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Agresja wśród pracowników 
– jak sobie z nią radzić?
Agresja to zamierzone działanie w celu sprawienia drugiemu człowiekowi bólu czy przykrości. Ludzie wykazują 

wrodzoną skłonność do reagowania na prowokację atakiem. Ujawnianie się agresji jest powiązane z wrodzonymi 

skłonnościami, różnorodnością wyuczonych reakcji opanowywania złości i konkretnymi uwarunkowaniami 

społecznymi. 

człowieka. Do najczęściej stosowanych na-

rzędzi agresora atakującego słowami nale-

żą epitety, złośliwości, ironiczne uwagi oraz 

inne manipulacje słowne, których celem 

jest zranienie. Często są również używane 

w takich okolicznościach inwazyjne formy 

ekspresji emocjonalnej i ruchowej (krzyk, 

napieranie ciałem, machanie rękami przed 

nosem, robienie min i przysuwanie twarzy 

do twarzy). Z agresją werbalną spotykamy 

się praktycznie na co dzień: jesteśmy al-

bo jej nadawcami, albo odbiorcami. Jako 

odbiorcy możemy zetknąć się z kąśliwy-

mi uwagami osób tzw. wybuchowych, 

ze zwykłym chamstwem, a także z „tyra-

nami”. Na polu zawodowym należą do nich 

tzw. groźni szefowie, których wszyscy się 

boją, współpracownicy czy klienci.

Pomimo że agresywne zachowa-

nia wynikają często z czynników 

sytuacyjnych i społecznych, moż-

na je również za pomocą czynników sy-

tuacyjnych i społecznych modyfi kować. 

Atak werbalny to forma krytyki wyrażona 

w sposób agresywny. Agresja jest takim 

sposobem zachowania, który w intencjo-

nalny sposób narusza godność drugiego 
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było zapowiedzią takiego działania, które faktycznie jesteśmy 

w stanie wykonać, nie krzywdząc przy tym drugiej osoby.

W czwartym etapie korzystamy z zaplecza. Jeśli uprzedziliśmy 

rozmówcę o podjęciu działań w przypadku kontynuacji przez 

niego uciążliwego zachowania, to powinniśmy je podjąć. Gdyby-

śmy w ten sposób nie zareagowali, osoba mogłaby kontynuować 

niekomfortowe dla nas zachowanie.

Z kolei wobec ataku werbalnego należałoby wprowadzić 

do swojego monologu wewnętrznego takie twierdzenia, jak:

1. Forma twojego zachowania jest dla mnie nie do przyjęcia

 „Agresywność jest twoją formą zachowania. Proponujesz 

mi warunki kontaktu, które oznaczają, że stanę się takim sa-

mym agresorem, jak ty lub twoją ofi arą. Nie odpowiada mi taki 

układ”.

2. Chcę się z tobą porozumieć

 „Bardzo zależy mi na tym, by w pokojowy sposób dogadać 

się z tobą. Nie chcę konfl iktu ani walki. Nie chcę stosować 

przemocy. Zależy mi na tym, byśmy wspólnie poradzili sobie 

z trudną naszego dialogu”.

3. Uznaję, że jako człowiek jestem wartością

 „Jestem wartościowym człowiekiem, niezależnie od liczby 

błędów, jakie popełniłem, i zamierzam chronić siebie w sytuacji, 

którą uznam za zagrażającą mojej wartości i godności”.

4. Wybieram godność

 „W życiu zawodowym, w trudnych dla mnie sytuacjach, sta-

ram się chronić moją godność osobistą w taki sposób, by nie 

zamknąć sobie drogi do realizacji innych ważnych celów. W sy-

Uważa się, że istnieją 4 główne powody 
odczuwania złości
1. Niesprawiedliwość – gdy odczuwamy, że coś jest nie w porządku 

lub czujemy, że jesteśmy niesprawiedliwie traktowani.

