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Jak odmówić szefowi?

Asertywność
W pracy i w rodzinie



2JAK ODMÓWIĆ SZEFOWI?

CHCESZ WIEDZIEĆ, JAK ROZMAWIAĆ ZE SWOIM SZEFEM, KIEDY CZUJESZ SIĘ ZA BARDZO OBCIĄŻONY PRACĄ? 

W JAKI SPOSÓB ZBUDOWAĆ KOMUNIKAT ASERTYWNY I NIE OBAWIAĆ SIĘ UTRATY PRACY? 

Bez względu na to, czy jesteś przełożonym, czy osobą, która pracuje w zespole, przeczytaj 
poniższe wskazówki.

SYTUACJA: Twój szef miewa zwyczaj, aby przed Twoim wyjściem z pracy dawać Ci zadania do zro-
bienia „na już”. Oczywiście w każdej firmie bardzo często trzeba coś zrobić po godzinach. Zda-
rzają się wyjątkowe sytuacje i należy się do nich dostosować. Jeżeli jednak sytuacje przestają 
być wyjątkowe, a stają się niemal codziennością, może towarzyszyć Ci irytacja albo bezsilność.

CO ZROBIĆ? OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Pamiętaj o kilku wytycznych:

PIERWSZY KROK, jaki musisz uczynić, to przeanalizowanie swojej zdolności zarządzania czasem. Je-
żeli zauważasz, że bardzo często nie wyrabiasz się z zadaniami, zastanów się, jak przyspie-
szyć działania. Czy możesz zautomatyzować pewne procesy? Uprościć niektóre czynności? 
Wykorzystać dodatkowe narzędzia internetowe? Nie licz na to, że szef pomyśli o tym za Ciebie. 
Nie ma na to czasu, ponieważ jest zajęty zarządzaniem operacyjnym, firmą, znajduje się nie-
malże na polu walki. To jest Twoje stanowisko, Twoja praca! W Twoich kompetencjach leży, aby 
wykonywać ją najlepiej i najszybciej.

Jeżeli jesteś pewien, że dajesz z siebie maksimum, odważ się na rozmowę. Dobra komunikacja 
to podstawa! Do Ciebie należy zadbanie o to, aby szef wiedział, na jakim jesteś etapie, czy wy-
rabiasz się z zadaniami. A może obawiasz się utraty pracy? To nie ma sensu! Jeśli asertywnie 
wyrazisz swoje uczucia, obawy, zaproponujesz dobre rozwiązania – z pewnością zostaniesz 
odebrany jako osoba odpowiedzialna i ambitna. Jak to zrobić?

Kup sobie czas! Gdy dostajesz od szefa następne zadanie, powiedz, że potrzebujesz chwili, 
żeby się z nim zapoznać i sprawdzić, czy uda się je połączyć z projektami, nad którymi aktualnie 
pracujesz.

KOLEJNY PUNKT – wyraź, co czujesz, pamiętając o schemacie komunikatu asertywnego. „Czuję się 
zakłopotany, kiedy na koniec dnia dostaję od ciebie zadania, które są na tyle czasochłonne, 
że muszę zostać po pracy. Chciałbym, abyśmy wypracowali wspólnie system, który pozwoli mi 
wyrabiać się na czas z robotą”. Nie mówisz, że nie chcesz wykonać zadania ani nie obwiniasz 
szefa. Proponujesz rozwiązania. Wtedy zwiększasz swoją wiarygodność.

Im wcześniej dasz znać, tym łatwiej i lepiej dla Ciebie. Gdy czekasz do ostatniego momentu, 
stawiasz szefa w trudnej sytuacji, nie dając mu czasu na działanie, skorygowanie celów i pla-
nów.

TRZECI KROK: pokaż szefowi własną perspektywę. Jaki wpływ na firmę i zespół ma to, że wykonu-
jesz pewne zadania po godzinach, ponieważ nie masz na nie wystarczająco dużo czasu? Jeżeli 
dotychczas nie okazywałeś, że jest to dla Ciebie problem, Twój szef może przypuszczać, że to 
Twój normalny tryb funkcjonowania, być może nie wie, że pewne błędy albo pomyłki wynikają 
z pośpiechu. Uświadom go! Powiedz, że chcesz wykonywać swoje zadania najlepiej, jak tylko 
potrafisz. Przedstaw jakąś propozycję – inny termin albo pomoc kolegi z zespołu.

CZWARTY ETAP – zapytaj, jaki jest priorytet. Gdy masz bardzo dużo zadań i zadasz szefowi takie py-
tanie, pomożesz sobie i jemu zdecydować, czym będziecie zajmowali się w pierwszej kolejności.



3Jak to wyrazić? Przykładowa wypowiedź jest następująca: „Bardzo chętnie wykonam to zada-
nie, natomiast na dzisiaj mam zaplanowane X, Y, Z. Zajmie mi to osiem godzin. Którą z rzeczy 
mogę zastąpić?”. To jest jasny komunikat, który pokazuje, na jakim etapie pracy jesteś. To 
wcale nie wzbudza poczucia, że pracownik nie chce wykonać jakiegoś zadania. To oznacza, że 
odpowiedzialnie zajmuje się tym, co zostało mu zlecone.

KOLEJNY PUNKT – pamiętaj o uprzejmości! Postaw na relację partnerską, wyraź swoją ochotę na 
wykonanie danego zadania, nie ograniczaj się do komunikatu: „Nie mam czasu”. To nie zbu-
duje dobrej więzi. Pamiętaj, że jesteście jedną drużyną, wszystkim Wam zależy na tym, żeby 
projekty zostały ukończone, usługi wykonane, produkty sprzedane, by klienci byli zadowoleni. 
To pomoże Ci w komunikacji.

Uwaga, konkurs!

CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ BEZPŁATNY DOSTĘP DO KURSU ON-LINE NA TEMAT 
ASERTYWNOŚCI W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM? 

Napisz w komentarzu na blogu, dlaczego uważasz, że 
to właśnie Ty powinieneś otrzymać darmowy dostęp 
do kursu. 

Masz czas do niedzieli, do 23.59.
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Do 

Przypominam jeszcze o bezpłatnej 
konferencji on-line
 

podczas której poznasz zaawansowany system 
asertywności, dowiesz się, w jaki sposób 
wykorzystać asertywne komunikaty do doceniania 
zachowań innych ludzi. 

Zapisz się przez formularz, pamiętając o tym, aby wpisać poprawny adres e-mail.

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MÓGŁ BYĆ Z NAMI NA ŻYWO, WYŚLĘ CI LINK DOSTĘPOWY.

Jednak DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PRZYGOTOWAŁAM SPECJALNĄ NIESPODZIANKĘ, 

DLATEGO POSTARAJ SIĘ! 

do zobaczenia!


