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KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA – 

 

 

proces porozumiewania się jednostek, grup i instytucji.  

Jej celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, 

informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na 

różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych 

środków  

i wywołuje określone skutki. 
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Funkcje komunikacji: 

 Interpersonalna - zawsze oznacza kontakt co 

najmniej dwóch osób, „uwspólnienie” ich 

indywidualności (myśli, uczucia, sposób bycia) 

 

 Informacyjna - odbierane komunikaty niosą 

informacje, które wykorzystuje się do 

zwiększania zasobów wiedzy 

 

 Decyzyjna – umożliwia przekazywanie decyzji 

np. podwładnym 
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    ELEMENTY PRZEKAZU - udział 

procentowy 

38%

7%

55%

SŁOWA

MOWA CIAŁA

TON GŁOSU
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        KOMUNIKACJA WERBALNA 
 

• PODSTAWOWY SPOSÓB KOMUNIKACJI 
MIĘDZYLUDZKIEJ ZA POMOCĄ MOWY (głos, 
słowa) 

 

• DUŻĄ ROLĘ W KOMUNIKACJI ODGRYWAJĄ 
NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI: 

 

 AKCENT ( ważniejszy niż treść wiadomości) 

 

 STOPIEŃ PŁYNNOŚCI MOWY (świadczy o 
kompetencji i odpowiedzialności) 

 

TREŚĆ WYPOWIEDZI (uzależniona od przyjętego 
systemu kulturowego; związków międzyludzkich) 
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MODEL PROCESU 

KOMUNIKACJI 

INTERPERSONALNEJ 
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Kanał komunikacji 

Nadawca Odbiorca 
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KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

elementy przekazu 

Zwykle przekazowi towarzyszą zakłócenia – szumy 

(filtry), powodujące błędy w odbiorze informacji. 

Podsumowaniem pełnej komunikacji jest sprzężenie 

zwrotne – przekaz biegnie w przeciwną stronę 

(komunikacja dwustronna)  

 NADAWCA KODOWANIE 
KANAŁ 

KOMUNIKACJI 

komunikat komunikat 

DEKODOWANIE ODBIORCA 

nadawanie odbieranie 
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Komunikacja społeczna 

rodzaje 

WERBALNA – głos, słowa  

 (przekazuje informacje)                    

NIEWERBALNA : 

(określa stosunki między ludźmi; ich postawy; 

motywuje do sympatii lub antypatii)    

- Dystans - strefy 

- Postawa 

- Mimika – Oczy; Uśmiech!!! 

- Gesty 

- Powierzchowność - ubiór 
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      KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

 

• TO ZESPÓŁ NIEWERBALNYCH KOMUNIKATÓW 

NADAWANYCH I ODBIERANYCH PRZEZ LUDZI NA 

WSZYSTKICH KANAŁACH JEDNOCZEŚNIE 

 

• NAJCZĘŚCIEJ KOMUNIKATY NIEWERBALNE 

NADAWANE SĄ I ODBIERANE W SPOSÓB 

NIEŚWIADOMY ( CZASAMI ŚWIADOMY) 



   1

1 

POPRZEZ KOMUNIKACJĘ    NIEWERBALNĄ 

INFORMUJESZ O: 

• Postawie wobec rozmówcy (np. szacunek, pogarda) 

• Postawie wobec podjętego tematu  
     (np. zainteresowanie, zbulwersowanie) 

• Stanie emocjonalnym (np. radość, smutek) 

 

• Cechach osobowości (np. dominacja, uległość) 
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Komunikaty niewerbalne można podzielić na:  

 

mimikę (wyraz twarzy),  

 

postawę ciała (ułożenie rąk i nóg)  

 

właściwości głosu (wysokość, siła). 
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MIMIKA 

     Najbardziej ekspresyjna część ciała:  

 - odzwierciedla szybko zmieniające się  

nastroje, reakcje na wypowiedzi i 

zachowania rozmówcy 

 - wyraża uczucia i emocje  
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W mimice twarzy zwracamy uwagę na 

oczy, usta, czoło, brwi. Łatwo jest 

rozpoznać, gdy ktoś śmieje się w 

sposób wymuszony, nie zawsze jednak 

uświadamiamy sobie skąd to wiemy.  
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GŁOWA I TWARZ 

- WYRAZ TWARZY 

 

- RUCHY OCZU 

 

- RUCHY MIĘŚNI 

 

- NAPIĘCIE MIĘŚNI 

 

- ZABARWIENIE SKÓRY  

RUCHY GŁOWY 

 

LINIE ZMARSZCZEK NA 

TWARZY 

 

KONTAKT WZROKOWY 

 

TRZYMANIE GŁOWY 

WYRAZ UST 



   1

6 

Mimika twarzy: spojrzenie 

 

 przerwanie kontaktu wzrokowego – „Zaczekaj chwilę, 
zastanawiam się!” 

 wzmocnienie kontaktu wzrokowego – „Nie zrozumiałem, 
powtórz!” 

