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Zobrazujmy, dlaczego feedback jest tak 

niezwykle istotny.  

Po Internecie krąży pewna, wydawałoby się roman-

tyczna historia. Mąż i żona są ze sobą 30 lat.  Przez ten 

cały czas żona codziennie rano odkrajała mężowi piętkę 

świeżego chleba, dzieląc się z nim tym, co najsmaczniej-

sze. Brzmi cudownie, prawda? Ale jest jeszcze dalsza 

część tej historii – w 30. rocznicę ślubu żona pomyślała: 

„przez lata byłam dobrą partnerką, może dzisiaj, choć 

W informacji zwrotnej chodzi o to, żeby powiedzieć 

drugiej stronie, jakie konsekwencje ma dla nas czy dla 

innych jej zachowanie i jakie są nasze oczekiwania. Nie 

chodzi o ocenę czy krytykę, ale o budowanie płaszczy-

zny porozumienia dla obopólnego rozwoju. Te korzystne 

skutki płynące z umiejętności udzielania sobie precy-

NATALIA BUCZEL 
DYREKTOR CC BA &BPO

Po co w ogóle feedback?

Słowa wstępu

raz, zostawię piętkę dla siebie” i podała mężowi posma-

rowaną masłem kromkę ze środka chleba. Jakież było 

jej zdziwienie, gdy ten uradowany zawołał „Cudowny 

prezent mi dzisiaj dałaś, ukochana! Przez 30 lat jadłem 

piętkę, żebyś Ty mogła jeść smaczniejszą część chleba!”.  

O ileż przyjemniejsze mogły być ich poranki przez te 30 

lat, gdyby przekazali sobie feedback do swoich działań 

i własnych potrzeb – każde z nich rozkoszowałoby się 

tym, co dla nich najsmaczniejsze.  

zyjnej informacji zwrotnej niosą ze sobą wyjątkową 

wartość zwłaszcza w relacjach zawodowych. Dodat-

kowo mają pozytywny wpływ na atmosferę w zespole 

oraz determinują wysoką efektywność w obrębie 

współpracy.   
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Najczęstszy problem komunikacyjny, z jakim mierzymy 

się w kontaktach zawodowych to konieczność przeka-

zania negatywnego feedbacku. Jak to zrobić, żeby od-

Na początek należy zastanowić się nad celem udziela-

nego feedbacku. Co chcę przekazać? Dlaczego jest to 

ważne i w jaki sposób przysłuży się drugiej stronie?  

Istnieje kilka powodów przekazywania negatywnego 

feedbacku. Po pierwsze, chęć poprawy rezultatów pra-

cy – jeśli chcesz, żeby współpracownik mógł się dzięki 

temu rozwinąć lub naprawić niedociągnięcia, to wręcz 

Aby zminimalizować ryzyko przed potencjalnym zra-

nieniem drugiej osoby, należy określić swoje intencje i 

transparentnie przedstawić je na początku rozmowy. 

Nigdy nie powinniśmy podejmować się rozmowy pod-

czas wybuchu emocji.  

Drugim ważnym elementem jest kwestia przygotowa-

nia oraz technika przeprowadzenia rozmowy. Przebieg 

dyskusji determinuje jej efekt.  

nie możesz zachować uwag dla siebie.  Po drugie, chęć 

poprawienia relacji w zespole – przekazanie co jest dla 

Ciebie ważne w waszej współpracy, podniesie jej war-

tość i jakość. Innymi powodami mogą być usprawnienie 

działania, rozwój samodzielności, rozwój umiejętności 

delegowania zadań i przekazywania odpowiedzialności, 

czyli ogólnie mówiąc rozwój kompetencji podwładnych.  

biorca właściwie zrozumiał intencje informacji zwrotnej 

i żeby nie było mu przykro?  

Warto rozmawiać. 
Ale jak to powiedzieć…?

ZESPÓŁ BA&BPO
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jak sprecyzuj 

Jedną z najskuteczniejszych technik prowadzenia rozmowy, 

która zakłada feedback, jest tzw. SPINKA.  

Komunikat musi być jasny i zrozumiały. Powinien odno-

sić się do konkretnych zachowań, sytuacji lub zdarzeń. 

Nie do oceny osoby, ogółu lub do wyobrażeń. Im bar-

dziej precyzyjnie sformułujemy naszą informację, tym 

jak pozytywy

Technika, o której piszemy, odnosi się do sytuacji, gdy 

przekazujemy informację zwrotną podsumowującą 

jakieś działanie, okres lub projekt. Nie jest to technika, 

która służy stricte dyscyplinowaniu, stąd założenie, że 

zawsze jest coś, co możemy docenić.  

