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ROZDZIAŁ I

Komunikacja interpersonalna – kompetencje niezbędne w pracy
Komunikacja interpersonalna wydaje się jedną z podstawowych umiejętności każdego 
człowieka, jednocześnie jest najczęstszą przyczyną konfliktów i zaburzeń w relacjach 
międzyludzkich. Jest sztuką, której uczymy się przez całe życie. 

W najszerszym ujęciu każde zachowanie człowieka stanowi komunikat w relacjach 
z drugą osobą – nawet brak komunikatu niesie pewną informację. Aby lepiej zrozumieć 
własną komunikację, warto przyjrzeć się tym elementom, na podstawie których inni 
odbierają informacje od nas. Komunikację można podzielić na werbalną i niewerbalną.

Źródła informacji w relacjach interpersonalnych

Komunikacja 
werbalna Komunikacja niewerbalna

Informacja będąca 
obiektywnym faktem

Wszystko poza mową, czyli:

• mimika
• środki prozodyczne
• środki paralingwistyczne
• spojrzenie
• gesty
• dotyk
• postawa ciała
• zachowanie w przestrzeni
• makijaż, ubiór, wystrój wnętrza

Komunikacja werbalna służy wymianie informacji, jest podstawą wykonywania 
zadań, a komunikacja niewerbalna jest odpowiedzialna za relacje międzyludzkie 
i najczęściej właśnie ona jest źródłem konfliktów i sporów między ludźmi.

Źródła informacji w relacjach interpersonalnych
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Warto przyjrzeć się udziałowi poszczególnych rodzajów komunikacji w odbiorze 
informacji od drugiej osoby w relacjach międzyludzkich. Wydawałoby się, że 
komunikacja werbalna jest głównym źródłem informacji i tak rzeczywiście jest, kiedy 
jesteśmy skupieni na realizacji zadań – przykładowo w pracy. Jednak w aspekcie 
relacji między dwoma osobami źródłem informacji jest przede wszystkim komunikacja 
niewerbalna. To właśnie na jej podstawie uzyskuje się informacje o tym, czy osoby się 
szanują, lubią, czy są zdystansowane, czy ich relacja jest przyjacielska czy oficjalna. 

Udział komunikacji werbalnej w budowaniu relacji międzyludzkich jest niewielki 
i wynosi około 7%, pozostałe 93% informacji o stosunkach osób względem siebie oraz 
świata zdobywa się w wyniku odbioru wysyłanych komunikatów pozawerbalnych. Można 
posłużyć się analogią do góry lodowej, której tylko niewielka część wystaje ponad 
poziom morza – to, co wyartykułowane i usłyszane, stanowi tylko wierzchołek góry 
lodowej, reszta pozostaje niewidoczna. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Cechą charakterystyczną komunikacji niewerbalnej jest jej integralność na poziomie 
wielu grup komunikatów, np. kiedy osoba się dystansuje, często wyraża to odchyleniem 
ciała do tyłu, brakiem uśmiechu, unikaniem kontaktu wzrokowego, ograniczoną 
gestykulacją itp. W odbiorze komunikatów niewerbalnych najważniejsza jest spójność – 
rzadko dokonuje się oceny na podstawie jednego czynnika. 
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Ważna jest również spójność pomiędzy słowem mówionym a mową ciała, ponieważ 
trudniej świadomie zafałszować komunikację niewerbalną niż werbalną. Dlatego też, 
gdy istnieje rozbieżność między tym, co się mówi, a komunikacją ciała, podświadomie 
wierzymy w komunikat płynący z ciała, a nie ze słów.

1.1. Komunikacja w zespołach pracujących zdalnie – zagrożenia
Co ta podstawowa wiedza o komunikacji mówi nam w kontekście pracy zdalnej? Mając 
na uwadze przytoczone wcześniej dane, można zauważyć, że praca zdalna bardzo mocno 
ogranicza wymianę komunikacji niewerbalnej – w dużej mierze odpowiedzialnej za 
tworzenie relacji w zespole.

W trakcie pracy zdalnej:

• mamy zdecydowanie mniej informacji o stosunku innych osób do nas – nie 
budujemy bliższych relacji;

• nie możemy sprawdzić spójność komunikatów niewerbalnych – przykładowo 
gdy usłyszymy rozdrażnienie w głosie osoby, z którą rozmawiamy, a nie znamy 
całego kontekstu, nie możemy stwierdzić, czy stan irytacji pojawił się w związku 
z naszymi słowami, czy jest spowodowany jakimś zdarzeniem (szczekanie psa, 
psoty dziecka itp.);

• nie możemy sprawdzić spójności między słowem mówionym a komunikacją 
płynącą z ciała.
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Dlatego w trakcie pracy zdalnej mogą występować bariery wynikające ze specyficznej 
komunikacji, takie jak: 

• niższy poziom współpracy – inni pracownicy nie są dla mnie ważni, dlatego nie 
będę ich wspierać;

• dystans – nie mam informacji o mojej nieformalnej pozycji w grupie, o jakości 
relacji, jakie mnie łączą z innymi, nie mam zaufania do innych członków zespołu;

• uprzedzenia – jedna cecha, zachowanie, np. tonacja głosu, mogą tworzyć 
uprzedzenia i trudno jest dokonać rewizji swoich sądów;

• długo tłumione konflikty – brak bezpośrednich relacji ogranicza bieżące 
rozwiązywanie małych nieporozumień, które po czasie mogą osiągnąć znaczny 
rozmiar. 

1.2. Praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju kompetencji 
komunikacyjnych

Co możesz zrobić, aby komunikacja w zespole pracującym zdalnie była efektywna? 

1. Przede wszystkim miej świadomość, że relacje budowane za pomocą narzędzi 
zdalnych przynoszą nam mniej komunikatów niż spotkanie na żywo. 

2. Dbaj o precyzję wypowiedzi słownych.
3. Stosuj parafrazę i aktywne słuchanie.
4. Mów o relacjach – dopytuj o intencje.

Ważne, aby posiadać wspomagające budowanie relacji wiedzę i umiejętności 
z zakresu komunikacji, uwzględniając różne czynniki wpływające na ten proces. 
Przyjrzyjmy się czterem wymienionym wyżej obszarom.

Świadomość

Świadomość, że relacje budowane za pomocą narzędzi zdalnych przynoszą nam mniej 
komunikatów niż spotkanie na żywo, pozwoli uniknąć wielu błędów wynikających ze 
stereotypów, wewnętrznych przekonań, doświadczeń. 

Każdy z nas, dołączając do nowego zespołu, wyrabia sobie zdanie o innych – jest to 
ważna wiedza, pozwalająca podejmować decyzje, które subiektywnie są najlepsze dla nas. 

Można powiedzieć, że jest to najprostszy system orientacji w rzeczywistości. 
Często opiera się on na bardzo uproszczonym modelu oceny względem siebie – osoby 
postrzegane jako podobne do nas samych są łatwiej akceptowane i szybciej buduje się 
z nimi pozytywne relacje.

W przypadku osób podobnych do nas samych często uważamy, że sukcesy zależą 
od ich cech osobowości, a porażki zależne są od sytuacji zewnętrznych. Odwrotnie 
w przypadku osób niepodobnych do nas samych – sukces przypisywany jest sytuacjom 
zewnętrznym, a porażki cechom charakteru. 
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Karol osiągnął niesamowity sukces w pracy przy projekcie X i poniósł totalną porażkę przy 
projekcie Y.

