej, budzą opór 

    i resentyment, prowadza do zależności ,wycofania się, 
poczucia klęski i niedostosowania 



Bariery komunikacyjne 



Osądzanie 

• Naturalna skłonność do oceniania każdej 
wypowiedzi 

• Skłonność do reagowania na każdą znaczącą 
emocjonalnie wypowiedź   oceną  jej z naszego 
własnego punktu widzenia to najczęstszy 
powód prowadzący do braku porozumienia. 



• Krytykowanie: 
  - wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie 

    - przekonania ,że służy zmianie postaw 

    - „Sam sprowadziłeś na siebie te kłopoty, nikogo nie możesz za 
nie winić” ,Jesteś nieodpowiedzialny, Nie można na ciebie 
liczyć. 

• Przezywanie i nadawanie etykietek: 
    - poniżanie kogoś lub podciąganie pod stereotyp 
    - złudzenie poznania drugiego człowieka 
    - intelektualista, głupek, narwaniec, zdolny leń, zupełnie jak 

kobieta, bystry, pełen poświecenia itp.. 
• Stawianie diagnozy: 
   -analizowanie dlaczego osoba zachowuje się w taki 
      a nie inny sposób 
    - Robisz to dokładnie po to, aby mnie zirytować,  
      Myślisz,  że jesteś lepszy bo się dostałeś na studia 



Dawanie rozwiązań 

• Sugerowanie rozwiązań często bardziej 
komplikuje problem, lub stwarza nowe 
nie rozwiązując początkowego 

 



• Rozkazywanie 
    - założenie, że osąd drugiego człowieka jest  
      niewłaściwy 
    - opór, resentyment lub posłuszeństwo,   uległość 
    - Masz natychmiast odrobić lekcje, Dlaczego?, Ponieważ tak powiedziałem   

• Grożenie: 
    -przestań natychmiast hałasować, albo zatrzymam całą klasę 
      po lekcjach   

• Moralizowanie: 
   - wzmacnia niepokój, zakłóca wyrażanie siebie,  
     zachęca  do pretensjonalności 
   - powinno się, należy, powinieneś, prawienie kazań 
   - Powinnaś mu powiedzieć, że jest ci przykro 

• Stawianie zbyt wielu lub niewłaściwych pytań 
    -pytania zamknięte (krótka odpowiedź) 
    -przesadne dopytywanie „wykoleja” rozmowę 
    -Kiedy to się stało?, Czy jest Ci przykro? 

• Doradzanie: 
   -”Kompleks wtrącania się wynikający z poczucia niższości” 

    - „Robisz halo z problemu, którego rozwiązanie jest dla  mnie oczywiste” 
   - „Nie znał pytania, było mu łatwo dawać odpowiedzi” 
   - To całkiem łatwe, gdybym był na twoim miejscu…….. 



Unikanie udziału w troskach drugiego człowieka 
• Odwracanie uwagi: 

    - przenoszenie tematu rozmowy z troski drugiego na swoje własne np.: 
      A:Ta operacja była dla mnie bolesna, myślałam… 

      B:Jesli mówimy o operacjach to mam za sobą usunięcie woreczka żółciowego w Memorial 
H……… 

      C:To ten sam szpital do którego zabrali mojego wnuka. Operował go  dr. Smith 

      D. Wiecie, że dr. Smith mieszka na mojej ulicy, podobno ma kłopoty z alkoholem 

      E: Alkohol to nic najgorsze są narkotyki. Syn mojej sąsiadki…….. 

     - brak umiejętności świadomego i aktywnego słuchania 

    - uciekają od emocji wzbudzonych przez rozmowę 

• Logiczne argumentowanie: 

   - próba przekonania drugiej osoby przez odwołanie się do logiki,  

        bez brania pod uwagę emocjonalnego aspektu sprawy 

    -  problem lub kłopot w relacjach- kwestią są uczucia 

• Uspokajanie  : 

   - forma emocjonalnego wycofania zamiast pomagania 

    - A: Jestem głupi, B: Nie, jesteś bystry i inteligentny  



Nie uogólniaj  

 Nie używaj zwrotów: ”nigdy”, „zawsze”: 

 
„Ty nigdy nie zrobiłeś niczego do końca” 

„Ty zawsze podnosisz głos podczas rozmowy” 

„Wam zawsze chodzi tylko o pieniądze” 

„ Na Ciebie w ogóle nie można liczyć”  

 

   bo rozmówca zaczyna się bronić 
udowadniając swoje racje. 

 



Nie interpretuj 

 Nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków: 

 

  A: W tym semestrze pogorszyły mi się 
oceny  

  B: Wygląda na to ,że zbyt mało czasu 
poświęciłeś nauce. 



