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1. Informacja zwrotna w kontekście zarządzania opartego na kompetencjach 

Informacja zwrotna to proces, w którym uczestniczy kilka stron i który jest kluczowym 

elementem zarządzania kompetencjami. Ma duże znaczenie dla budowania wiarygodności 

oceny opartej na kompetencjach i tworzenia skutecznych Indywidualnych Planów 

Rozwoju. Ma podnosić świadomość pracowników na temat tego, jak wykonują swoje 

zadania, co umożliwia wzmocnienie tych elementów, które były realizowane prawidłowo 

oraz wskazanie obszarów, które wymagają poprawy.  

W rzeczywistości ludzie różnie reagują, kiedy słyszą „czy mogę przekazać ci informację 

zwrotną?” Taka sytuacja może wywołać napięcie, obawy i lęk.   

 

2. Moje postrzeganie rzeczywistości, a postrzeganie rzeczywistości przez innych: 

okno Johari 

W procesie przekazywania informacji zwrotnej następuje wymiana spostrzeżeń, ponieważ 

to, co mówimy innym o ich zachowaniu, ma wpływ na nas, nasze odczucia i nasze 

postrzeganie (informacja zwrotna i samoujawnienie).  

Informacja zwrotna to także reakcja innych, ponieważ ich odczucia i spostrzeżenia 

stanowią dla nas informację o tym, jak na nich wpływa nasze zachowanie (otrzymywanie 

informacji zwrotnej).  

Jednym z najpopularniejszych modeli wyjaśniających proces przekazywania i odbierania 

informacji zwrotnej jest tzw. „okno Johari”. 



 

Erasmus + / Agile Based Competency Management 

 

 

 
 

 

• ja 

• przyjmuje informację zwrotną  

• to, co ja wiem 

• to, czego ja nie wiem  

• grupa  

• samoujawnienie lub przekazanie informacji zwrotnej  

• to, co oni wiedzą  

• arena 

• ślepy punkt  

• to, czego oni nie wiedzą 

• fasada 

• nieznane 

• poznanie  

• nieświadomość  

Pierwszy kwadrant, czyli „Arena” zawiera rzeczy, które wiemy o sobie i które są znane 

także innym. Arena powiększa się, gdy wzrasta zaufanie między ludźmi. 

Drugi kwadrant, „Ślepy punkt” obejmuje informacje, których sami o sobie nie wiemy, 

ale które może znać grupa. Jeśli włączamy się do grupy, nie zdajemy sobie sprawy z 

informacji, które jej przekazujemy. Komunikacja niewerbalna i parawerbalna to źródła 

wiedzy dla grupy. 

Trzeci kwadrant to „Fasada” albo „Obszar ukryty”, czyli informacje, które znamy na 

swój temat, ale których nie zna grupa, które ukrywamy. Możemy obawiać się, że grupa 

je pozna, mogą być dla nas niekorzystne.  

Czwarty kwadrant stanowi „Nieznane”, czyli informacje, których nie znamy my ani 

grupa. Jest to obszar nieświadomości. Możemy go rozpoznać dzięki informacji 

zwrotnej. Wewnętrzne granice okna zależą od ilości informacji zwrotnych, które 

otrzymujemy i  których poszukujemy. 
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3. Jak konstruktywnie udzielić informacji zwrotnej?  

Informacja zwrotna musi być konstruktywna, to znaczy, że w momencie przekazywania 

jej odbiorcy, nadawca musi rozważać jedynie pozytywny wpływ informacji zwrotnej na 

odbiorcę, jego/jej odczucia oraz wydajność w pracy. Dlatego zaleca się ostrożność 

przed udzieleniem informacji zwrotnej i staranność w następujących obszarach:   
 

- Zaufanie i bezpieczeństwo: informacja zwrotna jest produktywna niemal 

wyłącznie wówczas, gdy koncentruje się na dobrym samopoczuciu odbiorcy. 

Dlatego ważne jest, aby informacja zwrotna była udzielana we właściwej 

atmosferze, zwłaszcza jeżeli odbiorca wie, że jest oceniany/oceniana i 

spodziewa się informacji o obszarach, które musi dopracować. 

 

- Pozytywne nastawienie: dowiedziono, że pozytywna informacja zwrotna 

doskonale stymuluje „ośrodki nagrody” w mózgu. Przygotowuje odbiorcę na inny 

rodzaj informacji, ale bez postawy obronnej. Ponieważ prawidłowa informacja 

zwrotna po ocenie zawiera zwykle zarówno dodatnie, jak i ujemne uwagi, należy 

postarać się udzielić takiej samej (lub większej) ilości informacji pozytywnych, co 

negatywnych. 
 

- Konkretna informacja: im bardziej konkretna jest informacja zwrotna, tym bardziej 

otwartą postawę przyjmuje odbiorca. Wszelkie niejasności budzą pytania i 

wątpliwości, a także pewien poziom niechęci. 

 

- Właściwy czas i częstotliwość: wybór właściwego momentu na informację 

zwrotną to kluczowa kwestia dla efektywności; jeśli informacje zwrotne są 

przekazywane często, mają większe znaczenie, co sprawia, że w przyszłości 

odbiorca będzie bardziej zrelaksowany i większe będzie zaufanie.  

 

- Unikanie przeciążenia: informacje zwrotne o niewielkiej liczbie kwestii to 

najbardziej produktywna metoda. Należy wybrać 2 lub 3 zagadnienia, aby 

uniknąć dekoncentracji i wątpliwości, co naprawdę wymaga poprawek.  

 

4. Metoda sześciu kroków w informacji zwrotnej 

 

Krok 1: opisać cel informacji zwrotnej i wskazać, co będzie jego przedmiotem i jak 

ważna jest ta informacja.  

 

Krok 2: opisać dokładnie przeprowadzone obserwacje. Wymaga to rozmowy o 

konkretnych działaniach (kiedy, kto, gdzie, z jakim wynikiem). Nadawca musi 

uwzględnić tylko to, co osobiście zaobserwował/zaobserwowała.  
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Krok 3: opisać swoje odczucia wobec tej sytuacji, aby rozmówca mógł dokładniej 

ocenić efekty jego działań.  

 

Krok 4: dać odbiorcy możliwość, żeby zareagował/a, wysłuchać go/jej. 
 

Krok 5: przedstawić konkretne wskazówki – to moment przejścia na następny etap 

(Jak można osiągnąć poprawę?) 
 

Krok 6: podsumować informację zwrotną. Podsumowanie powinno dotyczyć działań, 

nie powinno być negatywne. Zakończenie powinno mieć pozytywny wydźwięk, 

wskazując na zaufanie do odbiorcy i wiarę w jego zdolność do poprawy sytuacji. 

 

 


