
 

 

ASERTYWNOŚĆ 

 

Asertywność to nie lada sztuka, zwłaszcza jeśli często zdarza Ci się mówić "tak", kiedy 

myślisz "nie".  

Asertywność oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów  

z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi. Asertywność to także 

umiejętność odmawiania, mówienia "nie" wtedy, kiedy rzeczywiście się nie zgadzasz. 

Etapy asertywnej odmowy 

Pierwszym etapem jest udzielenie informacji. Jeśli czyjeś zachowanie nam nie odpowiada, 

drażni nas lub złości, zwracamy mu uwagę i prosimy, żeby zachowywał się inaczej. Drugi etap to 

wyrażanie uczuć. Jeżeli ktoś mimo zwróconej uwagi dalej źle się zachowuje, drugi raz mówimy, 

aby zmienił zachowanie. Tym razem ton naszego głosu powinien być bardziej stanowczy  

i zdecydowany. Trzeci etap czyli ostrzeżenie o konsekwencjach, jakie mu grożą, jeśli nie zmieni 

swojego zachowania. Czwarty etap to skorzystanie z zaplecza. Jeśli cały czas mimo naszej reakcji 

ktoś nie zmienia zachowania, stosujemy zapowiedzianą konsekwencję. 

Asertywność: jak ją w sobie obudzić? 

Konstruktywna krytyka 

Jaką postawę przyjąć, gdy ktoś cię krytykuje? Jeśli krytyka jest słuszna  

i wypowiedziana w sposób uprzejmy, należy się z nią po prostu zgodzić, mówiąc: "Masz rację, 

przepraszam". Jeżeli uważasz, że czyjaś ocena jest niesprawiedliwa, możesz zamienić ją  

w opinię słowami: "To twoje zdanie - ja mam inne".  

 

Techniki zachowań asertywnych 

Zdarta płyta 

Jest to popularna technika. Często zdarza się, że odmawiamy komuś, a on ponownie nas 

prosi. Nie należy wtedy przywoływać kolejnych argumentów i coraz bardziej się tłumaczyć.  

Technika zwana jujitsu 

Jej nazwa wywodzi się od jednej ze sztuk walk wschodnich. Polega na nieprzeciwstawianiu 

się argumentom osoby, która nas o coś prosi, pokazaniu, że szanujemy 

 i rozumiemy jej racje, ale odmawiamy, bo takie mamy prawo. 

 

Ćwiczenie 1 

Podziel kartkę pionowo na pół. Po jednej stronie napisz: "Ja jako człowiek", po drugiej: 

"Ja jako pracownik". W każdej kolumnie wypisz minimum 15 swoich zalet  

i umiejętności. Kieruj się własnymi przekonaniami, a nie oceną innych. Na koniec odpowiedz na 

pytanie: "Za co się lubię?". 

 

Ćwiczenie 2 

Gdy ktoś cię chwali, powiedz po prostu: "Dziękuję". Gdy słyszysz słowa krytyki, nie 

obrażaj się, tylko chwilę zastanów nad ich zasadnością. Jeśli są niesprawiedliwe, wyraź swoje 

zdanie. 

Ćwiczenie 3 

Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś zachował się wobec ciebie nie fair. Opisz 

hipotetyczną rozmowę z tą osobą zgodnie z zasadami asertywnej krytyki (wyrażaj swoje uczucia, 

odwołuj się do faktów, formułuj oczekiwania). 

Ćwiczenie 4 

Jeśli chcesz odmówić, powiedz stanowczo "nie", takim tonem, by to zabrzmiało 

zdecydowanie.  



 

Asertywność - 10 praw asertywnego człowieka: 

1) prosić o to, czego chce - co nie oznacza, że musi to dostać; 

2) wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje - asertywnie, czyli adekwatnie do sytuacji; 

3) nie być dyskryminowanym; 

4) samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

5) decydować, czy chce się angażować w cudze problemy - nie musi stale poświęcać się dla 

innych; 

6) popełniać błędy i uczyć się na nich bez poczucia winy; 

7) dostawać to, za co płaci - gdy coś kupuje czy korzysta z usług; 

8) zmieniać swoje decyzje - rozwijamy się i nie musimy zawsze mieć tego samego zdania; 

9) do prywatności; 

10) odnieść sukces - nie należy pomniejszać swoich osiągnięć, tylko cieszyć się nimi. 
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