
#16 PORCJA WIEDZY 
Jak konstruktywnie udzielać feedbacku 



Dzień dobry. W tym filmie omówię jedno z ważniejszych moim zdaniem narzędzi komunikacji, 
narzędzi wywierania wpływu, które w zawodzie lidera a bardzo szerokie zastosowanie.  
A mianowicie narzędzie informacji zwrotnej, czyli umiejętności dawania tak zwanego 
konstruktywnego feedbacku. Zapraszam. 

Moim zdaniem umiejętność udzielania konstruktywnego feedbacku, dawania ludziom 
konstruktywnej informacji zwrotnej jest jednym z ważniejszych umiejętności, ważniejszych 
kompetencji w zawodzie lidera. Po pierwsze jest to umiejętność bardzo prosta.  
Przynajmniej teoretycznie prosta i możliwa do szybkiego zastosowania. Jak dzisiaj Państwo 
zobaczycie to nie jest fizyka kwantowa. Jest to prosta technika, która przy odrobinie wysiłku, 
opanowania i wzięcia ich sobie do własnego nawyku, daje możliwość szybkiego zastosowania  
w różnych sytuacjach. I po drugie jest to umiejętność, która jest bardzo użyteczna, bo możemy ją 
wykorzystywać w bardzo szerokich kontekstach. Zarówno w kontekście uczenia ludzi, zarówno  
w kontekście kontrolowania ich działania, w kontekście rozwoju, w kontekście motywacji,  
czy budowania zespołu. Tam wszędzie to narzędzie ma swoje bardzo sensowne użyteczne 
zastosowanie. 

Tak po ludzku, czym jest feedback? Czym jest informacja zwrotna? Informacja zwrotna jest daniem 
drugiej osobie jasnej, czytelnej, precyzyjnej informacji. Zakomunikowania jej w czytelny prosty sposób 
tego jak jej zachowania, jak jej działania, jak jej postawy wpływają na szerszy kontekst. Wpływają  
na nas na przykład w relacji. Wpływają na zespół, jak oddziałują na efektywność wykonywania 
zadania. W tym kontekście mówi się o tym, że informacja zwrotna może być pozytywna lub 
negatywna. Pozytywna w tym aspekcie, że daje jasny sygnał drugiej osobie jak jej zachowanie w 
pozytywny sposób wpływa na efekty pracy, na jakość współpracy na relacje z ludźmi. A negatywna w 
tym sensie, że daje informacje o tym jak pewne wybrane elementy konkretne, wybrane elementy jej 
zachowania, jej sposobu postępowania jak się negatywnie przekładają na efekty pracy czy na to co się 
pomiędzy ludźmi dzieje. Oczywiście w tym kontekście nie mówimy o tym, że pozytywny feedback  
to jest dobry, a negatywny jest zły i nie trzeba go stosować. No bo jak się chwile nad tym zastanowimy 
to jedna i druga informacja jest bardzo istotna dla nas jako dla ludzi, żebyśmy mogli się doskonalić.  
Żebyśmy mogli jakoś dobrze współpracować ze sobą.  

Pomyślcie Państwo przez chwilę o tym jak istotne to jest dla nas, żebyśmy wiedzieli jak nasze 
zachowania, jak nasze działanie jest odbierane przez innych ludzi. I to zarówno, żebyśmy wiedzieli  
co jest wartościowe, co ludzie w nas doceniają. o warto jest, abyśmy powtarzali w różnych sytuacjach. 
Jak tak samo jest wartościowe dla nas to, żebyśmy wiedzieli co jest ryzykowne, co jest nieopłacalne. 
Co jakoś ludzi irytuje, drażni i warto jest, żebyśmy zatem jakoś nad tym popracowali albo jakoś 
udoskonalili. W tym kontekście uważam, że posiadanie tej informacji czy dawanie ludziom z drugiej 
strony jeżeli jesteśmy liderami tej informacji na temat tego jak różne aspekty ich zachowań,  
ich działań, ich postaw przekładają się na szerszy kontekst jest absolutną potrzebą, potrzebną czy 
istotną dla rozwoju i dla każdego człowieka.  



W naszym zespole żartujemy sobie nieraz, że informacja zwrotna jest jak Yeti. to znaczy, że wszyscy 
o niej słyszeli, ale nikt jej nie widział. Dlaczego tak może być? 

