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Autor: KLAUDIA HAPONIUK  

Komunikacja – Transakcje w Analizie Transakcyjnej 

 

CZYM JEST ANALIZA TRANSAKCYJNA?  

Berne w swojej książce Dzień dobry i co dalej napisał, że Analiza Transakcyjna  jest zawiłym 

labiryntem wzajemnie połączonych i spójnych pojęć po których można się 

poruszać  w  dowolnym kierunku zawsze napotykając coś interesującego i użytecznego. 

(E.Berne, 1998).  

Zgodnie z definicją przyjętą przez ITAA Analiza Transakcyjna jest teorią osobowości 

i  systematycznej psychoterapii służąca osobistemu rozwojowi i zmianie.  

Analiza Transakcyjna przyjmuje trzy główne założenia:  

• Ludzie są ok.  

• Każdy jest zdolny do myślenia.  

• Ludzie decydują o swoim przeznaczeniu u te decyzje mogą być zmienione.  

Analiza Transakcyjna ma swoje zastosowanie w doradztwie, edukacji, organizacjach 

i  psychoterapii. Tym samym przyczynia się do wprowadzania różnego typu zmian życiowych 

(E.Berne, 1998).  

 

MODEL STANÓW JA  

Stan JA (stan ego) to zbiór uczuć, myśli i zachowań przejawiających się w sposób możliwy 

do   zaobserwowania. W Analizie Transakcyjnej wyróżnia się trzy stany JA : Rodzic, Dorosły, 

Dziecko (E.Berne, 1998)..  

Rodzic – powstaje w wyniki zapisywania obserwacji ważnych osób z dzieciństwa 

np.  to,  co  wiem od innych, wzorce zachowań od rodziców, opiekunów, nauczycieli. Zapisy te 

dotyczą spraw ważnych dla przeżycia a także wartości, norm, poleceń, schematów działania 

(E.Berne, 1998).  



 

Projekt „NEW COMPETENCIES – MORE EFFECTIVE TRAININGS“ finansowany w ramach programu 

ERASMUS+, KA122-ADU – Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education 

4 

Dorosły – stan ja, charakteryzujący się kontaktem z rzeczywistością, logicznym myśleniem, 

obiektywnym ocenianiem rzeczywistości, wolnym od wpływów, analizą i szacowaniem danych 

oraz podejmowaniem decyzji (E.Berne, 1998).  

Dziecko – stan ja działający bezrefleksyjnie, często nieadekwatnie do sytuacji, automatycznie 

i nawykowo. Celem tych działań jest natychmiastowe zaspokojenie potrzeb. Są to pewne 

wzorce zachowań, które znamy od samych siebie z dzieciństwa (E.Berne, 1998). 

Rysunek 1: Model Stanów Ja 

 

TRANSAKCJE W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ  

Transakcja prosta/ komplementarna – odpowiedź wychodzi z tego stanu ja, do którego jest 

kierowana np. kieruję pytanie do dorosłego i dostaję odpowiedź z dorosłego, kieruję pytanie 

rodzica do dziecka i dostaję odpowiedź z dziecka do rodzica. Odpowiedź osoby B wychodzi 

z  tego stanu, do którego osoba A kierowała bodziec (E.Berne, 1998).   

 

 

 



 

Projekt „NEW COMPETENCIES – MORE EFFECTIVE TRAININGS“ finansowany w ramach programu 

ERASMUS+, KA122-ADU – Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education 

5 

Rysunek 2: Transakcje proste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transakcja skrzyżowana – odpowiedź osoby B wychodzi z innego stanu niż ten, do którego 

było kierowane pytanie. Np. pytanie kierowane jest do dorosłego a odpowiedź wychodzi 

z  dziecka lub rodzica (E.Berne, 1998).  

Rysunek 3: Transakcje skrzyżowane  
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Transakcja ukryta (podwójna i kątowa) – z transakcją ukrytą mamy do czynienia, 

gdy  uruchamiane są więcej niż 2 stany JA równocześnie.  

Podwójna – osoba A wysyła bodziec z dwóch stanów (jeden na poziomie jawnym 

akceptowanym społecznie, drugi na poziomie niejawnym, psychologicznym, dotyczy intencji) 

(E.Berne, 1998).  