Postrzegam Karola jako podobnego do siebie i w związku z tym tłumaczę sobie, że udało 
mu się osiągnąć taki świetny rezultat przy projekcie X, ponieważ jest on inteligentny, 
pracowity, kreatywny, zaangażowany. Natomiast przy projekcie Y najprawdopodobniej 
zespół go nie wsparł, może był chory lub miał nawał innych obowiązków osobistych lub 
w pracy. 

Odwrotnie: postrzegam Karola jako niepodobnego do mnie i w związku z tym tłumaczę 
sobie, że udało mu się osiągnąć taki świetny rezultat przy projekcie X, ponieważ miał 
szczęście, pewnie Y-kowski mu pomógł albo przypisał sobie pracę innych. Natomiast 
porażkę Karola w projekcie Y tłumaczę sobie, odnosząc się do jego cech charakteru: jest 
leniwy, mało bystry, woli gadać niż pracować. 

Jak możesz poszerzyć świadomość?

 Odpowiedz sobie na pytanie: 

Jaki typ osoby, jej zachowania jest Ci bliski, a jaki daleki?

………………………………..............................……………………………………………………………

………………………………...............................……………………………………………………………

…………………………………...............................…………………………………………………………

Podpowiedź

Lubię / nie lubię:

• osób energicznych / flegmatycznych
• niepoprawnych optymistów / pesymistów
• zadaniowców / refleksyjnych
• wesołych / poważnych
• ubranych klasycznie / ubranych niekonwencjonalnie
• nietuzinkowych / standardowych
• rzetelnych / spontanicznych
• delikatnych / bezpośrednich

Świadomość tego, jaki typ osoby, zachowania jest mi bliski, a jaki daleki, może 
pomóc w realnej ocenie pracy innych, ich zaangażowania i nie ulec wyżej opisanemu 
mechanizmowi łączenia cech osób i sytuacji z porażką lub sukcesem. 

Świadomość można poszerzyć, zapoznając się z ośmioczłonową systematyzacją 
zachowań interpersonalnych wg Theodora Newcomba. Autor opisał na podstawie 
swoich badań osiem zachowań ludzi, które wywołują u innych osób konkretne, stałe 
reakcje. Opisał te zachowania na dwóch osiach: uległość – dominacja oraz wrogość – 
miłość, wskazując, że konkretne zachowanie zawsze niejako automatycznie wywołuje 
konkretną reakcję. Zapoznaj się z poniższym schematem.
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Ośmioczłonowa systematyzacja zachowań interpersonalnych (wewnątrz okręgu) wraz 
z odpowiadającymi im i przez nie wywołanymi zachowaniami (na zewnątrz okręgu). 
Oprac. na podstawie T. Newcomb i in., 1970, Psychologia społeczna. Studium interakcji 
ludzkich, Warszawa: PWN.

Mając świadomość tego, jakie osobiste doświadczenia mogą wpłynąć na 
zniekształcenie naszego odbioru innej osoby oraz wiedząc, że istnieje osiem zachowań 
wywołujących konkretne reakcje, warto stosować tzw. metakomunikację. Polega ona 
na zastanowieniu się nad samym procesem komunikacji/wnioskowania.

Warto, aby ocenę drugiej osoby poprzedzało zadanie sobie kilku pytań z poziomu 
metakomunikacji. Pomocne będą pytania takie jak „Co?”, „Kto?”, „Kiedy?”, „Jak?”, 
„Gdzie?”, przykładowo:

• Co powiedziała? Czy to co powiedziała jest sprawdzalne?
• Od kogo ja mam informację?
• Kto jest za to odpowiedzialny?
• Gdzie mogę zweryfikować wiedzę?
• Jak zostało to zrobione?
• Kiedy wykonano pracę?
• Jakie są kryteria oceny pracy?

Metakomunikacja pozwala na dokonanie chłodnej oceny w oparciu o fakty, a nie 
własne subiektywne przekonania.

Opinie i fakty

W świadomym budowaniu relacji z innymi ważne jest również odróżnianie faktów od 
własnych przekonań i ocen. Opinia nie jest faktem. Fakty to stwierdzenia, które można 
obiektywnie sprawdzić, natomiast zawsze gdy występuje element oceny, subiektywny 
odbiór, mamy do czynienia z opinią. W relacjach, zwłaszcza w przypadku dokonywania 
oceny, ważne jest, aby określić, czy sięgamy po fakty czy opinie.
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Sprawdź się i zaznacz, co jest opinią, a co faktem:

Karol dobrze wykonał projekt. 

Karol wykonał projekt zgodnie z harmonogramem.

Karol wykonał projekt zgodnie z założeniami.

Karol pracuje szybko.

Karol wykonuje swoją pracę szybciej od kolegów ze swojego działu.

Karol jest szorstki w komunikacji, wręcz obcesowy.

Karol w pracy mówi tylko o zadaniach.

Karol zna Excela.

Karol jest świetnym informatykiem.

Po Karolu wszystko spływa, on się nie stresuje.

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

Precyzja wypowiedzi słownych

Precyzja w komunikacji w znacznym stopniu przekłada się na jakość budowanych  
relacji – im bardziej precyzyjnie potrafi się wyrazić swoje potrzeby, tym jest mniejsza 
szansa na błędy i konflikty. Jednocześnie precyzja w werbalizowaniu swoich myśli jest 
procesem trudnym i wielowymiarowym. 

W tym miejscu skupimy się na wskazaniu kilku elementów, o które warto zadbać, 
aby nie dochodziło do konfliktów. Kiedy pisze się maila, przekazuje się ustnie instrukcje, 
omawia zadania, ważne jest, aby skupić się na analizie wysyłanego komunikatu 
i sprawdzeniu, czy jest on sformułowany tak, aby druga osoba była w stanie zrozumieć, 
co chcieliśmy przekazać.
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Komunikat nieprecyzyjny

Wersja 1

Osoba nr 1

Mogę Cię prosić, abyś pomogła mi ogarnąć te dokumenty? To bardzo ważne i musi zostać 
szybko wysłane. 

Osoba nr 2

Ok, znajdę chwilę, aby Ci pomóc. 

Wersja 2

Osoba nr 1

Mogę Cię prosić, abyś pomogła mi ogarnąć te dokumenty? To bardzo ważne i musi zostać 
szybko wysłane. 

Osoba nr 2

Ok, znajdę chwilę, ale potrzebuję jeszcze informacji, czego konkretnie ode mnie oczekujesz? 
W czym mogę Ci pomóc?

Komunikat precyzyjny

Wersja 1

Osoba nr 1

Mogę Cię prosić, abyś pomogła mi zebrać dane o X, abym do godziny 14:00 mogła wysłać 
zestawienie? Po uzyskaniu danych będę potrzebować jeszcze około 30 minut, aby zakończyć 
zestawienie. Czy możesz do 13:30 przygotować dla mnie dane o X? 

Osoba nr 2

Ok, znajdę chwilę i do 13:30 będziesz miała dane w formie elektronicznej na poczcie. 

