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Odpowiedzialność 

Do tej pory w moich notkach mogliście przeczytać o asertywności jako postawie i sposobie 

postępowania. Dzisiaj chciałbym napisać o czymś związanym z asertywnością, jednak dużo 

szerszym, a co wydaje mi się bardzo ważne w życiu. Tym czymś jest odpowiedzialność. Każde 

postępowanie asertywne zakłada, że biorę odpowiedzialność za swoje słowa i działania, a 

jednocześnie zakładam że druga strona bierze odpowiedzialność za to co mówi i robi. Niestety 

w praktyce często tak się dzieje, że któraś ze stron albo obie nie biorą odpowiedzialności, co 

niestety jest źródłem bardzo wielu problemów. Przyjrzyjmy się prostej sytuacji: Umówiliśmy się 

ze znajomym na konkretną godzinę, żeby wspólnie gdzieś pójść. Znajomy nie pojawił się, 

pomimo że czekaliśmy kilkanaście minut i ostatecznie też nie poszliśmy. Straciliśmy czas, nie 

załatwiliśmy tego co zaplanowaliśmy, jesteśmy rozczarowani i zirytowani. Znajomy dzwoni po 

kilku godzinach i tłumaczy się, że wypadło mu coś ważnego, miał rozładowany telefon i nie mógł 

zadzwonić. Standardowo w poczuciu ulgi mówimy "ok, nic się nie stało", no i faktycznie nic 

wielkiego się nie wydarzyło, wszyscy są cali i zdrowi, więc szkoda robić zamieszanie. Ale właśnie 

taka, z pozoru, drobnostka pokazuje jak łatwo i bez poważnego powodu uciekamy się do 

uległości i zrzekania się swoich praw.  Prowadzi to do pogorszenia relacji oraz utraty szacunku 

do siebie, bo skoro on nie postępuje ok, no to w sumie i ja mogę nie być słownym, często też 

niezałatwione sprawy magicznie przypominają się podczas sprzeczki i z małej chmury robi się 

ulewa. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby nawet w małych sprawach brać odpowiedzialność za 

siebie i egzekwować ją u innych. W tej przytoczonej sytuacji można powiedzieć: "rozumiem że 

wypadło Ci coś niespodziewanego, ale na przyszłość chciałbym żeby było tak, że jak się 

umawiamy to jesteś na czas, albo dajesz mi wcześniej znać że coś się pozmieniało". Oczywiście 

wiele osób może się poczuć urażonymi i jakoś próbować się odgryźć, ale przypominam, że każdy 

z nas ma prawo dbać o to, żeby być traktowany poważnie i z szacunkiem. Dlatego może teraz 

coś powie na obronę, nie zachęcam do wdawania się w dyskusje, bo jest to tzw. "wędka" i jeśli 

się na nią złapiemy, temat się zmieni a cała sprawa się rozmydli. Dlatego spokojnie i łagodnie 

temat zamykamy, a druga strona zazwyczaj sprawę sobie przemyśli i na przyszły raz zachowa się 

inaczej. My zyskamy szacunek do siebie i uchronimy się od nieprzyjemnych sytuacji na 

przyszłość. 