 

Rysunek 4: Transakcje ukryte podwójne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kątowa -  osoba A wysyła bodziec na poziomie społecznie akceptowalnym jednak jednego 

stanu ja osoby B a na poziomie psychologicznym do drugiego stanu ja osoby B, natomiast 

osoba B odpowiada z tego stanu, do którego był skierowany bodziec psychologiczny (E.Berne, 

1998).   
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Rysunek 5: Transakcje ukryte kątowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA  

Według koncepcji Analizy Transakcyjnej najkorzystniejsze dla procesu komunikacji 

są  transakcje proste. Podstawą jest też kierowanie komunikatu z pozycji dorosłego. (E.Berne, 

1998). Dodatkowo w Analizie Transakcyjnej zaleca się unikania transakcji ukrytych, ponieważ 

mogą one prowadzić do gier psychologicznych (E. Berene, 1987).  
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Autor: EWA KALIŃSKA -  GRĄDZIEL  

Przekazywanie informacji zwrotnych w zespole jako sposób 

zaspokajania potrzeb pracowników 

 

Zgodnie z koncepcją E. Berne Słowo „głód” jest tożsame z „potrzebą. W analizie transakcyjnej 

odnosi się do trzech podstawowych potrzeb człowieka: rozpoznania, struktury i stymulacji. 

Potrzeby te oddziałują na siebie i tworzą wzajemną całość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środowiskach zawodowych: organizacjach, zespołach i grupach szkoleniowych wszystkie te 

potrzeby domagają się zaspokojenia. Potrzeby te są zaspokajane w  trakcie procesu 

komunikacji między członkami danej grupy lub zespołu. Szczególne znaczenie dla procesu 

zaspokojenia tych potrzeb ma proces przekazywania informacji zwrotnych.  

 

Potrzeba rozpoznania jest związana z potrzebą akceptacji społecznej i zaspokajana przez tzw. 

znaki rozpoznania. Znaki rozpoznania pozytywne to na przykład: pochwały pracowników, 

docenienie, zwracanie uwagi w formie fizycznej np. podanie ręki na przywitanie - zaspokajają 

potrzebę bycia ważnym w zespole oraz zauważonym. Znaki rozpoznania mogą być wysyłane 

przez kierownika do pracowników, ale też istotne jest, aby pracownicy między sobą zaspokajali 

tą potrzebę. Znaki rozpoznania, aby mogły odnieść zamierzony pozytywny efekt, powinny być 

Potrzeba 

struktury  

Potrzeba 

stymulacji  Potrzeba 

rozpoznania  
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autentyczne i adekwatne do sytuacji. Adekwatność polega na tym, że każdy z nas bardzo 

szybko wyczuwa nieautentyczność. Z tego względu każdy członek grupy potrzebuje szczerych 

znaków rozpoznania w postaci uwag krytycznych. W analizie transakcyjnej nazywamy je tzw. 

warunkowymi, negatywnymi znakami rozpoznania, odnoszącymi się do konkretnego 

zachowania członka zespołu lub grupy, które jest niewłaściwe lub niepożądane w zespole lub 

organizacji. Warunkowe negatywne znaki rozpoznania odnoszą się niewłaściwych z punktu 

widzenia struktur i granic zespołu lub organizacji zachowań pracowników lub członków grupy. 

Przekazujemy je w formie komunikatów krytycznych. Przekazanie negatywnego znaku 

rozpoznania jest informacją dotyczącą tego, że drugiej osobie nie podoba się konkretne 

zachowanie odbiorcy takiego komunikatu Usłyszenie tej informacji umożliwia mu zmianę 

zachowania i adaptację do wymagań organizacji, lepsze dopasowanie do granic i zasad  

panujących w zespole i/lub organizacji. 

 

Potrzeba rozpoznania realizowana w formie przekazywania informacji zwrotnych w zespołach 

i organizacjach jest ściśle związana z potrzebą struktury, czyli uporządkowania. Jest ona 

realizowana przez jasne, znane i zrozumiałe granice i zasady funkcjonowania organizacji 

i zespołów. Aby pracownikom ułatwić przyjmowanie informacji zwrotnych warto zadbać  

o zaspokojenie ich potrzeby struktury chociażby w formie poinformowania ich  o tym, że takie 

informacje będą przekazywane. Warto powiedzieć o tym, czemu one służą oraz w jaki sposób, 

czasie i okolicznościach będą przekazywane. Tego typu informacje tworzą bezpieczną, 

przewidywalną strukturę umożliwiającą pracownikom większą otwartość na informacje. 

Zrozumienie przez pracowników zwłaszcza celu przekazywania informacji krytycznych ułatwia 

im dostrzeżenie w nich korzyści dla siebie oraz umożliwia elastyczną zmianę zachowania 

korzystną zarówno dla nich jak i dla zespołu.  

 

Potrzeba rozpoznania jest związana z potrzebą stymulacji, która jest zaspokajana przez 

fizyczne znaki rozpoznania i stymulację fizyczną i umysłową. Pracownicy w organizacjach 

i zespołach potrzebują dodatkowych bodźców, które tworzą ich pracę urozmaiconą 

i atrakcyjną. W odniesieniu do tematu informacji zwrotnych warto raz na jakiś czas tworzyć 

w zespołach okazję do zaspokajania potrzeby rozpoznania w innej niż dotychczas formie.  
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Można w tym celu organizować celowe aktywności, wydarzenia, czy spotkania w trakcie 

których członkowie zespołu będą mogli się poznać i przekazać sobie znaki rozpoznania w innej 

formie. Dla przykładu mogą to być: 

• spotkania integracyjne (z rodziną lub bez) umożliwiające poznania siebie nawzajem 

w innych okolicznościach; 

• koperty wiszące na ścianie do których każdy członek zespołu wrzuca każdemu 

informacje zwrotne pozytywne (np. co kwartał). 