2. Frustracja – gdy nie jesteśmy w stanie wykonać zadania, 

co do którego uważamy, że powinniśmy mu podołać.

3. Obraza – gdy czujemy się atakowani, obrażani lub gdy ktoś 

sprawia nam przykrość.

4. Utrata kontroli – gdy uważamy, że straciliśmy kontrolę nad sobą 

lub nad daną sytuacją.

To, jak wyrażamy swoją złość i to, kogo ona dotyka, także determi-

nuje jej szkodliwość. Jednak istnieją pewne sposoby, które mogą 

pomóc nam lepiej radzić sobie ze złością. Rozpoznawanie uczuć, 

kiedy jestem wściekły, zrozumienie dlaczego − pozwoli wykształcić 

umiejętność wyrażania złości w akceptowany sposób. Można 

nauczyć się reagować na złość bez agresji.

Pierwszy krok pomocy w przypadku złości brzmi: zatrzymać się. 

Każdy ma swoje „znaki ostrzegawcze”, wskazujące, że zaraz straci nad 

sobą panowanie (np. podniesiony głos, chodzenie w kółko). Je-

żeli zauważysz jeden z tych znaków, nadszedł czas, by zatrzymać się 

i uruchomić swoją świadomość. Wtedy przerwij wszystko, co robisz 

i zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Bądź świadom swojej złości. Aby 

dobrze radzić sobie z agresją, warto przyjąć asertywną postawę.

Najczęściej spotykanymi nieasertywnymi stylami zachowania 

w odpowiedzi na atak werbalny są: agresywny kontratak lub uni-

kanie, czyli „schodzenie z drogi agresora”. Niestety żaden z tych 

stylów nie prowadzi do pożądanych efektów: nie jest to sposób 

ani na ochranianie własnej godności, ani na rozwiązanie problemu, 

który jest tematem dialogu.

Jak wyrażać swoją złość?
W pierwszym etapie udzielamy drugiej osobie informacji o tym, 

co nam się nie podoba w jej zachowaniu i jak chcielibyśmy, żeby 

się zachowała. Mówimy również, dlaczego jej zachowanie nam 

przeszkadza. Zazwyczaj ludzie nieświadomie przeszkadzają innym. 

Kiedy ich rozmówca poinformuje, że dane działanie przeszkadza, 

zmieniają swoje zachowanie.

W drugim etapie dajemy wyraz swojej irytacji, zmieniając ton 

głosu na bardziej stanowczy. Ten etap pokazuje, czy osoba, której 

zwracamy uwagę, jest w stanie zmienić swoje zachowanie pod 

naszym wpływem. Dlatego też cała nasza postawa i ton głosu 

powinny dać sygnał drugiej osobie, że jej zachowanie nam nie od-

powiada. Jeśli będziemy się uśmiechać lub stosować zmiękczenia 

typu „może byś…”, „czy zechciałbyś…”, nie osiągniemy celu – elimi-

nacji niekomfortowego dla nas zachowania. Jeśli mimo wszystko 

zachowanie to się powtarza, by uniknąć poczucia bezradności, 

powinniśmy przejść do kolejnego etapu.

W trzecim etapie przedstawiamy swoje zaplecze psychologicz-

ne, czyli zapowiadamy, co zrobimy, jeśli rozmówca nie zmieni 

swojego zachowania.

Zaplecze to coś, co mogę zrobić, aby przerwać sytuację, która 

mi nie odpowiada. Dzięki temu nie dopuszczam do powstania 

we mnie poczucia bezradności. Celem zaplecza nie jest ukaranie 

drugiej osoby, tylko zatroszczenie się o własne prawa. Tym właśnie 

różni się od groźby. Ważne jest, aby zaplecze, które wybierzemy, 
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tuacji krytycznej zawsze jednak wybiorę 

moją godność”.

