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Asertywność - co to jest?

Asertywność
W pracy i w rodzinie
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CZY POTRAFISZ WYRAŻAĆ SWOJE UCZUCIA BEZ INTENCJI RANIENIA INNYCH OSÓB? 

CZY POTRAFISZ POSTAWIĆ TWARDĄ GRANICĘ, KIEDY WYMAGA TEGO SYTUACJA – gdy Twój szef, mąż, współpracownik, 
Twoja żona czy Twoje dziecko proszą Cię o coś? 

NAZYWAM SIĘ KAMILA ROWIŃSKA i od 2010 r. prowadzę szkolenia, trening zachowań asertywnych 
pt. „Asertywny rodzic, partner, menedżer”. Pomagam przedsiębiorcom, rodzicom i partnerom 
wyrażać się w sposób asertywny, tak aby budowali oni komunikaty oparte na szacunku do 
siebie, do swojego rozmówcy. Z badania, które przeprowadziłam w społeczności Rowińska 
Business Coaching, wynika, że asertywność stanowi duży problem, zarówno dla kobiet, jak 
i dla mężczyzn. A przecież umiejętność postawienia granic to absolutny fundament, na którym 
opiera się życie w zgodzie ze sobą.

Przedstawiam Ci garść wskazówek, które pomogą Ci zbudować asertywność. Zastosuj się do 
nich, a staniesz się lepszym rodzicem, partnerem, menedżerem, szefem.

CO TO ZNACZY ASERTYWNOŚĆ?

Jest to umiejętność wyrażania swoich uczuć, emocji i potrzeb bez intencji ranienia innych ludzi. 
Bez intencji! To, że wyrazisz swoje uczucia w sposób asertywny, może spowodować, że ktoś 
poczuje się urażony. Wyobraź sobie, że osoba w Tobie zakochana pyta, czy odwzajemniasz jej 
uczucia. Jeżeli tak nie jest i odpowiesz szczerze, to czy ta osoba poczuje się zraniona? Prawdo-
podobnie tak. Czy Twoją intencją było zranienie tej osoby? Nie! Ty po prostu wyrażasz swoje 
uczucia.

JAK ZBUDOWAĆ KOMUNIKAT ASERTYWNY?

Komunikat asertywny w wersji podstawowej składa się z trzech kroków:

PIERWSZY: zastanów się, co czujesz, i wyraź to! Z opinią zawsze można dyskutować, uczucie jest 
niepodważalne. Dlatego na początku skoncentruj się na tym.

DRUGI: powiedz, co konkretnie zrobiła dana osoba, co sprawiło, że towarzyszy Ci takie uczucie. 
Musisz być bardzo precyzyjny!

TRZECI: wyraź swoje oczekiwania. Czego chciałbyś w przyszłości doświadczyć zamiast tego za-
chowania?

W ten sposób powstał wzór, na podobieństwo wzorów matematycznych, do którego podsta-
wiasz odpowiednie składniki: „Ja czuję…, kiedy ty… i oczekuję”.

ZOSTAWMY TEORIĘ, CZAS NA PRAKTYKĘ!
PRZYKŁAD PIERWSZY. Twój współpracownik załatwia sprawy prywatne w pracy. Ty jesteś jego szefem 
i zauważasz, że powtarza się to coraz częściej. Możesz powiedzieć: „Ale opierdzielasz się w tej 
robocie”. To będzie komunikat agresywny, którym na pewno nie zbudujesz fajnej relacji. Mo-
żesz też wyrazić się asertywnie. Zaczynasz od uczucia, które musisz nazwać. Czy jest to irytacja, 
rozczarowanie? A może coś innego? Następnie przechodzisz do drugiego punktu, w którym 
opisujesz konkretnie to, co Ci przeszkadza. W ostatnim kroku wyrażasz swoje oczekiwanie. 
Przykładowy komunikat, jaki mógłby powstać: „Czuję irytację, gdy dowiaduję się, że w godzi-
nach pracy wychodzisz do kosmetyczki. Oczekuję, że będziesz zajmować się pracą”. 