 

Na zakończenie warto dodać, że ważną umiejętnością w kierowaniu zespołem jest 

odpowiednie zaspokajanie tych trzech rodzajów potrzeb. Zarówno niezaspokojenie tych 

potrzeb jak i ich nadmiarowe zaspokajanie mogą mieć swoje negatywne konsekwencje 

w zespole. Dla przykładu nadmiarowe przekazywanie informacji zwrotnych np. pozytywnych 

może doprowadzić do przestymulowania i zmęczenia zespołu. A to z kolei może spowodować 

brak zaspokojenia potrzeby struktury. 

 

Bibliografia 

Sękowska M. Szymanowska E, 2000, Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Kraków: 
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Autor: ADRIANNA KUCMIN 

Znaki rozpoznania, czyli o głodzie „stroków” słów kilka  

 

Gdziekolwiek jesteś, w sytuacjach prywatnych czy zawodowych, będąc wśród ludzi i  doznając 

ich obecności, wysyłasz w ich stronę sygnały swojej aprobaty, dezaprobaty a także uwagi. 

Oczywiście proces ten jest dwustronny, będąc Nadawcą jesteś równocześnie Odbiorcą  

komunikatów. I poza oczywistymi tj. komunikatami nadawanymi na poziomie jawnym, 

z wyraźną treścią nie mniej ważne są te które nadajemy i odbieramy w sposób automatyczny, 

nieświadomy, nie zdając sobie do końca sprawy z procesu który nas dotyczy. Często nie 

doceniamy tego jak wielkie znaczenie mają te niemal niewidzialne gesty jakie sami wysyłamy 

i jakich doświadczamy. Okazuje się bowiem, że mają one znaczenie niemal fundamentalne dla 

naszego funkcjonowania emocjonalnego. Brak sygnałów na temat tego jak jesteśmy odbierani 

stanowi źródło frustracji i złego samopoczucia psychicznego. Człowiek naturalnie dąży do tego 

by być jakkolwiek zauważonym przez innych. Wiemy że uwaga innych sama w sobie stanowi 

bodziec wzmacniający, powszechnie pożądany. Potocznie mówi się nawet o tym, 

że w doświadczeniu jednostkowym „nie ma niczego gorszego niż obojętność drugiej osoby”. 

Potrzeba kontaktu emocjonalnego jest równie ważna jak inne podstawowe potrzeby: 

jedzenia, picia, oddychania, czy snu.  

 

Por. Eksperyment Harlowa 

Wnioski dotyczące zapotrzebowania na bodźce ze strony innych osób wpisują się w przesłanie 

słynnego eksperymentu Harlowa zorganizowanego w latach ’60 XX wieku. a opublikowanego 

w słynnym artykule pt. „The Nature  of Love” (Natura Miłości). Badacz ten nie mogąc 

z przyczyn etycznych dokonać badań na ludziach posłużył się małpami (rezusy) by pokazać 

zależność pomiędzy doświadczaniem bliskości a doznawanym stanem psychicznym. Badane 

zwierzęta (młode osobniki) badacz oddzielił od biologicznych matek i oddał pod opiekę 

manekinów imitujących kształtem rodzicielki. Różnica między grupami polegała na tym, 

że atrapy wykonane były z dwóch różnych materiałów. W pierwszej grupie „matka” wykonana 

była  z zimnego metalowego materiału, w drugiej z miękkiego, przyjaznego skórze.  
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W obu grupach małpki otrzymywały pokarm z butelek w ilościach potrzebnych do życia.  

Pomimo iż małpki zjadły mniej więcej tyle samo pokarmu i przybrały na wadze podobnie w obu 

grupach, to te, które karmiła matka druciana gorzej trawiły pokarm, miały częste problemy z 

żołądkiem i biegunki, co doprowadziło badacza do wniosku, że brak matki miękkiej był 

czynnikiem bardzo stresującym. 

Dodatkowo zauważono, szereg innych  negatywnych skutków, które dziś nazwalibyśmy 

psychologicznymi - wiele małpek stało się agresywnych, zachowywały się nietypowo, 

niestabilnie i nieufnie. Ten eksperyment choć wątpliwy etycznie przeszedł do historii 

psychologii jako ważny głos w uznaniu potrzeb związanych z bliskością jako tych 

warunkujących zdrowie i balans psychiczny. Udowodnił, że pomimo takich samych warunków 

na poziomie fizycznym (ilość jedzenia itp.) czynniki związane z drugim obiektem są kluczowe 

dla wewnętrznej równowagi.  