Co służy skutecznej 
komunikacji? 



Równość (empatia) zamiast 
wyższości (doradzania) 



WYŻSZOŚĆ 
        - Mam kłopot. Piotr robi na moich 

lekcjach co chce. Nie mam na niego 
sposobu.  

        - Powinnaś postawić mu granice i 
zagrozić brakiem promocji.        - 
Tak, ale wtedy on rozkręca się 
jeszcze bardziej , nic nie robi sobie 
z tych konsekwencji 

        - Nie martw się, wstawiaj na co  
          zasłużył, niech się martwi pod koniec 

roku 
        - Łatwo Ci mówić, ale jak w tych 

warunkach pracować przez kolejne 
miesiące  

        - No cóż  musisz  jakoś przecierpiec, 
pewnie i tak nie zda. 

        - Tak, ale ja już nie daję rady 
          (itd., itd.)  
 

RÓWNOŚĆ 
       -Mam kłopot. Piotr robi na moich 

lekcjach co chce. Nie mam na niego 
sposobu.  

        - Próbowałaś już coś z tym zrobić? 
        - Tak, rozmawiałam z nim, próbowałam 

zrozumieć dlaczego tak się 
zachowuje, ale niczego się nie 
dowiedziałam. 

        - A masz jeszcze jakieś pomysły? 
        - Hmm... Myślałam, żeby porozmawiać z 

rodzicami, może ma jakieś kłopoty       
- I co? 

        - No nie wiem czy przyjdą, niechętnie 
współpracują  ze szkołą, dochodzi do 
ieporozumień 

        - A co możesz na tym zyskać, a co 
stracić? 

        - (...) w zasadzie zysków byłoby więcej 
niż strat. Chyba spróbuję...  

 



Nie oceniaj-stosuj opis 
 

 Oceny są szkodliwe i nie dostarczają 
informacji o co tak naprawdę nam chodzi 

 

 Zamień je na informacje zwrotne, które 
wyrażają nasze uczucia i oczekiwania w 
odniesieniu do konkretnych zachowań 
drugiej osoby 



OCENA 

Jesteś zdolny ale leniwy 
 
 
 
 
 Ta praca jest nie do przyjęcia 
 
 
 
 
 
 
 

         Uważam, że masz duże 
możliwości i jest mi 
przykro, gdy widzę, że ich 
nie wykorzystujesz.  

 
 
         Brakuje w tej pracy 

danych liczbowych i 
wniosków. Proszę, abyś 
uzupełnił to do jutra  

           

OPIS 
 (informacja zwrotna) 



   Obrona  przed  brutalną  
      i destrukcyjną oceną  

 Zaprotestuj przeciw formie 
wypowiedzianej oceny: ”Nie życzę sobie  
żebyś na mnie krzyczał. Nie godzę się na 
używanie obraźliwych epitetów” 
 

 Odnieś się do treści zawartej w ocenie: 
  „Nie zgadzam się z panią .Mam inne 

zdanie w tej sprawie.”.” Przykro mi, że 
tak myślisz, ale nie zgadzam się z tobą”  



Konstruktywne wyrażanie uczuć 
negatywnych 

Złość, niechęć, niezadowolenie, furia, 
rozdrażnienie itp.. 

 

                CO NIE DZIAŁA 

   kumulowanie, tłumienie reakcji emocjonalnej 
–bo prowadzi do chorób somatycznych 

         

  Agresywne wyrażanie trudnych uczuć –     
bo zadaje ból drugiej osobie i narusza jej 
granice 



Wyrażanie uczuć negatywnych 

                              CO DZIAŁA  

 

 

 

 

    STOSUJ KOMUNIKATY ZACZYNAJĄCE 
 SIĘ OD „ JA” 

Jestem wściekła na Ciebie 
      Nie podoba mi się to co robisz 

 
 
      NIE STOSUJ KOMUNIKATÓW 

ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD TY 
 

            Ty idioto, zawsze będą się Ciebie trzymać   
                        takie kretyńskie dowcipy? 



Budowanie komunikatu JA 
Wyrażanie prośby i oczekiwania 

Czuję Kiedy TY Ponieważ Chcę 

Jestem zły Gdy mi 
przerywasz,  

Ponieważ nie 
mogę skupić 
myśli 

Chciałbym , 
abyś 
natychmiast 
przestał 

Czuję się 
zlekceważona,  

Kiedy słyszę, że 

znów opuściłeś 
szkołę  

Ponieważ 
myślałam ,że 
mogę Ci zaufać 

Chciałbym, 
żebyś 
dotrzymywał 
przyrzeczeń. 