Informację zwrotną zaczynamy od wskazania konkret-

nych zachowań czy działań, które w naszym odczuciu 

zamiast „ale”

Po przedstawieniu pozytywów postaw kropkę i zacznij 

nowe zdanie od początku. Możesz też użyć spójnika „i”, 

ewentualnie słowa „jednocześnie”. Ważne jest, żeby 

unikać spójnika „ale”. Dlaczego? Bo ono „kasuje” to, co 

powiedzieliśmy wcześniej i mózg naszego odbiorcy 

zapomni, co było na plus i zrozumie nasz komunikat 

głównie negatywnie.  

są pozytywne i wzmacniamy je. I znów, zamiast powie-

dzieć „Super ten raport!”, lepiej powiedzieć „Twój raport 

zawierał wyczerpujące dane, przedstawiał je w formie 

zrozumiałej dla odbiorcy, a forma graficzna świetnie 

pasowała do rodzajów wykresów i pomogła mi od razu 

zrozumieć, na czym stoimy!”.  

Spinka w praktyce

lepiej. Zamiast „Bo Ty zawsze się spóźniasz” powiedz „W 

zeszłym tygodniu 3 razy spóźniłeś się ponad ustalone 

15 minut na nasze spotkania zespołowe”.  

ZESPÓŁ BA&BPO
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To jest moment na przekazanie informacji zwrotnej 

o zachowaniach, które w naszym odczuciu nie są w 

porządku czy o działaniach, które wymagają usprawnie-

nia. Ważne jest, żeby skupić się na 1-3 najważniejszych 

aspektach – nad większą ilością nie da się równolegle 

Czy bałagan na biurku jest akceptowany? Czy w każdej 

prezentacji tak samo ważne są idealne grafiki? Czy 

można się spóźniać, czy od razu należy się nagana? Na 

wiele takich pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi. 

Kluczowe są konsekwencje danego stanu rzeczy. Jeśli 

bałagan na biurku ma osoba, która siedzi zupełnie sama, 

jest to jej twórczy chaos i nikomu nie przeszkadza, to 

nie powinno być problemu. Inaczej jest, gdy bałagan na 

biurku obejmuje ogryzki po jabłkach, które zaczynają 

już wydzielać niestosowny zapach i utrudniają życie 

współpracownikom. Dlatego tak ważne jest pokazanie 

i uświadomienie konsekwencji negatywnych zacho-

To moment na wspólne zastanowienie się i poszuka-

nie rozwiązań. W przypadku bałaganu może dobrym 

pomysłem będzie dodatkowy, zamykany kontenerek,  

w przypadku prezentacji, może poprowadzenie jej 

wspólnie albo wydrukowanie sobie notatek do trzyma-

nia w ręku, natomiast w przypadku spóźnienia, może 

wystarczy ustalić, że informujemy się z wyprzedzeniem 

o spóźnieniach? Pomysłów na usprawnienia jest wiele, 

ważne, żeby wiedzieć, co jest powodem określonych 

zachowań i jakie mają one konsekwencje. Gdy ustalimy 

wspólnie rozwiązania i zobowiążemy się do ich wpro-

wadzenia, prawdopodobieństwo zmiany rośnie.  

wań, do których się odnosimy, na przykład „Trzykrotne 

spóźnienie się na spotkania zespołowe w zeszłym 

tygodniu powodowało, że frustrowaliśmy się brakiem 

informacji, nadwyrężyło to nasze relacje, a ponadto 

opóźniło projekt” lub „Podczas prezentacji odwracałeś 

się do klientów tyłem, żeby czytać slajdy, co powodo-

wało wrażenie, że nie przygotowałeś się do spotkania i 

znacznie utrudniało nawiązanie relacji bezpośredniej”. 

Jeśli pokażemy konsekwencje, zrozumienie, co jest nie-

właściwe w danym zachowaniu, stanie się jasne, a także 

może podnieść motywację do jego zmiany.  

pracować. Należy skupić się na jakości, nie na ilości. Po-

dobnie jak wcześniej, istotny jest konkret i fakty. Czyli 

nie mówimy „Położyłeś tę prezentację”, ale „Podczas 

prezentacji odwracałeś się do klientów tyłem, żeby 

czytać slajdy”.  
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• Sprawia, że odbiorca wie, jak inni reagują na jego 

zachowanie. Zastanów się, czy zdarzyło Ci się do-

wiedzieć od kogoś czegoś o sobie, z czego zupełnie 

nie zdawałaś/eś sobie sprawy. Na przykład Twój 

rozmówca powiedział Ci, że wyglądasz groźnie, a Ty 

tylko byłaś/byłeś zamyślona/y.  