 

W analizie Transakcyjnej Erica Berna wszystko co robimy lub mówimy do drugiej osoby nawet 

jest tzw. „znakiem rozpoznania” (ang.stroke). Nazwa ta wzięła się z tego, że te gesty stają się 

sygnałami zauważenia. to tak jakbyśmy mówili „Wiem że istniejesz , widzę cię”. Przez lata 

„stroke” tłumaczono na język polski jako tzw. „głaski”, dziś odchodzi się od takiej terminologii 

zauważając że słowo to może odnosić się zarówno do „głaskania” (wymiar pozytywny), 

jak i „uderzania” (wymiar negatywny).  

Istotne jest jednak to, że ludzie potrzebują rozpoznania równie mocno niż innych czynników 

motywacyjnych i warto to uwzględnić kształtując świadomie kulturę organizacyjna 

czy systemu motywacyjne dla pracowników. Oczywiście znaki rozpoznania mogą być werbalne 

(jawna informacja zwrotna, wejście w dyskusję, wymiana zdań) lub niewerbalne (uśmiech, 

odwrócenie wzroku w stronę osoby, unikanie kontaktu,  dotyk, uśmiech). Co ciekawe i ważne 

- z braku pozytywnych znaków rozpoznania człowiek zaczyna szukać tych negatywnych, 

ponieważ nawet negatywne są „lepsze” (pożądane) niż żadne. To ważny wniosek dla osób 

zarządzających klimatem organizacyjnym. Okazuje się bowiem, że często nieuzasadnione 

konflikty, intrygi są nieświadomą próbą dokonania zmiany właśnie w kierunku tego 

by środowisko pracy dostarczało odpowiedniej stymulacji. Zatem istotne dla osób 

zarządzających organizacją jest to by dbali nie tylko o jasną i przejrzystą strukturę instytucji, 
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ale także o procedury dające pracownikom czy biznespartnerom jasne informacje zwrotne 

na temat tego jak odbierany jest ich codzienny wkład i wysiłek w wykonywane zadania.  

Mówi się że negatywne znaki rozpoznania są jak brudna woda : „wolisz pić czystą, ale w obliczu 

totalnego pragnienia sięgniesz po brudną, byleby tylko się napić”. Zatem „czysta” atmosfera 

pracy, klarowny system obowiązków i feedbacku będzie tym co cechuje  organizacje pełne 

energii i werwy do działania i rozwoju.  

Po czym poznać, że system udzielania informacji zwrotnych może być niewystarczający? 

Ludzie mają w zwyczaju domagać się znaków rozpoznania, czasem robią to wprost. czasem 

w sposób pośredni. tak czy inaczej warto być czujnym na tego typu sygnały i traktować jako 

podpowiedź do tego, że być może pewne ważne psychologiczne potrzeby są w naszej 

organizacji frustrowane i niewielkim wysiłkiem możemy sporo zrobić by zwiększyć poziom 

zaangażowania w miejscu pracy.  

Przykładowe sygnały wyrażone wprost, to głownie pytania np. „Co sądzisz o mojej realizacji 

projektu?”, „Jak odebrałeś prezentację?”,  „Co sądzisz o pomysłach które zgłosiłem podczas 

ostatniego zebrania?” Dość oczywistym jest, że tego typu zapytania to sygnał o niepewności 

i potrzebie większej stymulacji. Warto nie pozostawiać ich bez odpowiedzi. Jeśli natomiast Ty 

sam masz poczucie że za mało jest informacji zwrotnych w twojej organizacji to nie bój się 

takich pytań zadawać.  

Ciekawym zagadnieniem są prośby wyrażone nie wprost. Przykłady takich upomnień to np.: 

• narzekanie na przeciążenie, 

• wyręczanie innych nawet nie będąc proszonym, 

• ostentacyjne bycie nieustannie zmęczonym,  

• dawanie prezentów, 

• spóźnianie się, 

• nadmiarowe przeciążanie się ilością obowiązków,  

• zostawanie po obligatoryjnym czasie pracy.  
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Te sygnały mogą być nieświadomie wyrażonym krzykiem „zauważ mnie”. Gdy dotyczą więcej 

niż jednej osoby z organizacji warto przeprowadzić analizę czy rozwiązania systemowe nie 

wymagają modyfikacji właśnie w kierunku możliwości dawania większej ilości znaków 

rozpoznania.  

