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Temat:  Mam prawo do bycia sobą – zachowania asertywne. Nie czyń 

drugiemu, co tobie niemiłe - kiedy i jak mówić „nie”. 

 

Każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Różnimy się temperamentem, 

zainteresowaniami, uzdolnieniami, poglądami na wiele spraw, 

stawiamy sobie różne cele i wybieramy odmienne drogi do ich 

osiągnięcia. Mamy określony system wartości i często odmienne niż 

inni zdanie w wielu sprawach. I tak być powinno. Mamy prawo do 

odmienności. Ale jesteśmy też częścią społeczeństwa. Należymy do 

określonej grupy i nikt z nas nie chciałby być odrzucony, wykluczony, 

dlatego tak ważne jest budowanie właściwych relacji z naszym 

otoczeniem: z kolegami, koleżankami rodziną i ludźmi, z którymi 

spotykamy się na co dzień.  

1.  Czym jest asertywność?  

„Asertywność to pełne, bezpośrednie, stanowcze i spokojne 

wyrażanie swoich uczuć, poglądów i postaw wobec innych osób, w 

sposób respektujący uczucia, poglądy i postawy tych osób. Jest to 

prawo do wyrażania siebie w kontaktach społecznych bez agresji i 

ranienia kogokolwiek”. 

 



2. Zachowania asertywne 

Zwykle w sytuacjach konfliktowych lub z jakiegoś powodu dla nas 

trudnych możemy zachowywać się trojako: 

 postawa agresywna – bronimy jedynie praw własnych, lekceważąc 

cudze, 

 postawa uległa – podporządkowujemy się, lekceważymy swoje 

prawa, a respektujemy prawa innych, 

  postawa asertywna – respektujemy prawa zarówno swoje, jak i 

innych. 

Zachowanie asertywne to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze 

wyrażanie wobec drugiej osoby swoich uczuć, opinii i postaw, przy 

jednoczesnym respektowaniu jej praw do własnych uczuć, opinii i 

postaw.  

W zachowaniach asertywnych ważne jest nie tylko to, co mówimy, 

ale jak to robimy. Ton głosu powinien być spokojny, ale stanowczy, 

spojrzenie skierowane na osobę, z którą rozmawiamy. Nie krzyczymy, 

nie wymachujemy rękami, nie biegamy po całym pomieszczeniu. 

Warto je stosować wtedy, gdy szczególnie zależy nam na 

konstruktywnym rozwiązaniu sytuacji potencjalnie konfliktowej. 

Wtedy, gdy chcemy zachować poczucie własnej godności. Przydają 



się także, gdy z jakichś powodów niechcemy spełnić czyjejś prośby lub 

żądania, ale nie chcemy drugiej strony obrazić. 

W skład umiejętności asertywnych wchodzą: 

 obrona swoich praw, 

 wyrażanie uczuć pozytywnych, 

 wyrażanie uczuć negatywnych, 

 przyjmowanie uczuć i opinii innych osób, 

 stanowienie własnych przekonań, 

 zabieranie głosu na forum publicznym, 

 reakcja na własne poczucie winy lub krzywdy. 