 podtrzymanie kontaktu wzrokowego (z potakiwaniem 
głową lub lekkim uśmiechem) – „Zrozumiałem, nie mam 
nic do dodania.” 

 długie spojrzenie, nieruchomo utkwione w oczach 
partnera – wymuszanie uległości, chęć uzyskania 
dominacji. 

 unikanie kontaktu wzrokowego (spojrzenie w bok) – 
lekceważenie. 

 unikanie kontaktu wzrokowego (spojrzenie w dół) – lęk i 
chęć ucieczki. 
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GŁOS 

 

INTONACJA 

 

- TON  

- AKCENT 

- RYTM 

- PAUZY 

- NACISK 

 

 

 

 

 

PODKREŚLANIE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

ODPOWIADANIA 

INNYM 

SZYBKOŚĆ 

WAHANIE 
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CIAŁO 

- -GESTYKULACJA RĘKOMA I 
RAMIONAMI 

- -CZĘSTOTLIWOŚĆ             I 
CHARAKTER DOTYKU, 
ZARÓWNO SIEBIE, JAK   I 
INNYCH 

- -RYTM CIAŁA – 
CHARAKTERYSTYCZNY 
SPOSÓB RUCHU LUB 
BEZRUCHU 

 

-ODLEGŁŚĆ OD INNYCH 
OSÓB 

-CZAS POMIĘDZY 
WYKONYWANIEM 
RUCHÓW 

-TEMPO ODDECHÓW 

-SPOSÓB ODDYCHANIA: 
GÓRĄ, ŚRODKIEM, 
DOŁEM KLATKI 
PIERSIOWEJ 

-POZYCJA I KERUNEK 
UŁOŻENIANÓG I STÓP 
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         POSTAWA CIAŁA 
 rozluźnienie poszczególnych części ciała, nie 

krzyżowanie kończyn – poczucie komfortu psychicznego, 

 ręce podniesione do wysokości twarzy (jak bokser) lub 
też ręce założone z przodu, nogi skrzyżowane – poczucie 
zagrożenia, tendencje obronne, 

 wychylenie ciała do przodu – chęć zbliżenia się, 

 odchylenie, odwrócenie się – chęć oddalenia się, 

 pochylenie tułowia do przodu, zwieszenie głowy, 
skulenie ramion – depresja, przygnębienie, 

 podniesienie głowy przy wyprostowanym karku i 
wyprostowanie lub nawet lekkie odchylenie do tyłu 
tułowia – wyższość, arogancja, 

 unikanie kontaktu wzrokowego, patrzenie w bok i 
spuszczanie oczu – zakłopotanie. 
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DŁONIE 

 dłoń na policzku – zainteresowanie, jeśli jednak głowa 
niemal podtrzymuje się na ręce, wówczas mamy do 
czynienia ze znudzeniem partnera komunikacji, 

 pocieranie karku – może oznaczać zastanawianie się 
nad czymś co nie jest najprzyjemniejsze, 

 „piramida” składanie przed sobą palców obu dłoni w 
piramidę sugeruje profesjonalizm i pewność siebie. 

 założenie obydwu rąk za głową i odchylanie się do tyłu 
– poczucie kontrolowania sytuacji, 

 uścisk dłoni – tu ważna jest siła, potrząśnięcie, czasem 
klepnięcie w ramię jako znak poparcia, dotyk dłoni. 
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RODZAJE GESTÓW 

 EMBLEMATORY – niewerbalne zastępniki określonych wyrazów, 

np. znak słuchawki oznaczający, że rozmawia przez telefon 

 AFEKTATORY – niewerbalne zachowania, które świadczą o 

odczuwalnych emocjach, bądź uczuciach, np. opuszczenie głowy 

może być oznaką wstydu lub onieśmielenia 

 ILUSTRATORY – gesty pozwalające w sposób plastyczny 

podkreślić daną wypowiedź, np. podczas opisu małego dziecka 

gestykulujemy w charakterystyczny sposób, żeby podkreślić małe 

rączki 

 REGULATORY – gesty, które służą synchronizacji przebiegu 

wymiany zdań, np. skinienie głowy oznaczające akceptację 

 ADAPTATORY – gesty, które mogą posłużyć jako zaspokojenie 

pewnych potrzeb, np. obgryzanie paznokci podczas odczuwanego 

zdenerwowania 
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Gesty wokół twarzy 

Bawienie się przedmiotami- 

gest blokujący porozumienie, 

Zakrywanie ust- obawa lub 

kłamstwo 

Mam pomysł! 

Mężczyzna- polecenie, przestroga                                Podejmowanie decyzji 

Kobieta- ocena, utrata zainteresowania                        lub ocena                                     

 
Co oznaczają te gesty? 
Czy zgadzasz się z ich  

interpretacją? 
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Gesty wokół twarzy 

Mam wątpliwość. 

Ocenianie.  

Zapomniałem! 
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Gesty wokół twarzy 

Pocieranie podbródka,  

dodawanie pewności sobie.  