Myślę, że diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy w szczegółach tego jak ludzie w treści, w szczegółach 
tego jak ludzie w formie budują ten komunikat czy używają informacji zwrotnej. Bo jeżeli nie 
przyłożymy odpowiedniego nacisku czy odpowiedniej uwagi do formy czy do treści tego komunikatu, 
no to bardzo często spotykamy się z reakcjami zwrotnymi ludzi w kontekście jakoś odrzucenia, 
nieprzyjęcia, kontrataku, zbagatelizowania tego co mamy im do powiedzenia. No i siłą rzeczy my sami 
jakoś tracimy pewność i przestajemy korzystać z tego, żeby jakoś ludzi na bieżąco konstruktywnie  
i sensownie informować o tym jak ich praca pozytywnie bądź negatywnie wpływa na szerszy kontekst. 

Jak zatem używać informacji zwrotnej? Jak budować feedback, aby było to konstruktywne?  
Użyję tutaj na potrzeb tego filmu takiego anty-przykładu, czyli takiej wypowiedzi, która jest najeżona 
błędami i najeżona jest pułapkami. Najeżona jest takimi zachowaniami i formami komunikatu, którą 
zdecydowanie odradzamy w stosowaniu feedbacku. Pomyślałem sobie, że na poczet edukacji i na 
poczet jakby pokazania tego co warto robić, a czego warto unikać. Dobrze jest zacząć od takiej właśnie 
negatywnej formy. 

Wyobraźcie sobie zatem Państwo taką sytuację, w której spóźniacie się na jakieś spotkanie.  
Byliście umówieni na konkretną godzinę, wiecie dobrze, że to spotkanie jest dla kogoś ważne.  
Pech tak chciał, że nie wyrobiliście się na czas, macie, mamy pół godzinną obsuwę. Komórka nam się 
rozładowała, jeszcze dodatkowo, więc nie możemy tej osoby o tym, że się spóźnimy. A jeszcze, żeby 
jakoś podkręcić tą sytuację, to mamy trochę za uszami, bo ostatnimi czasy też się nie wyrobiliśmy  
z czymś na czas. Idziemy na to spotkanie, wchodzimy w umówione miejsce i w odpowiedzi słyszymy 
taki komunikat zwrotny: 

"Wkurzasz mnie, że znowu zapomniałeś być na czas. Ile razy mam CI powtarzać, że punktualność jest 
dla mnie święta? Jesteś kompletnie nieodpowiedzialny Przez Ciebie straciłem cały dzień i będę 
musiał teraz różne rzeczy nadganiać. Czy Ty mógłbyś przestać mnie lekceważyć?" 

Co pomyśleliście kiedy usłyszeliście tą wypowiedź? Jakie emocje się w Was pojawiły? Do czego tym 
komunikatem rozmówca Was jakoś zachęcił? Jaką reakcję taką pierwszą w Was wywołał? 
Zastanówcie się chwilę. 

Jeżeli jakoś zareagowaliście jak większość z nas czy jakoś większość ludzi. To najprawdopodobniej ten 
komunikat wzbudził w Was być może złość, trochę irytację. Może w jakiejś formie poczucie krzywdy, 
a związane z tym, że jakoś zostaliście niesprawiedliwe potraktowani. Zachęcił być może do jakiegoś 
kontrataku "A Ty, a Ty pamiętasz co ta było.." Albo być może do jakiejś reakcji obronnej typu 
zbagatelizowania, zamiecenia sprawy pod dywan, wycofania się. Stania się jakoś bardziej obojętnym.  

 



Tak się faktycznie dzieje, bo ten komunikat w swojej treści, a przede wszystkim w swojej formie miał 
bardzo dużo wypowiedzi, które zachęcają ludzi właśnie do uruchamiania reakcji obronno-atakującej. 
posłuchajmy raz jeszcze tego komunikatu: "Wkurzasz mnie, że znowu zapomniałeś być na czas. Ile 
razy mam Ci powtarzać, że punktualność jest dla mnie święta? Jesteś kompletnie nieodpowiedzialny. 
Przez Ciebie straciłem cały dzień i będę musiał teraz te różne rzeczy nadganiać. Czy Ty mógłbyś 
przestać mnie lekceważyć?" 

Jak dało się usłyszeć, ten komunikat najeżony jest rożnego rodzaju błędami i pułapkami.  
W teorii komunikacji czy w psychologii Ta forma komunikatu podpada pod ogólną, generalną nazwę 
komunikatu "typu TY"  

Komunikat "typu TY" to jest taki komunikat, który zachęca drugą stronę do tego, żeby uruchomić 
działania obronne, czyli jakoś zbagatelizować zobojętnieć lub wycofać się na komunikat uruchamia 
reakcje atakujące, które mają być jakimś kontratakiem wobec doznawanej urazy. Jak to dokładnie 
wygląda? Które elementy w tym komunikacie są ryzykowne? Spójrzmy na wykres.  