PRZYKŁAD DRUGI. Dziadek przeklina przy swoim wnuczku. Co wtedy powiedzieć? Dziadek ma prawo 
przeklinać. Natomiast Ty masz prawo oczekiwać, że powstrzyma się przy Twoim dziecku. Jak to 
wyrazić? Na początku zdajesz sobie sprawę z tego, jakie towarzyszy Ci uczucie. Przypuszczam, 



3że gdyby mnie to dotyczyło, to czułabym się zażenowana. Ostatnia część to Twoje oczekiwanie. 
Jaki komunikat może powstać? „Tato czuję się zażenowana, kiedy przeklinasz przy dziecku. 
Bardzo Cię proszę, abyś powstrzymał się przed używaniem wulgaryzmów, kiedy Piotrek jest 
z tobą”. To jest Twój rodzic, teść, więc warto wyrazić bardziej miękko swoje zdanie. Pamiętaj 
też, że nie jesteś od tego, żeby wychowywać swojego rodzica. Nie praw morałów, ponieważ to 
jest zachowanie agresywne, które na pewno spowoduje awanturę.

W rodzinach bardzo często dochodzi do konfliktów, ponieważ nasi rodzice chcą dla nas jak 
najlepiej – zgodnie ze swoim systemem wartości, swoimi wyobrażeniami i przekonaniami. Po-
nieważ zachodzi różnica pokoleniowa, my jesteśmy już innymi ludźmi, bardzo dużo rzeczy 
wyobrażamy sobie inaczej. Pamiętaj jednak, że fakt, iż rodzice pomagają przy dzieciach, nie 
oznacza, że w tym czasie mogą robić z nimi, co chcą. Jeżeli pojawia się coś, co mocno narusza 
Twoje wartości, porozmawiajcie i poszukajcie wspólnie kompromisu.

TRZECI PRZYKŁAD – zawodowy. Twój współpracownik nie wywiązuje się z jakiegoś zadania na czas. 
Jakie uczucie Ci wtedy towarzyszy? Czujesz się zawiedziony, rozczarowany, podirytowany, nie-
pewny? Wyraź to, np. w ten sposób: „Czuję się podirytowany, kiedy po raz kolejny nie dostar-
czasz w terminie rzeczy, na które się umówiliśmy. Oczekuję, że zaczniesz to robić na czas”.

CZWARTY PRZYKŁAD – prywatny. Znajomy chce pożyczyć pieniądze. Musisz się zastanowić, czy tego 
chcesz. Istnieje ryzyko, że ich nie odzyskasz. Nie miej wówczas pretensji do nikogo, ponieważ 
to Ty się nie zabezpieczyłeś. Jeżeli wchodzisz w kompetencje banku, zrób to dobrze. A jeśli 
nie chcesz udzielać pożyczki, wyraź swoje uczucia: „Czuję się zakłopotany, kiedy prosisz mnie 
o pożyczkę. Oczekuję, że będziesz szukać innej formy zaspokajania swoich potrzeb finanso-
wych”. Albo: „Czuję się zaskoczony, kiedy prosisz mnie o pieniądze. Mam zwyczaj, że nie po-
życzam”. Ważne jest to, abyś nie pouczał znajomego, nie prawił morałów. To nie jest Twoja 
sprawa, w jaki sposób ktoś wydaje swoje pieniądze.

Ty masz prawo pożyczyć komuś pieniądze i masz prawo odmówić. To jest Twoja decyzja, któ-
ra nie świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem. Mało tego – nie musisz się nawet tłumaczyć! 
Ludzie często posługują się drobnymi kłamstwami, aby wybrnąć z kłopotliwej sytuacji: „Nie 
mam teraz”, „Nie mam drobnych”, „Chciałbym Ci pożyczyć, ale właśnie na coś potrzebuję”. To 
nie jest potrzebne. Asertywność pozwala Ci mówić prawdę, a to jest coś, co niezwykle buduje 
człowieka wewnętrznie, daje poczucie wolności. Polecam Ci to bardzo!

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki okazały się dla Ciebie pomocne! Jeśli tak, napisz w ko-
mentarzu jedną ważną lekcję, którą wyciągnąłeś z tego artykułu. W zamian udostępnię Ci bo-
nus – dwie scenki pochodzące z kursu on-line „Asertywność w pracy i w rodzinie”.