Gdy dotyczą nas indywidualnie, gdy widzimy wiele z powyższych zachowań we własnym 

doświadczeniu warto się  zastanowić nad tym które z naszych potrzeb są sfrustrowane, 

dlaczego w tym momencie życia jakoś specjalnie potrzebujemy znaków rozpoznania, czy ten 

głód jest sytuacyjny, chwilowy czy jest jakąś stałą tendencją wynikającą z szerszego obrazu 

myślenia o sobie. Taka autorefleksja może być ważna i wiele wnosząca, gdyż samo wysyłanie 

ukrytych próśb o „głaski” niesie za sobą prawdopodobieństwo kolejnych frustracji bycia źle 

zrozumianym. Przy zawoalowanej, ukrytej prośbie jest prawdopodobne że nasz rozmówca 

odpowie na to co zgłaszamy na poziomie jawnym a nie na prawdziwą intencję. Zamiast zostać 

„nasyconym” możemy pozostać z poczuciem „bycia niedocenionym, niezrozumianym” 

i „tkwienia w niewłaściwej pracy”.  

 

Znaki rozpoznania to nie tylko element komunikacji interpersonalnej.  

Poruszając ten temat nie sposób na koniec nie wspomnieć o tym, że Analiza Transakcyjna nie 

wyklucza tego, że sami sobie możemy być źródłem rozpoznania.  

Myślenie człowieka ma charakter werbalny, co oznacza że w umyśle wypowiadamy słowa. 

Mają one również nacechowanie emocjonalne. Warto przyglądać się temu, a ile niosą one 

w sobie ładunek pozytywny. Na ile odnoszą się do siebie a na ile zawsze jesteśmy skupieni na 

innych ludziach i ich potrzebach. Praktyka wspierania ludzi w ich rozwoju w procesach 

treningów czy coachingu wskazuje na to, że te nieświadome wzorce można modyfikować. 

Warto pielęgnować w sobie umiejętność dawania samemu sobie  odwagi, otuchy, poczucia 

kompetencji czy pewności siebie. Pamiętajmy, że koncentracja wyłącznie na tym co w nas nie 

dość dobre może być źródłem motywacji do rozwoju ale nie stanowi dobrego wzorca 

wewnętrznej równowagi i właściwych warunków dla poczucia dobrostanu. W psychologii  

znajdujemy wiele doniesień na temat znaczenia monologu wewnętrznego czy przekonań na 

temat samego siebie , tego by komunikaty te były realne, stabilne ale też nie wyłącznie 

negatywne.  Novum jakie wnosi Analiza Transakcyjna to połączenie tej obserwacji z koncepcją 
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stanów Ja. Okazuje się, że znaki rozpoznania również mogą przybierać różne formy 

w zależności od tego który z tychże jest dla nas dominujący. Analiza tych komunikatów 

(zarówno w kontekście monologu wewnętrznego jak i rozmów z innymi ludźmi) stanowi ważną 

informację o nas samych. Ta sama pochwała w zależności od dominującego stanu ja może 

brzmieć różnie, na przykład: 

Rodzic Normatywny: „Zrobiłem to tak jak należało”, 

Rodzic Opiekuńczy: „Jak dobrze, że można na mnie liczyć”, 

Dorosły: „Zrobiłem to w terminie”, 

Dziecko Przystosowane: „Wreszcie z głowy”, 

Dziecko spontaniczne: „Jestem super!” 
 

Warto przyglądać się się który rodzaj komunikatu jest nam najbliższy, przychodzi nam 

najbardziej naturalnie i  dlaczego.  

Co ciekawe w komunikacji interpersonalnej również znaki rozpoznania będę się ujawniały 

rozmaicie w zależności od tego z którego ze stanów ja wypływają. Co ciekawe mogą wpływać 

na różne odczucia przyjmującego komunikat np.  

Rodzic Normatywny: „Dokładnie tak jak o to prosiłem. Dobra robota” 

Rodzic Opiekuńczy: „Wiedziałem że można Panu zaufać” 

Dorosły: „Dobrze wykonana praca, dwa dni”, 

Dziecko Przystosowane: „Dziękuję”, 

Dziecko spontaniczne: „Wspaniale!” 
 

Analogicznie wygląda to przy negatywnych komunikatach.  

Będąc na pozycji wydającego feedback poza przyjrzeniem się czy spełnia on kryteria formalne 

na poziomie treści (oparcie na faktach, ujawnienie własnych emocji, wyjaśnienie konsekwencji 

i oczekiwań) dobrze jest mieć świadomość przekazu płynącego z formy.  

W nazwaniu tych niuansów, płynących z niejawnej podświadomej treści przydatny staje się 

model Analizy Transakcyjnej.  Warto pamiętać, że jednym z najbardziej demotywujących 

czynnikków jest brak znaków rozpoznania w organizacji, motywujących natomiast czytelny, 

jawny sposób udzielania feedbacku, taki będzie nie tylko przyciągał do organizacji „zdrowe 

jednostki”, ale też będzie dawał niezbędną satysfakcję budującą zaangażowanie i motywację.  
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Autor: IWONA ULFIK-JAWORSKA 

Kontaktowanie w procesie uczenia się i rozwoju organizacji  

 

1. Rozumienie kontraktu w AT 

Analiza Transakcyjna jest podejściem kontraktowym czyli pomiędzy trenerem/praktykiem a 

klientem musi zostać zawarta jasna umowa, czyli inaczej kontrakt. 