Komunikat precyzyjny

Osoba nr 1

A będziesz miała te dane również w formie elektronicznej? Jeżeli będą w formie 
papierowej, będę potrzebować je maksymalnie do 13:00, aby mieć czas na ich 
wprowadzenie.

Osoba nr 2

Nie, nie mam ich w formie elektronicznej, ale do 13:00 zdążę dostarczyć Ci je na 
biurko.

Komunikaty nieprecyzyjne mogą nie tylko powodować opóźnienia w wykonaniu 
pracy, ale również tworzyć konflikty w zespole. Analizując powyższe przykłady, można 
wyobrazić sobie kilka możliwych negatywnych konsekwencji, np. osoba nr 2 pomyśli, 
że zadanie jest pilne, ale ma czas do końca tygodnia, a nie dnia. W innym scenariuszu 
może zacząć robić wszystko samodzielnie od początku, marnując czas, co również 
będzie nieporozumieniem. Taki odbiór komunikatu może wywołać konflikt i skutkować 
wzajemnymi pretensjami.
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Parafraza i aktywne słuchanie

Kolejną ważną kompetencją niezbędną do dobrej komunikacji i współpracy jest 
stosowanie parafrazy. Parafraza to podsumowanie wypowiedzi drugiej osoby własnymi 
słowami, aby rozmówca mógł potwierdzić, zaprzeczyć lub doprecyzować swoją 
wypowiedź. Parafrazę stosuje się w przypadkach, gdzie jest wiele wątków, dygresji, 
niedomówień, emocji. Stosując parafrazę, ważne jest, aby skupić się tylko na faktach, 
nie wyciągać wniosków, a przede wszystkim nie stawiać znaku równości między swoimi 
wnioskami i faktami.

Komunikat

W tym miesiącu jest tyle rzeczy, że ja tego nie ogarniam, jeszcze nie skończę jednego, 
a mam już dwie następne sprawy na biurku. Nikt nie rozumie, że to, co robię, wymaga 
ogromnego skupienia i nie mogę co chwilę odbierać 5 telefonów, bo po każdej przerwie 
zaczynam od nowa. Jeszcze zadzwonił szef i miał pretensje, że nie pomogłam Kasi. Kurczę, 
księżniczka jedna! Zamiast pracować, lata do niego i skarży. Ja mam już totalnie dość, rzucę 
tę robotę w diabły. Moja koleżanka ostatnio też zmieniła pracę i teraz wreszcie wie, że 
oprócz pracy jest też życie i na wszystko ma czas. 

Parafraza nieprawidłowa

Wersja 1

Rozumiem, że masz dużo pracy, a Kasia biega do szefa i skarży na Ciebie, nie lubisz jej.

Wersja 2

Rozumiem, że masz tak dość tej pracy, że myślisz o zmianie.

Wersja 3

Rozumiem, że szef niesprawiedliwie Cię potraktował i masz już dość wykorzystywania 
Ciebie, więc zmieniasz pracę. 

Parafraza prawidłowa

Rozumiem, że nawał obowiązków i brak możliwości skupienia się ze względu na telefony 
utrudnia Ci terminowe wykonanie zadań, a Twój szef dodatkowo chce, abyś pomagała Kasi. 
Masz dość. 

Prawidłowo sformułowana parafraza zaczyna się od słów:

• Rozumiem, że…
• Czyli…
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• Chcesz powiedzieć …
• Mówisz, że…. 

Parafraza to narzędzie służące do aktywnego słuchania. Cechą aktywnego słuchania 
jest skupienie się na wypowiedzi drugiej osoby, a nie na tym, co samemu chce się 
powiedzieć. Wrogiem aktywnego słuchania jest zaś szybka interpretacja, skupianie się 
na tych treściach, które mają na celu potwierdzenie swojej tezy. 

Mówienie o relacjach – komunikowanie intencji

W czasie pracy zdalnej bardzo ważnym elementem jest komunikowanie intencji 
i deklaratywne mówienie o relacji z drugą osobą, ponieważ ograniczenia w obszarze 
komunikacji niewerbalnej bardzo mocno upośledzają właśnie ten aspekt. 

Jakich komunikatów możesz używać: 

1. Bardzo lubię z Tobą pracować, podobnie jak ja skupiasz się na zadaniach.
2. Trudno mi się z Tobą pracuje, posługujemy się różną terminologią, wielu 

zwrotów fachowych nie rozumiem. Czy mogę prosić Cię o tłumaczenie na 
bieżąco, gdy nie wiem, co to znaczy?

3. We współpracy z Tobą cenię sobie to, że zawsze znajdziemy czas na trochę 
śmiechu, ale trzymamy się zadań. 

4. Lubię, kiedy podsumowujesz nasze rozmowy, pomaga mi to zobaczyć 
najważniejsze rzeczy.

5. Tak sobie myślę, że jesteśmy na dwóch przeciwległych biegunach – ja potrzebuję 
ciszy i skupienia, a Ty – mam wrażenie – potrzebujesz ludzi wokół siebie. 

Takie i podobne komunikaty mogą wypełnić lukę w ograniczeniach wiedzy 
o relacjach w czasie kontaktów w zespołach pracujących zdalnie. 

Warto stosować podobne zasady przy komunikowaniu intencji. Kiedy widzi się 
reakcję współpracownika, która zaskakuje, jest niezgodna z intencją nadawcy, ważne 
jest, aby na bieżąco to omówić, przykładowo: Moją intencją było zwrócenie uwagi na 
to, że kończy nam się czas na realizację projektu. Mam wrażenie, że odebrałaś to bardzo 
osobiście. Przepraszam, ten komunikat chciałem głośno powiedzieć do nas wszystkich, 
również do siebie.

Dekalog komunikacji wspierającej współpracę w zespołach

1. Poznaj samego siebie i bądź gotów przyznać się do pomyłki.
2. Bądź wnikliwym obserwatorem, zwracaj uwagę na drobiazgi.
3. Pamiętaj o chwiejności uwagi rozmówcy.
4. Mów jasno i rzeczowo, sprawdzaj, czy jesteś rozumiany, nie formułuj 

przedwczesnych ocen.
5. Zwracaj uwagę na sens, a nie na formę wypowiedzi partnera.
6. Licz się z uczuciami drugiej strony, okazuj szacunek dla partnera.
7. Nie lekceważ żadnego pytania i sam zadawaj pytania. 
8. Nie bój się różnicy zdań – może ona być korzystna.
9. Spróbuj przyjąć punkt widzenia drugiej strony i unikaj udzielania rad.
10. Niezgodę, krytykę wyrażaj w sposób konstruktywny.
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ROZDZIAŁ II

Rozwiązywanie konfliktów w pracy 
W pracy zespołu konflikty mogą być motorem zmian lub źródłem porażek. Unikanie 
konfliktów nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednocześnie nadmierne skupianie 
się na rozwiązywaniu konfliktów – szczególnie relacyjnych – też może nie wnosić za 
dużo do pracy zespołu. Dobrze rozwiązane konflikty są bardzo potrzebne, budują one 
wzajemne zaufanie i stają się dla zespołu siłą napędową. Jeżeli bardzo trudny konflikt 
między dwoma osobami zostanie rozwiązany, to obie z nich będą bogatsze o wiedzę 
o sobie i doświadczenie – będą wiedzieć, jak rozwiązuje się trudne sytuacje i mieć więcej 
wzajemnego zaufania. W kolejnej sytuacji konfliktowej łatwiej będzie im znaleźć jej 
rozwiązanie.