Na rysunku tym przedstawiłem dwie osoby. Jedna z nich będzie powiedzmy nadawcą, a druga będzie 
odbiorcą. To dookoła tych osób to tak zwane pole psychologiczne, czyli coś co każdy z nas nosi  
w środku. W tym polu psychologicznym są nasze emocje, nasze wartości. Poczucie naszej wartości.  
To co sądzimy o sobie, to co sądzimy o świecie. To co jest dla nas ważne i co chronimy.  
Komunikat "typu TY" w swojej dynamice czy w swojej formie wygląda w ten sposób, że nie mówi nic 
o nadawcy, a wdziera się w swojej formie i treści w pole psychologiczne drugiej strony. Wyglądałoby 
to mniej więcej tak. 

Z racji tego, że ten komunikat w formie i treści wdziera się w pole psychologiczne drugiej osoby.  
Czyli coś co jest intymne, coś co jest ważne dla każdego z nas, automatycznie uruchamia reakcję 
emocjonalną i nastawia nas albo obronnie. Czyli stawiamy granice wobec tego komunikatu.  
Albo atakująco czyli zachęca nas do tego, żebyśmy odpowiedzieli w kontrataku. Bo walka i ucieczka są 
typowymi automatycznymi reakcjami, kiedy czujemy się w jakiś sposób zagrożeni. Czyli jeżeli jako 
nadawcy formułujemy komunikat w taki sposób, że on wdziera się w pole psychologiczne drugiej 
osoby. Ona siłą rzeczy uruchamia w sobie reakcję emocjonalną. Stawia obronę, uruchamia kontratak 
i bardziej koncentruje się na formie i na tym, żeby sobie poradzić jakoś z poczuciem urazy, z poczuciem 
krzywdy. Jakiegoś sfrustrowania, niezadowolenia niż zwrócić uwagę na treść komunikatu.  
Jakie w szczególności w tym zdaniu mogliśmy czy możemy wychwycić błędy, pułapki, których warto 
unikać? 

 

 

 



Pierwszą z nich jest przerzucanie odpowiedzialności za emocje na drugą stronę.  
Przerzucanie odpowiedzialności za emocje to miejsce w zdaniu czy w wypowiedzi , w którym mówimy 
o kimś "wkurzasz mnie", "lekceważysz mnie", "olewasz mnie", "irytujesz mnie", "martwisz mnie".  
Czyli kiedy mówimy o swoich emocjach, ale mówimy to w takiej formie jakby to ta druga osoba 
wywoływała w nas swoje emocje. Jeżeli tak jest no to siłą rzeczy nas odbiorca, jeżeli formułujemy w 
taki sposób, to siłą rzeczy nasz odbiorca nie chce wziąć na siebie tego komunikatu. Czuje się jakoś 
nieprawnie oskarżany, no bo wcale nie jest intencją być może, żeby nas jakoś zirytować  
czy zlekceważyć. To my się tak czujemy my mamy odpowiedzialność za swoje emocje. 

 

 

Drugą częstą pułapką w formułowaniu feedbacku są tak zwane uogólnienia. Uogólnienia to są te 
wielkie kwantyfikatory czyli słowa "zawsze", "nigdy", "wszyscy", "każdy", "znowu". Czyli takie 
dopowiadanie do zdania, które nie niesie ze sobą konkretu. Niesie ze sobą jakieś uogólnienie, jakąś 
przesadę w danej sytuacji, no i siłą rzeczy powoduje reakcję obronną albo poczucie urazy.  
Bo trudno sobie wyobrazić, że ja zawsze się spóźniam Trudno sobie wyobrazić, że ja nigdy czegoś nie 
zrobiłem. Trudno sobie wyobrazić, że my wszyscy w jakiś sposób działamy w taki, a nie inny sposób. 
Dlatego warto jakoś tego unikać. 