 

Czym jest KONTRAKT w Analizie Transakcyjnej? 

- Jasno sprecyzowane obustronne zobowiązanie się do podjęcia działań zmierzających 

w określonym kierunku (według Berne’a). 

- Zobowiązanie się Dorosłego wobec siebie samego i/lub wobec kogoś innego do 

dokonania zmiany (według James i Jongeward) 

Źródło: Stewart i Joines, 2020. 

 

Przywiązywanie dużej wagi do kontraktów w praktyce Analizy Transakcyjnej wynika 

z podstawowego założenia, że „ludzie są OK”. Dlatego wszystkie strony odnoszą się do siebie 

jako równi sobie i dzielą się odpowiedzialnością za zmianę, której chcą dokonać. Wynika to 

z przekonania, że każdy jest zdolny do samodzielnego myślenia i każdy jest ostatecznie 

odpowiedzialny za swoje życie. 

W trakcie kontraktowania należy pamiętać, że każda ze stron ma prawo zarówno do 

wprowadzania zasad, przyjmowania zasad, ale również do nie zaakceptowania zasad, 

które jej nie odpowiadają i to jest ok. 

 

Kontraktowanie w AT pomaga jasno określić: 

- kim są strony zobowiązania 

- czym będą się wspólnie zajmować 

- jak długo będzie to trwało 

- jaki będzie cel lub wynik tego procesu 

- skąd będą wiedzieli, że osiągnęli cel  

- pod jakim względem będzie to korzystne dla klienta. 
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Aby kontrakt był solidny i użyteczny, warto zwrócić uwagę na cztery aspekty (według Steiner, 

za: Stewart i Joines, 2020): 

a) Obopólna zgoda – czyli nikt nie może narzucić innym swoich rozwiązań, ponieważ 

wszystkie strony muszą zgodzić się na określony kontrakt na drodze negocjacji; 

b) Obowiązujące wynagrodzenie – jest to jasno określony rodzaj rekompensaty za czyjąś 

pracę lub poświęcony czas; 

c) Kompetencja – obie strony muszą być zdolne do wywiązywania się z postanowień 

kontraktu, czyli albo posiadać określone umiejętności zawodowe, albo fizyczne 

i umysłowe zdolności do realizacji zadań. Zatem nie można na przykład zawrzeć 

kontraktu z osobami będącymi pod wpływem alkoholu lub innych substancji 

odurzających.  

d) Legalność celu – cele i warunki kontraktu muszą być zgodne z prawem oraz z zasadami 

etycznymi ustanowionymi przez stowarzyszenia zawodowe, do którego należy praktyk 

Analizy Transakcyjnej. 

 

2. Poziom administracyjny, profesjonalny oraz psychologiczny kontraktu 

Zawieranie kontraktu jest jedną z podstawowych zasad AT. Oznacza bowiem umowę 

dotyczącą oczekiwań dwóch lub więcej stron. Umowa taka może być zawarta ustnie albo 

pisemnie.  

Berne opisywał 3 poziomy, które trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu kontraktu: poziom 

administracyjny, profesjonalny i psychologiczny (por. Hay, 2010). 

 

Poziom administracyjny – dotyczy ustaleń organizacyjnych i obejmuje wiele istotnych kwestii 

takich, jak: miejsce odbywania szkolenia, terminy i czas trwania sesji, liczba uczestników 

szkolenia, wynagrodzenie trenera. Często w tych obszarach pojawiają się przeoczenia, 

na przykład brak ustaleń co do odpowiedzialności za przekazywanie uczestnikom instrukcji 

na temat przystąpienia albo wcześniejszego przygotowania się do szkolenia, brak ustaleń 

co do odwoływania zajęć, brak jasnych ustaleń dotyczących wynagrodzenia. 
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Poziom profesjonalny – dotyczy sposobu, w jaki trener i uczestnicy włączają się w proces 

uczenia się podczas szkoleń, aby osiągnąć jasno określone cele szkoleniowe. Cele te powinny 

być wyrażone w sposób zrozumiały dla uczestników i ich menadżerów, a rezultaty proste do 

zweryfikowania.  

Poziom profesjonalny kontraktu zawiera zobowiązanie trenera do przekazywania konkretnych 

informacji oraz doświadczeń w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i kompetencje w 

danym obszarze. W wypadku uczestników chodzi o ich gotowość do udziału w proponowanych 

przez trenera ćwiczeniach oraz do wcześniejszego przygotowania się do udziału w szkoleniu. 