Proces komunikacji i poziomy zaburzenia

Wiedza o komunikacji i sposobach rozwiązywania konfliktów jest kluczowa w pracy 
w zespole. Komunikacja może być zaburzona na trzech poziomach – na każdym z nich 
generowane będą konflikty o różnym natężeniu. W procesie komunikacji zawsze 
uczestniczą dwie osoby – nadawca i odbiorca, którzy wymieniają się rolami w trakcie 
rozmowy.

Proces komunikacji i źródła konfliktów na różnych poziomach

Najtrudniejszą do rozwiązania sytuacją konfliktową jest ta, w której nadawca zataja 
prawdziwe intencje swojego komunikatu w celu manipulacji innymi. Takie konflikty 
często kończą się zerwaniem współpracy. Najwięcej konfliktów w zespołach powstaje 
na dwóch pozostałych poziomach – błędnego wyrażenia swoich myśli lub błędnej 
interpretacji słów rozmówcy, powodowanej czasem przez zwyczajne nieusłyszenie 
części wypowiedzi lub nieprecyzyjny komunikat. Wiedza o różnych poziomach zaburzeń 
komunikacji jest ważna w trakcie samego rozwiązywania sytuacji trudnych. 



16

Konflikty dotyczą przeważnie:

• celów – dla stron ważne są różne kwestie;
• dróg dochodzenia do celów – strony chcą osiągnąć cele w inny sposób;
• potrzeb – w drodze do realizacji celów potrzeby stron są nieuwzględniane.

W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej warto wykorzystać metodę 4 kroków, która 
pomaga w ustrukturyzowaniu rozmowy. Warto mieć na uwadze, że w czasie konfliktu 
do głosu często dochodzą emocje przysłaniające sedno problemu. Pomocne może być 
ich odrzucenie. Zastosowanie metody 4 kroków daje szansę na pozytywne rozwiązanie 
konfliktu.

Etapy rozwiązywania sytuacji konfliktowych

2.1. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Reguły postępowania

Przed przystąpieniem do rozwiązania sytuacji trudnej ważne jest, aby ustalić reguły 
postępowania. Przykładowe reguły:

1. Określamy ramy czasowe.
2. W trakcie rozmowy okazujemy sobie szacunek.
3. Wyłączamy telefony.
4. Skupiamy się na analizie elementów, które dotyczą tylko danej sytuacji, unikamy 

dygresji.
5. Szukamy korzyści płynących z rozmowy.
6. Nie utożsamiamy osoby z problemem, oddzielamy problem od osoby.
7. Skupiamy się na interesach.
8. Zamiast udzielać błyskotliwych odpowiedzi, zadajemy partnerowi pytania.
9. Nazywamy i podkreślamy wspólne osiągnięcia, dziękujemy partnerowi za jego 

wkład.

Zdefiniowanie problemu

Sytuację konfliktową należy dobrze zdefiniować. W zrozumieniu źródła problemu warto 
uwzględnić wszystkie opisane poniżej etapy.

Etapy Opis

I Sformułowanie problemu w postaci pytania
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Etapy Opis

II Jak inaczej można sformułować ten problem?

III Precyzyjne wyjaśnienie, co rozumiemy przez kluczowe dla 
problemu słowa

IV Określenie co jest, a co nie jest problemem

V Narysowanie problemu – w postaci szkicu, schematu, wykresu

VI Zadanie serii pytań: co? gdzie? kiedy? kto?

VII Jeżeli problem jest złożony, należy podzielić go na segmenty 
do dyskusji

VIII Należy określić, co nas dzieli, co nas łączy

Szukanie rozwiązań

Po dokonaniu pierwszych ustaleń warto skupić się na szukaniu kilku rozwiązań. Im 
większa ich liczba, tym większa szansa na znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego 
wszystkich zainteresowanych. Warto określić potencjalne korzyści i straty wynikające 
z przyjęcia danego rozwiązania. 



18

Rozwiązania i ich konsekwencje

Rozwiązanie Opis Konsekwencje

I Nic nie robimy Nic się nie zmieni
II Szukamy rozwiązań tak długo, 

aż obie strony dojdą do 
porozumienia

Korzyści obustronne, choć 
wynikające z kompromisu 

III Ktoś inny ustala reguły dla 
dwóch zwaśnionych stron

Każda ze stron może być 
niezadowolona

Wybór rozwiązania

Spośród propozycji należy wyłonić rozwiązanie, które w największym stopniu będzie 
satysfakcjonowało obie strony. Aby można było dokonać właściwego wyboru, każda ze 
stron powinna mieć jasno sprecyzowane oczekiwania, zarazem urealnione i dostosowane 
do możliwości zespołu.

2.2. Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów
Można wyróżnić trzy podstawowe style rozwiązywania sytuacji trudnych. W kontekście 
pracy zdalnej warto zauważyć, że nie wymaga ona częstej konfrontacji z innymi, co 
może wzmacniać strategie unikowe. Ważne, aby rozpoznać swój styl działania oraz mieć 
świadomość, jak mogą reagować inni.

Model zachowań w sytuacjach konfliktowych

Każdy z powyższych stylów może być potrzebny – chociaż warto mieć umiejętność 
posługiwania się każdym z tych modeli, to jednak w relacjach powinien zdecydowanie 
przeważać styl asertywny.

Narzędzia wspierające rozwiązywanie konfliktów

Pytania filtry

W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej można posłużyć się metakomunikacją, stosując 
następujące pytania filtry:

1. Czy występują takie wymagania jakościowe, że przypuszczalnie istnieje tylko 
jedno najlepsze rozwiązanie?
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2. Czy mam dostateczną ilość informacji, aby samodzielnie podjąć jakościowo 
bardzo dobrą decyzję?

3. Czy problem jest ustrukturyzowany?
4. Czy dla efektywnej realizacji ważna jest akceptacja decyzji przez członków grupy?
5. Jeśli sam zdecyduję, to czy decyzja będzie akceptowana przez członków grupy?
6. Czy członkowie zespołu zgadzają się z celami, które powinny zostać osiągnięte 

poprzez rozwiązanie tego problemu?
7. Czy jest możliwe, aby pomiędzy członkami grupy wystąpił konflikt dotyczący 

tego, jakie rozwiązanie problemu jest preferowane?

Pomocne komunikaty

• Widzę, że mamy odmienne zdanie.
• Mam inne zdanie na ten temat.
• Dziękuję, że podzieliłeś się swoją opinią o mnie – inaczej myślę o sobie, 

chciałabym teraz wrócić do tematu spotkania.
• Odchodzimy od tematu.
• Mam wrażenie, ze umyka nam cel spotkania. 

Asertywna postawa

Ja jestem OK – i mój partner jest OK.

Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów – test
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ROZDZIAŁ III

Praca zdalna – organizacja
Daj mi sześć godzin ma ścięcie drzewa, a poświęcę cztery z nich na ostrzenie topora. 