 

Trzecią pułapką, która często nam jakoś intuicyjnie wychodzi, a która nastawia ludzi obronnie do nas 
są sformułowania, które nazywają się ocenami. Czyli różnego rodzaju oceny osób, które formułujemy 
w wypowiedzi. Oceny w tym naszym zdaniu z przykładu no to są te: "jesteś nieodpowiedzialny".  
Nie wiem "jesteś niepoważny", "jesteś niezaangażowany". Czyli rożnego rodzaju zdania, które opisują 
osobę, mówią jaka ta osoba jest. Siłą rzeczy jeżeli jesteśmy oceniani przez innych ludzi dobrze czy źle, 
to budzi to jakoś pewnego typu nasza niezgodę. Nieraz zdarza się że te oceny są nietrafione  
Nieraz zdarza się, że te oceny są jakoś uogólnione Ale jeżeli czujemy się oceniani przez inną osobę,  
to czujemy się jakoś od niej niżej, ona się stawia od nas wyżej. Dlatego jeżeli formułujemy oceny ludzie 
jakoś od tego uciekają. 



 

Czwartą pułapką często, która zdarza się w sytuacji formułowania feedbacku są tak zwane 
interpretacje. Interpretacje to takie formy komunikatów, w których my próbujemy nazwać nasze 
wyobrażenie na temat intencji, motywów drugiej osoby. W tym zdaniu, w tym karykaturalnym tutaj 
zdaniu to jest to sformułowanie "znowu zapomniałeś być na czas". My nie wiemy do końca czy ta 
osoba zapomniała czy nie zapomniała. Na poziomie faktów mamy dostępne tylko to, że umówieni 
byliśmy na godzinę 15.00, a powiedzmy ona przyszła o 15.30. Koniec kropka. Natomiast to, że my 
dopowiadamy sobie, że ta osoba zapomniała albo nie chciała, to to są interpretacje.  
I jeżeli interpretujemy czyjeś motywy, czyjeś intencje i one są chybione, no to siłą rzeczy budzi to opór, 
niechęć drugiej strony żeby przyjąć. 

 

Kolejną pułapką, która często nam tutaj się wkrada to są tak zwane pytania z tezą i pouczenia.  
Ja je zbijam w jedno, ponieważ one bardzo blisko siebie leżą. Z reguły pytanie z tezą jest też pewnego 
rodzaju pouczeniem. Ale zapamiętajmy, że pytania z tezą i pouczenia bywają często, no bywają jakoś 
trudno odbierane przez drugie osoby. Pytania z tezą to są te takie zdania wypowiadane w złości,  
w gniewie, z pewnym oburzeniem "no ile razy mam Ci powtarzać, że coś tam" "Powinieneś dobrze 
wiedzieć", Czy ja nigdy nie mogę na Ciebie liczyć?" W tym pytaniu jest jakoś zawarta teza, która 
najczęściej jest oceną i najczęściej zawiera w sobie pouczenia. Więc siłą rzeczy druga osoba jakoś 
reaguje na to obronnie bądź atakująco. Podobnie bywa z tymi czystymi już pouczeniami.  
"Czyli powinieneś zrobić tak a tak". "Nie wolno Ci tego i tego" "Masz w tym wypadku robić w ten czy  
w inny sposób. Jeżeli kogoś pouczamy on się czuję jakoś przez nas gorzej potraktowany. Zakłada 
obronę na to. No bo nikt z nas nie chce, żeby inne osoby nam mówiły co mają robić. Chcemy mieć 
szacunek do samego siebie i móc decydować o tym co robimy. 

 

 



Te pułapki najczęściej jeżeli umieszczone są, czy te formy wypowiedzi będące pułapkami ,jeżeli są 
umieszczone w naszych wypowiedziach. Szczególnie w sytuacji dawania feedbacku czy dawania 
informacji zwrotnej z dużym prawdopodobieństwem będą budowały postawy obronne albo 
kontratakujące drugich ludzi. Co zatem robić, żeby unikać tych pułapek? 

Zachęcam żeby stosować model konstruktywnej informacji zwrotnej. Konstruktywny feedback 
składa się z czterech ważnych elementów.  

Po pierwsze koncentruje się na faktach, czyli na opisie zachowania. Tutaj odnosimy się do tego co 
miało miejsce, co widzieliśmy, co słyszeliśmy. Jeżeli chcemy jakoś skomentować wypowiedź drugiej 
osoby możemy użyć jej cytat, ale pozostańmy na opisie faktów. Nie dajmy się wbić w pułapkę 
interpretacji albo oceny.  

Po drugie formułujmy w informacji zwrotnej, nazywajmy wprost nasze emocje i bierzmy za nie 
odpowiedzialność. Mówmy zezłościłem się, poczułem się zlekceważony. Wystraszyłem się tej 
sytuacji. Zirytowałem się. Mówimy o sobie, o swoich emocjach. Nie będziemy tym samym wrzucać 
kamyczka do ogródka drugiej osoby. Będzie to dla niej jakoś łatwe do przyjęcia. 