 

Poziom psychologiczny – dotyczy optymalnego wzorca interakcji pomiędzy trenerem a 

uczestnikami. Jest to najtrudniejszy element całego procesu kontraktowania, obejmuje 

bowiem ukryte i niewyrażone, a często nawet nieuświadomione motywy oraz oczekiwania 

i przekonania obu stron. Na ogół ten aspekt nie jest omawiany, tymczasem stanowi on 

najważniejszy element kontraktu, od którego zależy osiągnięcie celów szkoleniowych. 

Właściwy kontrakt psychologiczny opiera się na wzajemnym szacunku wobec swoich zdolności 

i kompetencji oraz na wzajemnym zaufaniu.  

Kiedy podczas szkoleń pojawiają się problemy z realizacją celów, najczęściej wynika to 

z zakłóceń dotyczących szacunku albo/i braku wzajemnego zaufania. Na przykład, kiedy trener 

(albo jeden z uczestników) ma poczucie wyższych kompetencji niż pozostali, albo kiedy 

uczestnicy mają przekonanie, że trener nie potrafi nauczać, albo gdy trener ma przekonanie, 

że uczestnicy nie są w stanie przyswoić sobie określonej wiedzy. Jeżeli żadna ze stron nie 

ujawni swoich przekonań w sposób jasny i bezpośredni, będą one wpływały na zachowania, 

a to z kolei będzie uniemożliwiało proces uczenia się i kształtowania pożądanych zmian. 

 

Ważnym elementem kontraktu psychologicznego jest obopólna zgoda. 

- Od strony uczestników – jest to zgoda na udział w szkoleniu (czyli brak przymusu). 

Zawsze, gdy uczestnicy nie przychodzą na szkolenie z własnej woli, odbija się to na 

poziomie psychologicznym i wówczas cele szkoleniowe mogą nie zostać osiągnięte. 

- Od strony trenera – oznacza ona wolny wybór co do stylu prowadzenia zajęć i 

możliwość pracy w zgodzie z własnymi zasadami etycznymi. 
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ORGANIZACJA

UCZESTNICYTRENER

 

3. Kontrakt trójstronny  

To, co zostało przedstawione powyżej, zazwyczaj dotyczy kontraktów zawieranych pomiędzy 

dwoma stronami. Natomiast w organizacjach mamy do czynienia z kontraktami pomiędzy 

trzema stronami czyli kontaktem trójstronnym. Termin ten wprowadziła Fanita English (za: 

Hay, 2010). 

 

Kontrakt trójstronny obejmuje ustalenia i zobowiązania pomiędzy trenerem, organizacją oraz 

uczestnikami, co ilustruje poniższy schemat. 

 

Rysunek 1. Kontrakt trójstronny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przede wszystkim kontrakt zawierany jest między trenerem a organizatorem (np. 

menedżerem ds. szkoleń, zarządem). Powinien on zawierać elementy administracyjne, 

profesjonalne i psychologiczne. Na tym etapie bardzo ważne jest określenie oczekiwań oraz 

celu, jaki chce osiągnąć organizacja. Bardzo istotne jest tutaj jasne i precyzyjne określenie 

zasad współpracy trenera z organizacją.  

 

Zazwyczaj jest tak, że już wcześniej organizacja zawarła kontrakt (umowę) z uczestnikami, 

którzy pracując na określonym stanowisku wyrazili zgodę na udział w szkoleniach, które będą 

podnosiły ich kwalifikacje oraz jakość wykonywanej przez nich pracy.  
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Kolejny etap to ustalenie kontraktu między trenerem i uczestnikami, którzy przychodzą w 

danym dniu na szkolenie. Warto wówczas narysować trójkąt przedstawiony powyżej i omówić 

warunki kontraktu zawartego pomiędzy stronami reprezentowanymi przez poszczególne kąty 

trójkąta. Uczestnicy mogą wówczas dowiedzieć się od trenera, czego oczekuje organizacja i 

jakie są cele szkolenia. Uczestnicy mogą również powiedzieć o swoich potrzebach 

szkoleniowych, związanych z pracą na określonym stanowisku w danej organizacji. Następnie 

przystępuje się do ustalenia kontraktu między trenerem a uczestnikami. Warto określić zakres 

odpowiedzialności trenera (m.in. sposób przekazywania wiedzy, planowanie nauczania) oraz 

uczestników (m.in. aktywność i zaangażowanie w poszczególne zadania i ćwiczenia). 

Szczególną uwagę warto zwrócić na psychologiczny aspekt kontraktu, między innymi poprzez 

ujawnienie oczekiwań uczestników (które dzięki temu mogą zostać przedyskutowane i 

urealnione) oraz poprzez wyrażenie swoich obaw (które w ten sposób będą mogły być 

„zaopiekowane” i zaakceptowane).  