Abraham Lincoln 

Przygotowanie do pracy zarówno w wymiarze fizycznym, jak i organizacyjnym jest 
często połową sukcesu, dlatego warto poświęcić odpowiednio dużą ilość czasu na 
zorganizowanie sobie przestrzeni i zaplanowanie działań. Czas poświęcony na dobre 
planowanie pracy często zmniejsza ilość czasu potrzebnego na jej wykonanie. Nie pracuj 
ciężko, pracuj mądrze – tym mottem warto kierować się w pracy zdalnej.

W czasie pandemii praca zdalna stała się dla wielu osób nowym wyzwaniem. Jedni 
pokochali ten tryb pracy, ciesząc się niezależnością, oszczędnością czasu na dojazdy, 
a inni narzekają na całkowite zaburzenie rytmu dnia. Jedno jest pewne – praca zdalna 
wymaga wielu kompetencji miękkich, które są mniej potrzebne w czasie pracy w firmie. 
Podstawowa różnica polega na tym, iż praca zdalna wymaga dużej samodzielności 
w planowaniu czasu i miejsca pracy oraz samodyscypliny.

3.1. Organizacja miejsca pracy
Miejsce pracy powinno cechować się:

1. odrębnością i dostosowaniem;
2. przygotowaniem narzędzi do pracy;
3. porządkiem.

Odrębność 

Ważne jest wydzielenie miejsca pracy w domu – jeżeli nie można wydzielić osobnego 
pomieszczenia, warto zadbać o takie miejsce, z którego w czasie pracy nie będą korzystać 
inni domownicy lub ich pobyt w tym miejscu będzie bardzo ograniczony. Łóżko 
czy kanapa w sypialni nie jest najlepszym pomysłem, nie zapewnia odpowiedniego 
skupienia i nie mobilizuje do wysiłku. Jeżeli miejsce pracy znajduje się we wspólnych 
pomieszczeniach, warto zadbać, aby po zakończeniu pracy przenieść lub schować 
narzędzia do jej wykonywania – pozwoli to na symboliczne oddzielenie czasu pracy od 
życia domowego.

Dostosowanie 

Miejsce pracy powinno być ergonomiczne, czyli takie, które pozwala na komfort pracy 
i jednocześnie zapewnia prawidłową postawę ciała. Należy pamiętać o tym, aby podczas 
wielogodzinnej pracy przy komputerze mieć możliwość zachowania naturalnej postawy 
ciała. W idealnym miejscu pracy powinno znajdować się wygodne krzesło i obszerne 
biurko zapewniające właściwe podparcie dla nadgarstków. Warto zadbać o podnóżek 
umożliwiający odpowiednie podparcie, a także właściwe oświetlenie zmniejszające 
wysiłek oczu. Materiały potrzebne do pracy powinny być w pobliżu.
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Zalecane warunki do pracy siedzącej

Warto dostosować również ubiór do pracy – np. piżama nie jest najlepszym 
wyborem: 

• kojarzy się z relaksem, wypoczynkiem, a nie mobilizacją i wysiłkiem;
• zaburza oddzielenie pracy od życia prywatnego, co w konsekwencji skutkuje 

wyczerpaniem psychicznym zamiast wypoczynku.

Przygotowanie narzędzi pracy

Wszystkie narzędzia pracy powinny być sprawne. W biurze dbanie o narzędzia takie 
jak komputer, drukarka, tusz do drukarki, telefon itp. pozostaje w gestii zatrudnionej 
do tego celu osoby. W warunkach pracy zdalnej narzędzia również powinny zostać 
dostarczone przez pracodawcę, jednak o ich stan powinien zadbać sam pracownik, który 
z wyprzedzeniem powinien zgłaszać swoje potrzeby.

Warto zadbać również o miejsce, gdzie będzie zapisywało się sprawy ważne, notatki, 
„przypominajki” – często w pracy są tablice, gdzie takie informacje się przypina, 
zapisuje, a jednocześnie są one cały czas widoczne i przypominają o terminach, pilnych 
telefonach, drobnych sprawach do załatwienia. W domu też warto coś takiego sobie 
zorganizować – mogą to być zwyczajne karteczki, które zawiesza się, wykorzystując 
specjalną plastelinę.
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Porządek

Tak samo ważne jest usunięcie z miejsca pracy wszelkich urządzeń i przedmiotów, 
które mogą przeszkadzać, takich jak włączony telewizor, media społecznościowe, gry 
komputerowe i inne rozpraszacze uwagi. 

Warunki

Zapewnij możliwie najspokojniejsze warunki swojej pracy, może w tym pomóc rozmowa 
z członkami rodziny, wspólne ustalenie zasad funkcjonowania domowników w czasie 
pracy. Warto uzgodnić np. z dziećmi, aby nie wchodziły do pokoju, gdy drzwi są 
zamknięte. Podobnie można ustalić z partnerem, aby nie rozmawiać z nim, gdy jest 
skupiony na pracy.

Przerwy

W firmie w ciągu dnia pracy pracownik się porusza: idzie do innego pokoju, aby 
uzgodnić coś z innym współpracownikiem, przenosi dokumenty itp. W domu jest 
mniejsza możliwość poruszania się, dlatego ważne jest, aby robić sobie krótkie przerwy 
na zmianę pozycji. Czasami trzeba się chwilę zastanowić nad rozwiązaniem danego 
problemu, warto wtedy robić to w ruchu. W czasie przerw zadbanie o wietrzenie 
pomieszczenia zapewni lepszy komfort pracy. 

 

3.2. Organizacja pracy
Bez pośpiechu, bez pauz. 

Powoli znaczy płynnie. Płynnie znaczy szybko.

Efektywność pracy jest bardzo mocno uzależniona od dobrej organizacji – zarówno 
firmy jako całości, jak i każdego pracownika. Osoby posiadające kompetencje w zakresie 
zarządzania swoim nastrojem, czasem, potrafiące się skupić, działają efektywnie 
na każdym stanowisku. W pracy zdalnej te kompetencje są wręcz niezbędne. Praca 
w firmie opiera się na większej kontroli, każdy współpracownik jest nieformalną osobą 
„dyscyplinującą”, czyli mimochodem ocenia jakość pracy koleżanki lub kolegi, obserwuje 
zaangażowanie, a nawet jeżeli nie robi tego, to i tak współpraca w pobliżu innych osób 
ma wymiar samodyscyplinujący. 

Elementy składające się na umiejętność dobrej organizacji własnej pracy są 
niezmiernie istotne w pracy zdalnej. Można je najogólniej podzielić na konkretne 
umiejętności twarde – takie jak praca z kalendarzem, tworzenie procedur, organizacja 
dokumentacji – i umiejętności miękkie, do których można zaliczyć komunikację, 
koncentrację, samodyscyplinę i samoregulację. Jak w takim razie zorganizować 
pracę zdalną w zaciszu domowym, kiedy tak wiele rzeczy może zachęcać do zmiany 
aktywności, a brak kontroli może powodować odkładanie na później wielu działań, 
które w konsekwencji zaburzą życie domowe i przyczynią się do stresu i wypalenia? Na 
początku zostaną omówione kompetencje twarde, czyli sposób organizacji pracy.
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Organizacja pracy

Planowanie 

A. Ramy czasowe 

Ważne, aby określić dokładnie godziny pracy oraz czas na przerwy. Ponadto należy 
przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do pracy – zadbanie o ubiór, 
toaletę etc. 