Informacja zwrotna zamiast krytyki 

• Trudno mi skupić się na rozmowie, gdy w tym 
czasie zajmujesz się innymi sprawami 

• Gdy mi przerywasz i spoglądasz na zegarek 
zniechęca mnie to do rozmowy 

Doceniaj pozytywy tym zjednujesz rozmówcę: 
• Jest mi przyjemnie, że docenił pan mój wkład 

pracy 
• Doceniam, że w tym semestrze udało Ci się 

zaliczyć  wszystko  na czas. 
 



Stopniowanie reakcji podczas wyrażania uczuć    
negatywnych (radzenie sobie z uporczywym 

zachowaniem) 

   

    1. UDZIELENIE INFORMACJI 

        Mówisz cały czas równolegle ze mną. Bardzo mi 

            to przeszkadza. 

 

 

 
 

 

 

2.WYRAŻANIE UCZUĆ 
                                             Naprawdę złości mnie, gdy mnie przekrzykujesz. 

                                          
          3.PRZYWOŁANIE ZAPLECZA  

                                               Jeśli natychmiast nie przestaniesz mówić wyciągnę 
          wobec ciebie konsekwencje 

                                                                 
                                                                                  4.  SKORZYSTANIE  Z ZAPLECZA 

                     Stosuje zapowiedziane konsekwencje     



 

Jak radzić sobie sobie z 
uogólnioną krytyką 

 
 

1. Postaraj się aby druga osoba sprecyzowała  
   zarzuty   kierowane do Ciebie. Zapytaj:  
   a co konkretnie   zrobiłam źle? 
 
2.Jeżeli sytuacja wymaga wytłumaczenia używaj 

jednego, konkretnego i prawdziwego argumentu. Nie 
pozwól się wciągnąć w grę polegającą na przebijaniu 
się zarzutami.  

 
3.Nie wracaj do przeszłości, nie rozpamiętuj, nie 

staraj się na siłę wytłumaczyć.  
 
4. Skoncentruj się na aktualnym problemie. Zapytaj: 

co w takim razie mogę teraz dla Pana/Pani zrobić?, 
czego w tej sytuacji oczekuje Pan/Pani ode mnie? 
 



Strategie radzenia sobie  
           z krytyką 

 Poszukiwanie krytyki 
 

 Demaskowanie aluzji 
 

 Wobec zmasowanej krytyki zgódź się częściowo, a 
potem przedstaw swoje racje 
 

 Traktuj krytykę jako czyjąś opinię na swój temat- 
uznaj jej zasadność lub nie:     „Myślę o sobie tak 
samo”, „Ja tak o sobie nie myślę”, „ Mam inne 
zdanie na ten temat” 



Narzędzia skutecznego 

            słuchania 



• Parafraza: 
          -uwaga 
          -zrozumienie 
          -odniesienie do tematu 
 
• Odzwierciedlenie: 
          -pozycja ciała 
          -tempo i siła mówienia 
          -odniesienie do nastroju partnera 
 
• Prowadzenie (klaryfikacja) 
         - porządkowanie chaotycznych wypowiedzi   
         - ośmielanie 
          -zadawanie pytań     
           



 Parafraza 

   Powtarzamy własnymi słowami kluczowe 
sformułowania rozmówcy, sprawdzając czy 
dobrze zrozumieliśmy intencje i treść jego 
wypowiedzi: 

 

  Czy dobrze rozumiem, że ty…? 

   Z tego co mówisz zrozumiałem, że..?  

   O ile Cię dobrze zrozumiałem zależy ci na..? 

    



Korzyści płynące z używania  
   parafrazy: 

• Pozwala sprawdzić, czy dobrze rozumiemy 
intencje drugiej osoby 

 

• Skłania nas do słuchania, powstrzymując przed 
polemiką i pochopnymi wnioskami 

 

• Parafraza potrzeb to najlepszy sposób 
skłonienia kogoś do dalszego mówienia o 
ważnych sprawach 



 Koncentracja uwagi na rozmówcy 
 

   Parafraza wymusza skoncentrowanie się na  
   partnerze a nie na sobie i swoich racjach 
 
A: Nie wiem co zrobić. Nie chciałbym się narazić szefowi a koledzy 

wydelegowali mnie na trudne z nim rozmowy. Mam się upomnieć o 
podwyżki. 

 
P1: Z tego co mówisz rozumiem, że nie podjąłeś jeszcze decyzji 
 
P2: Czy dobrze rozumiem, że ważne dla ciebie jest ,aby nie wejść w 

konflikt z szefem? 
 
P3: O ile dobrze zrozumiałem koledzy obdarzyli cie zaufaniem w 

walce o interesy zespołu 
 



A:Tak, dobrze mnie zrozumiałeś. Tak ciągle    
waham  się i chyba wolałbym nie podejmować 
się tego zadania 

P1: Rozumiem, że trudno jest ci po prostu 

     odmówić? 