 

Efektywny i dobry proces kontraktowania może zachodzić podczas komunikowania się 

pomiędzy stanami Ja Dorosły. Podczas takiej komunikacji osoby odwołują się do 

faktów, reagują autentycznie na doświadczenia „tu i teraz”, na bieżąco zbierają 

i przetwarzają informacje oraz jasno wyrażają swoje oczekiwania i przekonania. 
 

Przedstawiony powyżej model ten może być przydatny podczas rozpoczynania każdego 

szkolenia, ponieważ nie zajmuje wiele czasu i jednocześnie stanowi wzór partnerskich relacji 

między trenerem i uczestnikami poprzez wykorzystywanie pozycji życiowej „ja jestem OK – ty 

jesteś OK”. Dodatkowo takie kontraktowanie może ograniczać późniejsze podejmowanie gier 

psychologicznych i dzięki temu usprawnić realizację celów szkoleniowych. 

 

Bibliografia: 
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Autor: WIESŁAW TALIK  

Style pracy według Taibiego Kahlera 

 
Styl pracy wpływa na to jak organizujemy sobie pracę, w jaki sposób wykonujemy swoje 

obowiązki zawodowe, jak wykorzystujemy czas, jak zachowujemy się w zespole, jak się 

komunikujemy ze współpracownikami/ szefem itd. Kahler (1975) wymienia 5 stylów pracy: 

 

Każdy styl ma swoje wady i zalety. Znając je mamy szansę rozwoju, pracy nad sobą, 

zwiększenia swojej efektywności czy zminimalizowania konfliktów, poziomu stresu. 
 

Spiesz się: 

• Zadania realizuje bardzo szybko 

• Dobrze pracuje w przypadku krótkich terminów 

• Odkłada pracę dopóki nie stanie się ona bardzo pilna 

• W pośpiechu popełnia błędy, które skutkują koniecznością ich poprawienia 

• Często brakuje mu czasu na sprawdzenie wykonanej pracy i korektę 

• Mówi szybko, przerywa innym 

• Szybko się nuży i niecierpliwi 

 

Spiesz się
Bądź 

doskonały
Sprawiaj 

przyjemność

Wysilaj się Bądź silny
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Osoba o tym stylu pracy lubi krótkie zadania, preferuje szybkie wykonanie pracy, potrafi 

pracować pod presją, sprawdza się w sytuacjach nagłych i kryzysowych, szybko potrafi 

wykonać pracę odłożoną na później oraz szybko podejmuje decyzje. 

 

Bądź doskonały: 

• Stale dąży do perfekcji, nie akceptuje błędów 

• Ceni reputację 

• Długo się przygotowuje, zanim cokolwiek zacznie 

• Tworzy wiele scenariuszy 

• Nie dotrzymuje terminów (ciągle sprawdza czy jest w porządku) 

• Sami zrobię najlepiej – trudno im delegować 

Osoba o tym stylu pracy realizuje zadania dokładnie, potrzebuje docenienia za dobre 

wykonanie pracy, preferuje odpowiedzialność za pracę od początku do końca, nie lubi 

dzielenia się odpowiedzialnością nad realizacją zadania, potrafi się przygotować do wykonania 

zadania. 

 

Sprawiaj przyjemność: 

• Odgaduje potrzeby innych 

• Przytakuje 

• Ciągle się uśmiecha 

• Bierze na siebie obowiązki innych 

• Bez własnego zdania 

Osoba o tym stylu pracy preferuje pracę w miłej atmosferze, chętnie bierze na siebie zadania 

innych, nie potrafi odmawiać, lubi pomagać innym. 
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Wysilaj się: 

• Z entuzjazmem podejmują zadania 

• Rozwleka swoje działania 

• Rozpoczyna zadania, ale ich nie kończy 

• Opóźnia terminy 

• Wiele wątków w głowie, zmiana wątków 

Osoba o tym stylu pracy lubi nowości i zmiany, jest kreatywna, łatwo wymyśla innowacje i 

sposoby na doskonalenie, preferuje zmienne, różnorodne zadania, stale coś wymyśla i sprawia 

jej to satysfakcję. 

 

Bądź silny: 

• Działa spokojnie, nawet pod wpływem silnego stresu 

• Niezawodny 

• Nie przyznaje się do swoich słabości 

• Trudność w korzystaniu z pomocy 

• Krytyczny wobec siebie i innych 

• Bez emocji 

• Pragmatyczny 

Osoba o tym stylu pracy preferuje konkretne zadania, potrafi realizować z wytrwałością 

długotrwałe zadania, preferuje samodzielne wykonywanie zadań, potrzebuje czasu na 

zadanie, nie lubi rozmów o emocjach, docenia wiarę w jego kompetencje. 

Bibliografia: 

Hay, J. (2010). Analiza Transakcyjna dla trenerów. Kraków: Transmisja. 
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