B. Priorytety

Planowanie to nic innego jak umieszczenie w czasie zadań do wykonania. Wydaje się, że 
to proste zadanie, jednak często plany są zbyt optymistyczne, nie uwzględniają miejsca 
na nieprzewidziane zdarzenia, pojawia się zbyt wiele „pożeraczy” czasu.

Jednym z bardzo dobrych narzędzi pomagających w zaplanowaniu kalendarza 
jest matryca Eisenhowera. Osie ważne – nieważne oraz pilne – niepilne pomagają 
w ustaleniu priorytetów w pracy i przygotowaniu planu dnia, tygodnia. 

• Rzeczy pilne i ważne zamieszczone w pierwszym polu wymagają uwagi i szybkiej 
realizacji, ich niezrealizowanie może skutkować poważnymi konsekwencjami, 
dlatego stanowią one priorytet.

• Kolejnym obszarem, którym warto się zająć, jest pole ważne – niepilne. Tam 
znajdują się bardzo rozwojowe zadania, ważne z punktu widzenia firmy i jej 
rozwoju. Często jednak właśnie na ten obszar nie starcza czasu.

• Obszar nieważne – pilne, jeśli nie zostanie zrealizowany, może przejść do 
kategorii pilne – ważne, ponieważ w innym przypadku może sparaliżować pracę 
firmy w późniejszym czasie. Przykładem może być zakup worków na śmieci, tuszu 
do drukarki. Są to rzeczy mało istotne z punktu widzenia firmy, jednak niezbędne 
do jej działania. Warto zauważyć, że obszar pilne – nieważne najczęściej pożera 
dużo czasu, a właściwa praca nie zostaje zrealizowana.

• Ostatnim obszarem w matrycy Eisenhowera jest nieważne – niepilne. Zadania, 
które się w nim znajdą, mogą stanowić najtrudniejszy element w pracy zdalnej. 
Może być też tak, że zadania te będą stanowić tak naprawdę pozorowanie pracy. 
Przykładem może być długie porządkowanie dokumentacji, tracenie dużej ilości 
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czasu na poszukiwanie informacji, nadmierne skupianie się na omawianiu 
zamiast na działaniu, nadmierne planowanie. 

Matryca Eisenhowera

PILNE NIEPILNE

W
A

ŻN
E • sytuacje kryzysowe

• sprawy naglące

• zadania opatrzone datą realizacji

• codzienna aktywność

• planowanie

• szukanie nowych rozwiązań

N
IE

W
A

ŻN
E • niektóre telefony

• niektóra korespondencja, raporty

• niektóre spotkania

• najbliższe sprawy naglące

• pożeracze czasu

• przyjemności 

• codzienność, zapracowanie

• niektóre telefony, niektóra 
korespondencja

Kalendarz

Kiedy priorytety zostaną już dobrze określone, warto rozpocząć pracę z kalendarzem. 
Przy planowaniu pracy warto zawsze dać sobie kilka minut więcej na wykonanie 
poszczególnych zadań, zwłaszcza gdy nie są one wymierne, czyli nie zależą tylko od nas. 
Do takich rzeczy zalicza się np. rozmowa telefoniczna, której czas jest uzależniony też od 
drugiej strony. 

W zależności od rodzaju pracy warto planować poszczególne okresy – miesiąc, 
tydzień, dzień. Oczywiście, jeżeli ktoś wykonuje w domu pracę powtarzalną, to 
planowanie w takim przypadku będzie dotyczyło konkretnej liczby wykonanych 
produktów lub zadań. Z kolei w pracy, która nie jest powtarzalna, ujęcie miesięczne, 
tygodniowe i dzienne może znacznie ułatwić wykonanie wszystkich zadań. 

Istnieje wiele narzędzi elektronicznych, które pomagają planować, by wymienić 
choćby Kalendarz Google czy kalendarze zawarte w aplikacjach poczty elektronicznej. 
Umożliwiają one pracę na jednym dokumencie kilku osobom jednocześnie – poprzez 
udostępnianie lub współdzielenie – co ma swoje ogromne zalety, daje natychmiastowy 
dostęp do informacji i ułatwia współpracę.

Papierowa wersja kalendarza też ma swoich zwolenników. Można posłużyć się 
własnymi szablonami, w których oprócz informacji typowych dla kalendarza znajdzie się 
określenie priorytetów i miejsce na uwagi.
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Kalendarz – miesiąc

DZIEŃ zadania pilne/terminowe zadania ważne uwagi

1  
2      
3  
4      
5  
6      
7  
7      
8  
9      
10  
11      
12  
13      
14  
15      
16  
17      
18  
19      
20  
21      
22  
23      
24  
25      
26  
27      
28  
29      
30  
31      

W takim miesięcznym planie ujmowane są najważniejsze zadania – w rubryce pilne/
terminowe te, które powinny zostać wykonane w określonym czasie, pozostałe ważne 
dla rozwoju firmy w ostatniej rubryce.

W ujęciu tygodniowym można posłużyć się bardzo podobnym dokumentem, ale 
w takim kalendarzu należy zamieścić zadania o wyższym poziomie szczegółowości. 
W planie tygodniowym nie uwzględnia się szeregu podstawowych, rutynowych, 
codziennych zadań.



26

Kalendarz – tydzień

Dzień 
tygodnia Zadania pilne/terminowe Zadania ważne Uwagi

po
ni

ed
zi

ał
ek

w
to

re
k

śr
od

a
cz

w
ar

te
k

pi
ąt

ek

Ostatnim elementem jest planowanie na dany dzień. Jednym z dobrych nawyków 
jest przygotowanie na koniec dnia planu na dzień następny, z uwzględnieniem zadań, 
które należy dokończyć lub dopracować. Planując zadania poprzedniego dnia, możemy 
zaoszczędzić dużo czasu w dniu kolejnym.

Planowanie dzienne powinno uwzględniać elementy stałe, rutynowe, jak również 
przerwy, które pozwolą na wykonanie wszystkich zadań zgodnie z higieną pracy. Warto 
uwzględnić wszelkie standardowe działania takie jak np. sprawdzanie i wysyłanie poczty.
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Plan dnia

Godziny Stałe elementy Zadania

8:00–9:00

przegląd poczty 8:00–8:15  
   
   

9:00–10.:00

   
   
   

10:00–11:00

   
   
   

11:00–12:00

   
   
   

12:00–13:00

przerwa 12:00–12:15  
przegląd poczty 12:15–12:30  
   

13:00–14:00

   
   
   

14:00–15:00

   
   
   

15:00–16:00

   
   
plan na jutro 15:45–16:00  

Planowanie może posłużyć ustaleniu razem ze współpracownikami pewnych 
zasad ułatwiających pracę i zapobiegających konfliktom. Warto przykładowo ustalić 
czas na sprawdzanie poczty elektronicznej. Niektórzy zdają się sądzić, że jeżeli e-mail 
został wysłany o 10:00, to o tej samej godzinie zostanie odczytany. Ustalenie godzin 
odbioru poczty może zapobiec wyciąganiu takich pochopnych wniosków i nauczyć 
współpracowników – powiedzmy, z przymrużeniem oka – cierpliwości. W przypadku 
spraw bardzo pilnych można skorzystać z innych środków komunikacji, np. telefonu. 