P2: Czy dobrze rozumiem, że wolałbyś nie  

     podejmować się tego zadania 



 Sprawdzanie rozumienia 

   
  Nie myl parafrazy z interpretacją 

 
   A: Skazani jesteśmy na współprace w tym zespole, więc 

chciałbym dojść do porozumienia w kilku ważnych 
sprawach. Przyznaje ,że w przeszłości nie wykonałem 
na czas kilku prac. 

 
   B: Aha, rozumiem, że przyznajesz się  wreszcie do 

nieodpowiedzialności i lenistwa 



Odzwierciedlanie 
- Dostrojenie tonu głosu, postawy ciała do 

nadawcy 

 

-Odwołanie do uczuć(mówimy komuś, jakie 
naszym  zdaniem są jego odczucia) 

 Wygląda na to, ze jesteś zły 

  To pewnie byłeś bardzo   niezadowolony 

  Widzę jak bardzo pani to przeżywa 

Widzę, że jest pani bardzo wzburzona, proszę 
usiąść porozmawiamy 

 

 

 

 

 

 
 

 



Precyzowanie 
 
Każdy z nas na swój sposób doświadcza świata.  
Na inne rzeczy zwracamy uwagę, nadajemy różne  
znaczenia wydarzeniom i temu co słyszymy od innych.  
Nasza koncepcja świata staje się naszą rzeczywistością. 
 
• Najbezpieczniejszym pomysłem jest używanie zawsze 

najbardziej precyzyjnych określeń 
 

• Zrób to w wolnej chwili 
• Chcę, abyś bardziej przykładał się do nauki 
• Zależy mi, aby poważniej traktowała pani swoje obowiązki 
• Zmień swoje zachowanie, bo możesz mieć kłopoty 



Prowadzenie (klaryfikacja) 

 Gdy rozmówca wypowiada się w sposób zawiły i 
wielowątkowy 
 

 Steruj wypowiedzią w pożądanym przez siebie 
kierunku 
 

 Używaj porządkującej parafrazy, aby powracać do 
wątku głównego 
 



• A: Pani Anno umawiałyśmy się, że przyjdzie pani zaliczyć do 
końca tygodnia. Ja rozumiem, że macie teraz wiele zaliczeń, ale 
jutro upływa termin i chce wiedzieć czy przyniesie pani pracę, 
 

• B: No włąśnie  te zaliczenia, tyle napięcia, zabiegania, zupełnie 
tracę głowę.  Pamiętam,że już w podstawówce sytuacja klasówek 
doprowadzała mnie do załamania, nawet mama była ze mną u 
psychologa i  on powiedział….. 
 

• A:Z tego co pani mówi wynika, że sytuacja egzaminacyjna jest dla 
pani trudnym doświadczeniem i zdarza się pani zapominać o 
ważnych sprawach. Czy dobrze zrozumiałam 
 

• B: Dokładnie, widzę, że potrafi pani słuchać. Widzi pani mama też 
jest bardzo zdenerwowana tą sytuacją , szczególnie po tym jak 
straciła pracę, sytuacja u nas nie wygląda dobrze, nawet…. 
 

• A:Rozumiem ,że ma pani kłopoty rodzinne, ale chciałabym, abyśmy 
wróciły do mojego pytania. 



Doświadczenia w komunikowaniu  
(Carl Rogers) 

 
• Słuchanie na wielu poziomach 
• Otwartość na wszystkie znaczenia jakie w danej chwili 

są ważne dla danej osoby (wdzięczność , ulga, kontakt 
wzrokowy) 

• „Gdy jest Ci trudno a ktoś naprawdę cie słyszy, nie 
oceniając, nie pouczając nie dając dobrych rad, nie 
próbując cię kształtować, empatycznie i wrażliwie to 
naprawdę niezwykłe uczucie” 

• Bycie niezrozumianym w sytuacji przeżywania 
trudnych uczuć-frustracja i zamknięcie 

• Komunikowanie swojej prawdziwości drugiej osobie  w 
danej chwili 

• Zezwolenie drugiej osobie na bycie odrębną ode mnie 
rzeczywistością 
 

 
 
 



• Umiejętność  zachwycania się drugim 
człowiekiem  tak jak zachodem słońca! 

• Ludzie są  wspaniali jak zachód słońca, gdy 
pozwalamy im być a nie sterować, czy roztaczać 
nad nimi kontrolę. 

 

 

• Większość uczniów chce wiedzieć jak bardzo 
cię obchodzą, zanim zacznie ich obchodzić ile 
wiesz 

• Cierpliwość – cykle wzrostu są nieprzewidywalne 

• „Motyl” 


