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„Wyzwanie na pytanie” 

 „Sukces bądź porażka lidera zależą od zaufania, jakim darzą go Ci którzy za nim podążają.  
Jeśli są przekonani, że to właściwa osoba na właściwym miejscu, będą go słuchać  

i wykonywać jego polecenia. Jeśli nie mają takiego przeświadczenia,  
wtedy wszystko co powie, jest puszczane mimo uszy.” 

Dale Carnegie 

 

Dzień 1 – Intencja 

Czym jest Intencja i dlaczego jest ważna, w budowaniu zaufania? 

Intencja sprzyja w sytuacjach, które obarczone są stresem, niewiadomą, lękiem przed nieznanym.   

To sposób na wyrażenie własnych zamiarów i wyrażenie potrzeb, uczuć i myśli.  

Jeśli uprzedzisz swoje pytanie intencją, a więc wyjaśnieniem po co 

je zadajesz i co chcesz zrobić z odpowiedzią, minimalizujesz ryzyko 

niedomówień, poczucia zagrożenia drugiej strony i przyspieszasz 

dojście do porozumienia.  

Ludzie, szczególnie w stresujących sytuacjach, „głupieją”  

i uruchamia się system obronny: atakuj lub uciekaj. W rozmowie to 

może się objawiać, np.: 

• niepełnym udzieleniem informacji, 

• nieufnością wyrażoną postawą ciała, 

• atakiem słownym, 

• uległością, 

• przerzucaniem odpowiedzialności.  

Żadne z powyższych nie służy sensownej rozmowie, zatem jeśli chcesz kreować takie warunki, aby Twoi 

rozmówcy czuli się bezpiecznie, dorzuć kilka zdań wstępu, zanim rozpoczniesz pytać. 

Celem intencji jest: 

• dać komfort rozmówcy, bo poznał kontekst, 

• pokazać nasze zamiary, 
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• dać „podusię”, czyli uprzedzić, dlaczego zadamy pytanie, 

• budować zaufanie. 

Część z nas unika lub zapomina o dodaniu intencji w ważnych rozmowach, ponieważ: 

• bo przypuszczamy, że nasze intencje są jasne i nie ma sensu o nich mówić, 

• bo głupiejemy w kryzysowych sytuacjach i idziemy na skróty, 

• boimy się odsłonić nasze obawy, bo przecież to takie nieliderskie… 

 

Jednak, stoję na stanowisku, że lider jest właśnie człowiekiem, który mimo swego strachu, obawy czy 

lęku (jak zwał tak zwał) odsłania się, aby sięgnąć po więcej – dla obu stron.  

 

Kiedy, wg mnie, warto stosować intencję? 

• Gdy dopiero kogoś poznajesz – nowa sytuacja lub zmiana jest świetnym momentem na to, aby 

zmniejszać domysły i dystans ujawniając nasze zamiary. 

• Gdy prowadzisz np. rozmowę podsumowującą – nie ma chyba nic bardziej stresującego dla 

pracownika, który nie wie, dlaczego jest na przesłuchaniu. 

• Gdy dźwigasz czyjeś małpy – za każdym razem, gdy pracownik przychodzi do Ciebie ze swoim 

problemem, a Ty decydujesz się (świadomie lub nie) wziąć ten problem od niego, to właśnie 

masz jego małpę na swoim ramieniu. Naucz swoich pracowników brać odpowiedzialność za 

rozwiązania, zadając im pytania. A uprzedź je intencją. 

• Gdy jesteś w trudnej sytuacji – choć to stresujące i rezultat odsłonienia swojego wrażliwego 

miejsca nie jest pewny, to warto podjąć to ryzyko. Często okazuje, że wszyscy jesteśmy ludźmi 

i nie chcemy celowo kogoś urazić, zranić, czy pominąć. Dając sygnał, jak dana sytuacja na Ciebie 

wpływa, zwiększasz prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał CI pomóc.  

 

Co jest jeszcze ważne: 

• Dopasuj ton głosu do sytuacji – ton głosu, podobnie jak niewerbalne sygnały, mocno wpływa 

na Twoją wiarygodność, zwróć uwagę, gdy ton głosu wspiera to co mówisz. Jeśli nie, zastanów 

się dlaczego tak jest – może masz jeszcze jakąś obawę w zanadrzu, o której warto powiedzieć.  

• Zachowaj spójną mowę ciała – mowa ciała podkreśla lub zaprzecza Twojej prawdomówności, 

upewnij się, że ją podkreśla.  



 
 

S t r o n a  | 3/3 
3-dniowe Wyzwanie na Pytanie 23-25 lipca 2018  
Dzień 1: Intencja – podsumowanie 
Opracowanie Marta Żurowska 

• Obserwuj reakcję – miej gotową poduszkę zastępczą. – Nie ma złotych środków, 

czasami najlepiej przygotowana intencja nie trafi do rozmówcy. Warto wziąć to pod 

uwagę. I upewnić się, że Twoja intencja jest dobrze rozumiana, nawet jeśli oznacza to użycie 

innych słow.  

 

Warto pamiętać: ludzie nie siedzą nam w głowach – niektórzy mogą myśleć, że nas znają, znają nasze 

oczekiwania, obawy i przypuszczenia, ale to nie jest dokładna prawda. Oni tylko przypuszczają, że 

wiedzą. Czasem ludzie zakładają też naszą złą intencję i rzeczywiście, nawet gdy się obnażamy, to  

i tak nam nie wierzą. Trudno, ich prawo, a my możemy robić dalej swoje. 

  

 