Techniki planowania

Nie zawsze rozplanowanie pracy będzie pomocne. Dla osób potrzebujących impulsu do 
działania planowanie może być frustrujące. Frustracja może pojawić się także wtedy, 
gdy duża część zaplanowanych działań nie zostanie zakończona. Poniżej przedstawiono 
dwie techniki pomocne w sprawnej realizacji zaplanowanych działań.

• Technika „zjedz tę żabę” – polega na wyłonieniu spośród wszystkich zadań 
tych czynności, których się nie lubi. Należy je wykonać na początku. Jest to 
ważne z dwóch powodów. Po pierwsze jeżeli najpierw zostaną zrealizowane 
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zadania najtrudniejsze, budzące opór, to wzrośnie zadowolenie, a dalsza praca 
będzie łatwiejsza. Po drugie można dalej pracować, nie martwiąc się o zadania 
wymagające dużego wysiłku lub budzące niechęć. Technika „zjedz tę żabę” 
przyczynia się do wzrostu aktywności i lepszego samopoczucia.  

• Technika POMODORO jest bardzo pomocna w przypadku nawału zadań, które 
wymagają skupienia i płynnej realizacji. W dużym skupieniu nasz mózg pracuje 
około 25 minut – później potrzebuje krótkiej przerwy lub zmiany aktywności. 
Dokładnie tę zasadę wykorzystuje technika POMODORO, polegająca na mocnej 
koncentracji przez 25 minut i 5 minutowej przerwie. W czasie przerwy można 
uporządkować dokumenty, zapiski, sprawdzić pocztę, wstać od biurka i wykonać 
telefon. Chociaż wydaje się, że 25 minut to niedużo, to czas ten pozwala jednak 
na wykonanie zadania lub jego części. 

Przerwy – ciało 

W planowaniu trzeba pamiętać o przerwach – praca siedząca nie służy zachowaniu 
dobrej kondycji fizycznej. Warto mieć na uwadze, że nawet kilka prostych ćwiczeń, 
nawyków ruchowych w ciągu dnia, przysłuży się lepszej formie, przekładającej się 
bezpośrednio na lepszą kondycję psychiczną i wydajność pracy. 

Zaplanuj przerwy – praca zdalna pozwala na lepsze dopasowanie przerw do 
własnych potrzeb. Wsłuchaj się w siebie i zobacz, jaki model pracy i przerw będzie 
dla Ciebie optymalny. Czy potrzebujesz kilku mniejszych przerw, czy jedna dłuższa Ci 
wystarczy? Zaplanuj dzień tak, aby zmieniać aktywności. 

Można wykształcić sobie nawyk, że wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzi się 
na stojąco, co pozwoli odpocząć mięśniom. W przerwie warto przewietrzyć pokój, 
pooddychać, porozciągać ciało. Osoby o dobrych nawykach w zakresie ćwiczeń 
oddechowych, rozciągające się w ciągu dnia, mają zdecydowanie lepszą kondycję 
psychofizyczną, przekładającą się na wysoką efektywność pracy. 

Przestrzeń domowa w przerwie może zapewnić nam ten komfort, którego nie 
mamy w firmie. Posiłki możemy spożywać w ulubionym miejscu, możemy przejść się 
po ogrodzie lub wyjść na balkon, pobawić się z psem. Chwila oderwania się od pracy 
umysłowej daje powiew świeżości. Ważne, aby świadomie korzystać z tego wypoczynku.  

3.3. Kompetencje miękkie w pracy zdalnej
Oprócz konkretnych technik organizacji pracy zdalnej, warto krótko omówić kilka 
istotnych umiejętności miękkich. 

Skupienie uwagi i emocji. Jest taka prosta zasada – gdzie Twoja uwaga, tam Twoje 
emocje. Co oznacza ona w praktyce?
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To proste ćwiczenie miało za zadanie ukazać, że to myśli, treści, na których się 
skupiamy i ich interpretacja wywołują określone emocje, rzadziej konkretne sytuacje. 
Nadmierne przeżywanie, skupianie się na analizowaniu porażek, wpływa na obniżenie 
nastroju, który bezpośrednio wpływa na koncentrację i efektywność działania. 
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Warto rozwijać w sobie proaktywność. W tym zakresie warto przeanalizować swój 
monolog wewnętrzny – jego jakość przekłada się na efektywność wykonywanej pracy, 
poziom zadowolenia i satysfakcji osobistej.

Multitasking – mit czy hit? 

Multitasking to nic innego jak wielozadaniowość, czyli umiejętność wykonywania kilku 
czynności jednocześnie. W latach 80. i 90. był uważany za wskaźnik efektywności. Jeżeli 
dana osoba potrafiła wykonywać wiele czynności jednocześnie, uważało się, że jest 
efektywna, skuteczna, pracowita. Badania jednoznacznie wskazują jednak, że człowiek 
jest w stanie utrzymywać w pamięci krótkotrwałej jednocześnie ok. 6 informacji, które 
równolegle analizuje – wymaga to od niego wielkiego wysiłku. Współcześnie uważa 
się, że multitasking skutkuje rozproszeniem uwagi, obniża efektywność, powoduje 
duże straty czasu. W związku z tym zamiast walczyć z ograniczeniami umysłu lepiej 
nauczyć się dobrego zarządzania czasem, planowania zadań oraz ćwiczyć silną wolę 
i samokontrolę. Nabranie nawyku koncentracji nad jednym zadaniem i wykonywanie go 
do końca zdecydowanie oszczędza czas.

Prokrastynacja a perfekcja

Prokrastynacja, czyli odkładanie zadań na później, nie dotyczy leni, ale perfekcjonistów. 
Osoba leniwa nie prokrastynuje – ona po prostu z lenistwa nie pracuje. Niekończenie 
zadań i odkłanianie ich na później często dotyczy osób, które są ambitne, mają potrzebę 
perfekcji, narzucają sobie bardzo wygórowane normy, co powoduje, że ciągle coś 
poprawiają, ulepszają, a w efekcie brakuje im czasu. 
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Prokrastynacja powoduje silne osłabienie psychiczne – w umyśle perfekcjonisty 
niedokończone zadania są powodem stresu, co wtórnie ogranicza ich możliwości. 
Perfekcja może zabić. Perfekcjonista może wpaść w błędne koło, które kończy się 
wypaleniem zawodowym. Praca zdalna może mocno przyczynić się do uruchomienia 
tego mechanizmu z uwagi na nieotrzymywanie na bieżąco opinii innych osób.

Błędne koło perfekcjonisty

Samodyscyplina 

Warto – w ramach podsumowanie – dokonać analizy tego, co już posiadasz, co 
jest Twoim zasobem, co znajduje się w obszarze deficytów, by następnie rozpocząć 
pracę nad rozwojem kompetencji i umiejętności niwelujących te deficyty. Jeszcze 
raz przypomnijmy: bez pośpiechu, bez pauz. Powoli znaczy płynnie. Płynnie znaczy 
szybko. W kontekście wdrażania zmian to istotne podkreślenie, ze warto skupiać się na 
wykonywaniu małych kroków i konsekwentnym realizowaniu kolejnych celów.