Po trzecie nazywajmy w feedbacku czy dorzucajmy do tej informacji zwrotnej wyjaśnienie czy 
opisanie jak te zachowania tej osoby i emocje, które w nas one wywołują. Jakie one rodzą 
konsekwencje. Jakie rodzą konsekwencje dla efektywności pracy, którą wykonujemy. Jakie rodzą 
konsekwencje dla naszej relacji. Jak wpływają pozytywnie jeśli to jest feedback pozytywny bądź 
negatywnie na to co się pomiędzy nami dzieje. Na to co się dzieje w zespole. Na to co się dzieje  
w kontekście wykonywania jakiegoś zadania.  

I po czwarte, formułujmy w feedbacku jasne konkretne oczekiwanie czy podsuwajmy pewną 
propozycję drugiej osobie. Co ta osoba może zrobić jak się może poprawić, żeby w przyszłości uniknąć 
powiedzmy tego ryzykownego zachowania. Albo wręcz przeciwnie jakoś wzmacniać te dobre.  
Czyli umieszczajmy w tej wypowiedzi jakąś prośbę naszą. "Miałbym prośbę, żebyś w przyszłości 
zachował się tak". "Oczekiwałbym, że następnym razem podejdziesz do tej sprawy tak czy inaczej". 
Albo "słuchaj miałbym taka potrzebę, żeby następnym razem, żebyś się zachował w ten, a nie inny 
sposób". Jak ten komunikat mógłby wyglądać w kontekście tego karykaturalnego zdania, które jest 
przykładem w tym naszym filmie? Mógłby on wyglądać mniej więcej tak: 

"Marek, wkurzam się kiedy umawiamy się na godzinę 15.00, a Ty przychodzisz o 15.30 i nie dajesz mi 
informacji żadnej na temat tego, że się spóźnisz. W konsekwencji tego będę musiał jakoś 
przeorganizować swoje zadania i obawiam się, że nie wyrobię się ze wszystkimi rzeczami na czas, 
które sobie na dzisiaj zaplanowałem. Miałbym do Ciebie dużą prośbę Żebyś następnym razem 
postarał się jak tylko możesz, żeby dać mi znać, że będziesz później A w najlepszym przypadku 
oczekiwałbym tego, że jakoś będziemy punktualnie odbywać nasze spotkania".  



Koniec kropka. Taka informacja pozwala drugiej osobie po pierwsze skoncentrować się na treści.  
Po drugie wziąć odpowiedzialność za to co usłyszała. Po trzecie jakoś przemyśleć, wyjść być może 
życzliwie, być może konstruktywnie do tego żeby jakoś odpowiedzieć.  

Zostawiłem w tym modelu jeszcze miejsce na górze dlatego też, że tak jak powiedziałem na początku. 
Informacja zwrotna czy feedback ma zastosowanie w bardzo różnych kontekstach. Możemy je 
stosować jako narzędzie służące do uczenia ludzi różnych rzeczy. Do korygowania zachowań, które 
nam się nie podobają. Do motywowania. Do dawania informacji na temat poziomu jakości wykonania 
zadania. Naprawdę ma duże zastosowanie. Dlatego tak jak w każdej sytuacji. Jeżeli będziemy się 
decydować na przekazywanie feedbacku drugiej osobie. Dobrze jest nazwać cel i intencje z jakiego  
to robimy. Jeżeli osoba będzie wiedziała po co to mówimy, jakie za tym stoją intencje.  
O wiele życzliwiej, o wiele otwarciej będzie taki komunikat słyszała. Dlatego zachęcam, jeżeli dajemy 
ludziom feedback, poprzedźmy te cztery ważne punkty, które budują treść feedbacku nazwaniem 
wprost celu czy intencji, dlaczego to mówimy. 

Podsumowując, zachęcam bardzo Państwa do tego, żeby stosować feedback w swojej codziennej 
pracy Żeby nauczyć się tych czterech kroków. Żeby myśleć o tym w jakiej formie i w jakiej treści 
budujemy informacje zwrotne do innych osób. 

Jestem przekonany o tym, że jeżeli będzie to narzędzie stosowane przez Państwa codziennie.  
Jeśli będzie to w pewien sposób nawykowe narzędzie, które będziecie stosować w swojej pracy. 
Przyniesie ono dużo konstruktywnych reakcji po drugiej stronie. I będzie dla Was dość mocnym i też 
prostym w użyciu sposobem na to, żeby wpływać na to jak zachowują się inne osoby. Polecam 

  



 

 