• Podnosi wiedzę na temat tego, co i jak robić, jakie są 

oczekiwania po drugiej stronie. Pozwala zorientować 

się, czy obrany kierunek jest właściwy, czy należy go 

zmienić. Dzięki regularnej rozmowie nie tracimy cza-

su i możliwości, które możemy wykorzystać podczas 

pracy.  

Ponadto dawanie informacji zwrotnej jest ważne nawet 

wtedy, gdy wydaje się nam, że druga strona wie, że robi 

wszystko dobrze. Brak komunikacji nie jest pozytyw-

nym zachowaniem. Może się nam wydawać, że jak nie 

zgłaszamy zastrzeżeń, to wszystko jest w porządku, ale 

Dawanie feedbacku:

współpracownik może odbierać tę sytuację zupełnie 

inaczej. Nie bazujmy na domysłach i przypuszczeniach 

tylko faktach. Jeśli ktoś robi coś dobrze, to będzie o tym 

wiedział, kiedy mu to zakomunikujemy.   

• Powoduje, że odbiorca czuje się zauważony i 

zdaje sobie sprawę z czegoś, co wydawało się mu 

oczywiste lub niewarte uwagi. Dzięki temu zostaje 

wzmocniona motywacja do działania. 

• Poprawia relacje, bo dzielimy się swoimi spostrzeże-

niami, poznajemy się nawzajem i działamy efektyw-

niej.   

ALEKSANDRA I PIOTR
BUSINESS MANAGERS
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Joanna Kucharska
Autor artykułu

Monika Sowa
HR Konsultant

tel. + 48 605 052 225

joanna.kucharska@sii.pl 

tel. +48 503 507 664

monika.sowa@sii.pl 

W Sii od 2007 roku, czyli niemal od samego poczatku. 

Zajmowała się tworzeniem i dostarczaniem

procesów HR i rekrutacyjnych na każdym etapie 

dynamicznego rozwoju firmy. 

Ekspert ds. Rekrutacji i HR na rynkach 

międzynarodowych i w Polsce, 10 lat 

doświadczenia, z czego 7 w branży IT. 

Przekazywanie informacji zwrotnej, to tylko jeden z 

obszarów komunikacji, która sama w sobie jest tak 

obszernym, ale i fascynującym zagadnieniem, że 

pewne jej techniki i narzędzia, pomocne na co dzień, 

opiszemy już w następnym odcinku.

Co jeszcze?

Nasz zespół na co dzień pomaga klientom podnosić 

kompetencje swoich pracowników, rozwijać kulturę 

organizacyjną oraz budować  wydajne i efektywne 

zespoły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób 

możemy zdiagnozować problemy w Twojej organizacji 

i im zapobiec skontaktuj się z naszymi ekspertami:

ZESPÓŁ LUBLIN
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Sii pomoże Ci odnieść korzyści 
w nowej rzeczywistości! 

Co zyskujesz?

Zreorganizuj swój zespół i pracuj efektywniej dzięki naszym rozwiązaniom

Szczegółowa analiza Twojej sytuacji 

z indywidualnymi rekomendacjami 

poznajesz sposób myślenia swojego

zespółu i przyczyny spadku wydajności

otrzymujesz szyty na miarę plan działania z

zestawem praktycznych narzędzi, w tym 

technikami komunikacji, metodami opty-

malizacji produktywności, warsztatami 

wyznaczania celów 

przedstawiamy rekomendacje dotyczące

przyszłości zapewniające długotrwałe 

efekty 

nasi eksperci wspierają Cię na każdym 

etapie procesu – od wstępnej analizy, przez 

wdrożenie i adaptację

Diagnoza i analiza

Praktyczny zestaw narzędzi Długotrwały sukces

Wsparcie i wskazówki 

Diagnoza i raport FRIS® dla poje-

dynczych pracowników i zespołów

Dedykowane warsztaty na wszystkich 

poziomach zespołu (online i offline) 

Poradniki z narzędziami i wskazówkami

zarówno dla menedżerów, jak 

i pracowników 

Dlaczego Sii?
15 lat praktycznego doświadczenia w

budowaniu silnych zespołów w organizacji

25 specjalistów ds. szkoleń na pokładzie, 

w tym 2 wykwalifikowanych praktyków 

metodologii FRIS 

Wiele zróżnicowanych programów szkolenio-

wych i scenariuszy dostosowanych do Twojej 

organizacji 

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojemu zespołowi ba-bpo@sii.pl

Szeroki zakres szkoleń online i offline

(warsztaty, sesje mentoringowe 1:1,

szkolenia grupowe, kursy online,

materiały graficzne dla pracowników) 

Integracja z zaawansowanymi narzędziami 

i analityką biznesową  (np. pulpity Power BI) 

z rozwiązaniami zarządczymi 