Proste wyznaczenie celu, wypracowywanie nawyków jest niczym innym jak 
ćwiczeniem samodyscypliny. Poniżej znajduje się ostatnie ćwiczenie. 
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Załączniki

Załącznik nr 1

Prawidłowe odpowiedzi oznaczono pogrubieniem.

Sprawdź się i zaznacz, co jest opinią, a co faktem:

Karol dobrze wykonał projekt. 

Karol wykonał projekt zgodnie z harmonogramem.

Karol wykonał projekt zgodnie z założeniami.

Karol pracuje szybko.

Karol wykonuje swoją pracę szybciej od kolegów ze swojego działu.

Karol jest szorstki w komunikacji, wręcz obcesowy.

Karol w pracy mówi tylko o zadaniach.

Karol zna Excela.

Karol jest świetnym informatykiem.

Po Karolu wszystko spływa, on się nie stresuje.

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

fakt – opinia

Opinie – komentarz

Karol dobrze 
wykonał projekt. 

Co to znaczy dobrze? Na czas? Zgodnie z wytycznymi czy 
moją subiektywną oceną, bo mi się podoba?

Karol pracuje szybko. Co to znaczy szybko, zgodnie z jakimi kryteriami? Szybciej 
niż ja? 

Karol jest szorstki 
w komunikacji, wręcz 
obcesowy.

Co to znaczy szorstki, obcesowy? A może męski?

Karol jest świetnym 
informatykiem.

Co to znaczy świetnym? Jest tak w moim odbiorze. 

Po Karolu wszystko 
spływa, on się nie 
stresuje.

Skąd to wiem? Czy są obiektywne wskaźniki stresu 
u wszystkich ludzi? A może nie zauważyłem oznak stresu?
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Fakty – komentarz

Karol wykonał projekt 
zgodnie z harmonogramem.

Jeżeli istnieją założenia oraz harmonogram, to 
można to obiektywnie sprawdzić.

Karol wykonał projekt 
zgodnie z założeniami.

Jeżeli istnieją założenia oraz harmonogram, to 
można to obiektywnie sprawdzić.

Karol wykonuje swoją pracę 
szybciej od kolegów ze 
swojego działu.

Kryterium stanowi tu szybkość pracy zespołu, 
którego członkowie wykonują te same czynności.

Karol w pracy mówi tylko 
o zadaniach.

Jeżeli Karol w pracy mówi tylko o zadaniach, a nie 
wtrąca tam przemyśleń, ocen, opinii, to jest to fakt.

Karol zna Excela. Jest możliwe opanowanie Excela w 100%. 

Załącznik nr 2

Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów

Zapoznaj się ze stwierdzeniami poniżej. Napisz TAK – jeżeli najczęściej tak właśnie 
postępujesz w sytuacjach społecznych, a NIE – jeśli takie zachowanie jest Ci obce lub 
nie wiesz o co chodzi. Jeśli opisane poniżej zachowania występują u Ciebie raczej  
rzadko – także napisz NIE.

1. Staram się unikać konfliktów, bo nie lubię się denerwować. 

2. W konfliktowych sytuacjach zwykle ustępuję. 

3. Dążę do takich rozstrzygnięć konfliktu, z których wszyscy są zadowoleni. 

4. Zazwyczaj twardo walczę o swoje.

5. Często podporządkowuje się innym ludziom.

6. Wycofuję się z trudnych sytuacji.

7. Umiem współpracować także z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie.

8. Dążę do ugody, nawet wtedy gdy ogarnia mnie wściekłość.

9. Zwykle staram się udowodnić ludziom, że mam rację.

10. Często ulegam, żeby nie prowokować konfliktu.

11. Kiedy inni się kłócą, najczęściej siedzę cicho.

12. Bardzo lubię wygrywać w konfliktach.

13. W sytuacjach konfliktowych aktywnie dążę do kompromisu.

14. Ustępuję, gdy widzę, że inni też to czynią.

15. Jako osoba mądrzejsza ustępuję tym mniej dojrzałym.

16. Współpracuję z ludźmi, bo jestem zdania, że to najlepszy sposób na rozwiązanie 
konfliktu.
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17. Eliminuję konflikty przez poszukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

18. Uciekam od trudnych sytuacji, bo za dużo mnie to kosztuje.

19. Lubię ostre starcia.

20. Rzadko wypowiadam własne zdanie.

21. Okazuję czasem pokorę.

22. Wspólnie z partnerem (partnerką) staram się znaleźć najlepsze wyjście 
z konfliktowej sytuacji.

1. Walczę, bo uważam, że inni mnie zniszczą.
2. Z agresją ludzi zwykle radzę sobie przez znalezienie płaszczyzny porozumienia.
3. Umiem ulegać.

Bierzemy pod uwagę tylko odpowiedzi TAK, za które przyznajemy po jednym punkcie. 
Punkty zliczamy wg poniższego schematu:

• WSPÓŁPRACA  3, 7, 16, 17, 22
• KOMPROMIS  2, 8, 13, 14, 24
• WALKA   4, 9, 12, 19, 23
• UNIKANIE   1, 6, 11, 18, 20
• ULEGANIE   5, 10, 15, 21, 25

4–5 pkt w danej kategorii wskazuje, że mamy tendencję do rozwiązywania konfliktów 
w danym stylu. Dobrze, gdy w repertuarze swoich zachowań mamy większość ze 
stylów. Najlepszym wynikiem jest układ skutecznej triady rozwiązywania konfliktów 
KOMPROMIS – WSPÓŁPRACA – WALKA.

Załącznik nr 3

Checklista

Element Instrukcja Gotowe?

Stanowisko 
pracy

• usuń rozpraszacze uwagi (wycisz telefon, 
aplikacje, TV, radio)

• zadbaj, by było Ci wygodnie (krzesło/fotel, okno, 
oświetlenie, tło)

• posprzątaj biurko
• przygotuj dzbanek wody/soku lub termos 

z kawą/herbatą

Przygotowanie 
do pracy

• notatnik
• długopisy 
• materiały (ich odpowiednie nazwanie i opisanie 

ułatwi ich odszukanie)
• dokumenty
• ubiór
• jedzenie, toaleta
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Element Instrukcja Gotowe?

Sprawdzenie 
sprzętów

• internet – czy działa? 
• słuchawki
• komputer – bateria, ładowarka pod ręką
• telefon – bateria

Zasady pracy 
w domu

• poinformuj domowników, kiedy pracujesz 
• poproś o spokój
• ustal sygnały – np. zamknięte drzwi, wywieszka 

na drzwiach

Załącznik nr 4

PILNE NIEPILNE

W
A
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Załącznik nr 5

Język reaktywny Język proaktywny

• Nic nie mogę zrobić…

• On mnie doprowadza do szału…

• Nie zgodzę się na to…

• Muszę to zrobić…

• Nie mogę…

• Muszę…

• Zrobiłbym to, gdyby…

• Popatrzmy, co da się zrobić…

• Kontroluję swoje uczucia…

• Mogę zrobić skuteczną…

• Mogę wybrać właściwą reakcję…

• Wybieram…

• Wolę…

• Zrobię…
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