Podstawowe zasady 
reagowania na agresję
Warto również pamiętać o pewnych pod-

stawowych zasadach dotyczących reago-

wania na agresję:

1. Nigdy nie wchodź w rolę ofi ary

 Wchodzenie w rolę kogoś biednego, 

słabego, przestraszonego na ogół po-

tęguje agresywność drugiej strony. 

Przyzwalanie na brutalne zachowa-

nia, usprawiedliwianie się lub unikanie 

osoby agresora może jedynie pogor-

szyć sytuację. Przyjęcie asertywnej 

postawy obronnej zamiast roli ofi ary 

to stawianie granic oraz bezpośrednia 

reakcja już na pierwszy sygnał o naru-

szeniu godności. Nie powinniśmy od-

wlekać stanowczej reakcji na agresję, 

ponieważ prowadzi to w konsekwen-

cji albo do uległości i braku obrony, 

albo do kumulacji napięcia i wybuchu 

agresji.

2. Bądź konsekwentny 

 Osoba narażona na atak agresji musi wy-

kazać dużo cierpliwości i konsekwencji 

w zachowaniu. Często atakujący, chcąc 

wywołać agresję po naszej stronie, 

używa rozmaitych prowokacji, mówi 

rzeczy coraz bardziej irytujące, kłamie 

„w żywe oczy” itp. W takiej sytuacji, aby 

nie wybuchnąć agresją, należy trzymać 

się asertywnej procedury reagowania 

i konsekwentnie ją realizować.

 Jeśli udało nam się zachować aser-

tywnie i partner rzeczywiście zmienił 

swoje zachowanie, choć nadal dopusz-

cza się zachowań agresywnych, nie 

ulegajmy i nie rezygnujmy z procedury 

asertywnej obrony. Reagujmy konse-

kwentnie na każdy przejaw agresji.

3. Użyteczne w sytuacji obrony przed 

atakiem są zdania proasertywne

 Oto przykłady zdań, które mogą się stać 

użyteczne w sytuacji obrony przed ata-

kiem werbalnym:

 „Mam prawo do dbania o swoją god-

ność”.

 „Mam prawo do obrony przed agresją”.

 „Mam prawo do przeciwstawienia się 

chamstwu i brutalności”.

 Odbiorców werbalnego ataku obo-

wiązuje zasada postępowania: reaguj 

wyłącznie na formę przekazu, natomiast 

nie reaguj na treść.

Praktyczne przykłady 
radzenia sobie z agresją 
i wyrażania złości
W momencie zaistnienia przejawów agre-

sywności po stronie partnera, przydatne 

mogą okazać się poniższe działania:

1. Zaznaczenie, że sposób zwracania 

się do Ciebie nie spełnia warunków 

kontaktu, o jaki Ci chodzi

 Powiedz:

 „Nie krzycz na mnie, nie lubię tego”.

 „Proszę cię, nie zwracaj się do mnie 

w ten sposób”.

 „To, co mówisz, jest dla mnie bardzo 

przykre. Proszę, abyś zmienił formę”.

2. Użycie techniki „zdartej płyty” 

(powtarzanie danego sformułowania 

kilka razy)

 Stosuj tę technikę tak długo, jak długo 

będzie trzeba, by warunki kontaktu ule-

gły zmianie.

 Przykład:

 A: (krzyczy, macha papierami): Znów 

zawaliłeś ten projekt.

 B: Proszę cię, nie krzycz na mnie.

 A: (krzyczy): Czyś ty zdurniał do resz-

ty człowieku, żeby takie głupoty powy-

pisywać!

 B: Nie krzycz na mnie i nie zwracaj się 

do mnie w ten sposób.

 A: (krzyczy): No, ale powiedz mi dlacze-

go?! Dlaczego!?

 B: Jeszcze raz proszę cię, abyś na mnie 

nie krzyczał.

 A: (spokojniej): Dobrze, ale powiedz, 

co się właściwie stało?

 B: Chętnie wszystko ci zaraz wyjaśnię (...).

