
     Milena Lachowicz 

Jak się nie pozabijać na jachcie, 

czyli coś o relacjach między członkami załogi  
 



"Jeśli chcesz budować okręt, to nie 
zwołuj ludzi w celu zrobienia planów, 
podzielenia pracy, przygotowania 
narzędzi i wycinania drzew, lecz naucz 
ich tęsknoty za bezmiarem morza. 
Wtedy zbudują statek sami."  

(Saint-Exupery "Mały Książę")  

 



KOMUNIKACJA 
 
  

to proces przekazywania  
i odbierania informacji pomiędzy 
dwoma lub większą liczbą osób 

 



WARUNKI SKUTECZNEJ 
KOMUNIKACJI 

 

• Informacja przekazana w języku 
zrozumiałym dla obu komunikujących 
się stron 

• Przekaz czysty od zniekształceń 
przez czynniki zewnętrzne (tzw. 
szumy) 

• Informacja przeznaczona dla  danego 
odbiorcy 
 



RELACJE INTERPERSONALNE 
FUNDAMENTEM WSPÓŁPRACY 

 
 

 

• Relacje interpersonalne to nie 
dodatek ani produkt uboczny 
wspólnie spędzonego czasu 

 

• To kamień węgielny każdej 
efektywnej i trwalej współpracy 
 



 

 

• Wysoki poziom motywacji 

 

• Zapał w dążeniu do realizacji celów  
i zadań 

 

• Więzi 

 

• Komunikacja (im większy przepływ 
informacji w grupie tym wyższy 
poziom spoistości) 
 

 

 

DLA SPÓJNOŚCI I SKUTECZNOŚCI 

DZIAŁAŃ ZESPOŁU ISTOTNE JEST: 
 



STRATEGIE DZIAŁANIA  
 

 

• Słuchanie w sposób uważny bez oceniania 

 

• Jeśli coś jest niejasne - dopytaj 

 

• Człowiek wysłuchany bierze pod uwagę także 
nasz punkt widzenia! 

 

• Pytania „PO CO” zamiast „dlaczego” 

 

o PO CO - jest bardziej rozwojowe, skupione na 
przyszłości, na celu. 

o DLACZEGO- tkwi w przeszłości  



DOPYTUJ BO WARTO: 
 

• „Czy wszystko zostało zrozumiane?” 

 

• „Co musiałoby się stać aby….?” 

 

• „Jak chcesz się jeszcze bardziej włączyć 
do pracy?” 



Wszystko to przyniesie 
efekt jeśli będziesz mieć 
dobre intencje 

 



Zaakceptuj fakt, że efektem 
komunikacji może być 
kompromis!!! 

 



 

• Nie zawsze jest tak, że tylko Ty 
masz rację  

 

• To nie od racji zależy pozycja lecz 
od wypracowanego przez Ciebie 
autorytetu u pozostałych 
kompanów 
 



BUDOWANIU WŁASNEGO 
AUTORYTETU  M.IN. SPRZYJAJĄ 
NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

 
 

• Jasne przekazywanie obowiązujących 
norm, zasad 

• Brak akceptacji dla zachowań 
agresywnych 

• Sprawiedliwość 

• Pozytywne wzmocnienia 

• Modelowanie pozytywnych zachowań 

• Cierpliwość 

 



Cierpliwość…  
 

 

 



ROZMAWIAĆ- ALE 
JAK? 
  

• Poznaj dobrze swoich współtowarzyszy 

 

• Mów ale też słuchaj 

 

• Stosuj naturalny i łatwy dla siebie sposób 
 komunikowania - BĄDŹ SOBĄ 

 

• Pomagaj i zachęcaj 

 



ROZMAWIAĆ- ALE 
JAK?  
  

•  Bądź konsekwentny (stosowanie tych samych  
zasad do wszystkich) 

 

•  Bądź konkretny w swych wypowiedziach  
(unikaj  wzniosłych monologów) 

 

•  Nie stosuj negatywizmów (obracaj na korzyść  
przeciwności) 

 

•  Dąż do autonomii swego zespołu (nie wyręczaj 
ich) 

 

• Nie zapominaj o poczuciu humoru 

 



ROZMAWIAĆ- ALE 
JAK?  
 
 

•  Pracuj nad poczuciem satysfakcji 
 i wewnętrzną motywacją swoją i innych 
(wzmacniaj) 

 

•  Nie chwal jeśli osoba na to nie zasługuje 

 

•  Kontroluj swoją mowę ciała - spójność         
komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

 



PODCZAS RYWALIZACJI SPORTOWEJ 



PODCZAS RYWALIZACJI SPORTOWEJ 



• Wzajemny szacunek 

 

• Autonomia 

 

• Poczucie satysfakcji 



EFEKT LUSTRA 
 

 

„Zaraźliwe emocje” 

 



NIC NIE TRWA WIECZNIE… 
 

 

 

Zmiana warunków, wymagań, celów, 
dynamika procesów, dostosowanie. 

 



ZASADY EFEKTYWNEJ 
WSPÓŁPRACY 

Jasno zdefiniowane role 

 

Wzajemne wsparcie 

 

Wspólne cele i wartości 

 

Ciągła komunikacja 

 



POWODZENIA 

 