3. Dopasowanie energetyczne

 Polega na zatrzymaniu energii ataku-

jącego za pomocą własnej energii. Re-

agujemy na atak partnera z podobne-

go pułapu energetycznego: Reagujący 

mówi głośno, jest ekspresyjny. Używa 

dosadnych określeń (np. „dość tego”, 

„dosyć”, „to jest absolutnie wykluczone, 

byś się do mnie tak zwracał”). W ten 

sposób dajemy odczuć agresorowi, 

że jesteśmy zdesperowani do tego, 

żeby się bronić.

4. Wymuszenie kontaktu

 Wymuszenie kontaktu składa się 

na ogół z trzech elementów: dotyku, 

zbliżenia twarzy, patrzenia w oczy. 

Dotyk oraz zmniejszenie fi zycznego 

dystansu zwiększają szansę zwrócenia 

uwagi agresora na rozmówcę.

 Można zadać pytanie: „Czy ty mnie sły-

szysz?”

 Jeżeli ktoś pozwalał na siebie krzyczeć 

pewnej osobie przez długi czas, to na-

leży wprowadzić nowe, asertywne re-

agowanie.

 W tym przypadku można:

a. zareagować od razu w czasie naj-

bliższego ataku i, jeśli to możliwe, 

zastosować na początku parafrazę 

sytuacyjną: „Zauważyłam, że w mo-

mentach, w których jesteś zdener-

wowany, podnosisz głos i krzyczysz 

na mnie”;

b. poprosić agresora na krótką roz-

mowę w sytuacji zupełnie neutral-

nej, przypomnieć powtarzające 

się sytuacje ataku i w formie ko-

munikatu typu „JA”, dać informację 

zwrotną na temat dotychczaso-

wego zachowania agresora oraz 

ewentualnie zaproponować ko-

rzystne dla Ciebie warunki dalszego 

kontaktu.

5. Obrona przed powtarzającymi się 

zachowaniami agresywnymi

 Zachowanie inwazyjne czasem staje się 

bardzo męczące. Jeżeli agresor, pomi-

mo naszej stanowczej reakcji i infor-

macji zwrotnej na temat tego, co robi 

źle, nie zmienia swego postępowania, 

wtedy odbiorca zaczyna być udręczony 

tym zachowaniem.

6. Model asertywnej obrony przed 

powtarzającymi się zachowaniami 

agresywnymi

 Podstawowy sposób asertywnego re-

agowania nosi nazwę czteroetapowej 

procedury obronnej. 

 Oto przykład:

 Adam i Paweł współpracują przy 

pewnym projekcie. Trzeba to zrobić 

w ciągu najbliższej godziny. Po 10 mi-

nutach Paweł, który siedzi przy biur-

ku obok, pochyla się ku Adamowi 

i mówi: „Pośpiesz się, stary, przecież 

jesteś dopiero na początku. Dlacze-

go robisz to tak wolno? Możemy nie 

zdążyć!”. Adam nie lubi, gdy się go po-

pędza. Przeszkadza mu to w pracy. 

Co robi Adam?
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 Etap 1 − informowanie

 Adam informuje Pawła, że nie lubi być popędzany, Paweł mimo 

to po jakimś czasie znów pospiesza Adama. 

 Etap 2 − informowanie zakończone wyrażeniem złości

 Adam ponownie informuje Pawła, że nie lubi być popędzany. 

Mówi to jednak w bardziej ekspresyjny sposób, głośniej.

 Etap 2 może być ponawiany w formie „zdartej płyty” kilka razy. 

Jednakże najbardziej konstruktywny komunikat, kończący drugi 

etap, powinien być powiązany z wyrażeniem złości. Zalecenia 

związane z wyrażaniem złości:

1. Nazwij swoją złość wprost za pomocą komunikatu typu „JA”.

 Powiedz:

 „Złości mnie to, co robisz”.

 „Drażnisz mnie”.

2. Nigdy nie uśmiechaj się, mówiąc o własnej złości.

3. Staraj się wyrażać złość, będąc w kontakcie z drugą osobą, 

tzn. patrz jej w oczy, bądź poważny.

4. Bądź tak ekspresyjny, jak tego potrzebujesz.

 Przykład komunikatu Adama:

 „Słuchaj! Kolejny raz popędzasz mnie i przeszkadzasz mi. Na-

prawdę mnie to wkurza!”.

 Na tym etapie dużo osób zaprzestaje swojego inwazyjnego 

zachowania dzięki temu, że ostrzegliśmy ich. Jednak w tym 

przypadku Paweł ponowił swoje zachowanie inwazyjne. 

 Etap 3 − przywołanie asertywnego zaplecza

 Adam informuje Pawła o swoim asertywnym zapleczu. Nie-

agresywne zaplecze Adama to przerwanie pracy, niezależnie 

od konsekwencji. Adam mówi: „Paweł, chcę ci powiedzieć, 

że jeśli jeszcze raz zaczniesz mnie popędzać, nie będę opra-

cowywał z tobą tego projektu”.

 Informację o zapleczu należy wyrazić podobnie jak złość, 

czyli patrząc w oczy.

 Etap 4 − spełnienie zapowiedzi z asertywnego zaplecza.

Techniki wspomagające asertywną obronę 
przed powtarzającą się agresją 
Czteroetapową procedurę obronną warto powiązać ze świado-

mością praw osobistych. Używając komunikatu: „to jest dla mnie 

ważne”. Celem tego komunikatu jest podkreślenie znaczenia wła-

snych reakcji i wypowiedzi kierowanych do partnera. 

Przykłady:

Jeśli ktoś popędza mnie, co zawsze wprawia mnie w panikę i dez-

organizuje moje działanie, to... dla mnie jest bardzo ważne, aby 

mnie nie popędzano, dla mojego rozmówcy − mało ważne.

„To, co chcę ci powiedzieć, jest dla mnie bardzo ważne. Od dłuż-

szego już czasu zwracasz się do mnie w sposób, który nie jest dla 

mnie przyjemny (...)”.

Komunikat „to jest dla mnie ważne” pokazuje, że jesteśmy świa-

domi swoich praw w sytuacjach społecznych, takich jak prawo 

do własnych odczuć i reakcji, prawo do ochrony własnej war-

tości i inne prawa z tym związane. Podkreślamy w ten sposób, 

że zależy nam na tym, by druga osoba potraktowała to, co dla 

nas istotne, poważnie i z szacunkiem.

Pamiętajmy więc, że każdy ma prawo do złości, zarówno do jej 

odczuwania, jak i wyrażania. Okazywanie złości jest kojarzone 

z robieniem komuś krzywdy i dlatego część z nas nie pozwala 

sobie na złość, wypierając ją lub tłumiąc. Prawidłowe wyrażanie 

złości nie narusza godności drugiego człowieka, dostarcza nam 

energii i ugruntowuje naszą pewność siebie. Wyrażanie złości jest 

jedną z bardzo istotnych umiejętności asertywnych. Asertywność 

stawia granice i powstrzymuje drugą osobę w jej agresji. Szef, który 

krzykiem usiłuje załatwiać sprawy z podwładnymi, naruszając ich 

godność, to osobnik autorytarny i despotyczny. Osoby despotycz-

ne niejednokrotnie chciałyby, aby znalazł się ktoś, kto nie będzie 

bać się i powie: „dość!”. W ten sposób mogliby szybciej odzyskać 

utraconą kontrolę nad swoim zachowaniem. Despotyczni szefo-

wie czują się bezpieczniej przy silnych podwładnych. Traktują ich 

w partnerski sposób, są przy nich spokojniejsi, poszukują z nimi 

kontaktu.

Obrona przed atakiem werbalnym opiera się na umiejętności sta-

nowienia granic własnego terytorium, czyli ustawiania właściwego 

dystansu między sobą a rzeczywistością zewnętrzną. 
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