Czyż nie jestem wspaniały? 

To się narobiło! 

Zmęczenie.  
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Gest zalotny kobiet  

Gesty wokół twarzy 

Zainteresowanie  

Zainteresowanie i  

troska.  

O co chodzi?! 
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10 najczęstszych występujących 
swędzeń twarzy 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Wątpliwości  

 Nie podoba mi się to, co słyszę  

 Dodawanie pewności  

Miałem nosa, domyśliłem się  

 Kręcisz  

 Kłamstwo  

 Domyśliłem się  

Podoba mi się to, co widzę  

Powiedziałbym coś  

Po mojej myśli  
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Kontakt wzrokowy  

Oczy stanowią najważniejszy obszar 

wizualnej uwagi - w czasie rozmowy 

uwaga koncentruje się na oczach przez 

ok. 43% czasu. Zasadniczą funkcją 

kontaktu wzrokowego jest przekazywanie 

komunikatów relacyjnych.  

Ekspresja oczu wyraża się nie tylko poprzez spoglądanie, ale również: 
 

zmianę wielkości źrenic (2-8 mm),  
wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10 sek.),  

stopień otwarcia oczu (od szeroko otwartych do przymkniętych powiek),  
wyraz oczu - tzw. maślane oczy, mordercze spojrzenie.  
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Dotyk  

Z powodu konotacji z seksem 

i agresją dotyk stanowi sygnał 

o bardzo dużej sile 

oddziaływania. Dlatego 

istnieją określone normy 

społeczne, które regulują 

akceptowany obszar i liczbę 

dotyków w zależności od 

charakteru związku 

interpersonalnego. Istnieje 

szereg sytuacji, w których 

kontakt cielesny jest 

akceptowany, np. w sporcie, 

podczas tańca, podczas 

badania lekarskiego.  

Najważniejsze funkcje komunikacyjne dotyku to: 

 

- wspieranie/ pocieszanie,  

- funkcja afiliacyjna,  

- funkcja władzy  
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Co oznaczają te gesty? 

Umiesz podąć ich interpretację. 

 

Gesty dłoni 
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Gesty dłoni 
Podobnie jak gesty mimiczne, gesty 
dłoni towarzyszą człowiekowi niemal 

od zarania dziejów.  

Próba ukrycia  

zdenerwowania.  

Wieża w dół.  

Osoba o wysokim 

 autorytecie.  Możliwość ataku, na pewno 

nie wycofania się ze sporu; 

pięść broń.  
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Ujmijmy to tak.  

Pan Kaczyński  

podczas bicia brawo.  

Gesty dłoni 

Ja to widzę tak!  

Jan Paweł II składa błogosławieństwo. 
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On jest mój! 

Gesty dłoni 

Ostrzegam!  

Fuck you!  

To mój przyjaciel.  
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Jesteś mi bliski.  

Gesty dłoni 

Cicho! 

Zwycięstwo!  

Przesyłam całusy.  
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Eee... tam (dajcie spokój).  Gest drobiazg.  

Gesty dłoni 

Do mnie!  

Mów uważam… 
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Gesty rąk 

 Nie mam nic do ukrycia?                                                                                  Radość 

zwycięstwa.                         

W tę stronę.  

    To ja mam rację!                           Nie! Tylko nie to!   

 
Co oznaczają te gesty? 
Czy zgadzasz się z ich  

interpretacją? 
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Gest Kozakiewicza.  

Gesty rąk 

Spiker podczas przekazywania przykrej sprawy.  

Ramie bariera.  

Dajcie spokój, opadające ręce.  

Stójcie, nie tak! 
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Kobieta broniąca się.  

Gesty rąk 

Nie rób tego, nie fotografuj!  

Prezydent składa  

gratulacje  

nowemu  

premierowi.  

Leszek Balcerowicz grożący pięścią  

podczas przemówienia w sejmie RP.  



   3

8 

Jesteśmy parą...  

Spokojnie, zaraz 

ich wyczuje.  

W żadnym razie.  

Wspólnie! 

Gesty rąk 
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Nogi i stopy 

Ja tu rządzę!  

Znużenie, zniechęcenie  

Zaloty kobiety.  

Zabawa z pantoflem (wsuwanie; wysuwanie).  

Jeśli w towarzystwie,  

to jest próbą konfrontacji.  
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   Gestykulacja w czasie rozmowy powinna być 

miękka i zdecydowana.  

 gest otwarcia- rozłożenie dłoni wnętrzem do góry, nieco 

szerzej niż szerokość tułowia (gest bardzo pozytywny, często 

wykorzystywany przez JP II) 

 gest porządkujący- dłonie rozstawione na szerokość ciała 

(wnętrzem w dół) wykonują nieznaczny ruch w dół - gest 

porządkujący i uspokajający 

 gest wskazujący- wykonywany otwartą dłonią w kierunku 

otoczenia 

 gest zaprzeczenia- energiczne rozsunięcie dłoni 

skierowanych wnętrzem w dół 
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 Podczas rozmowy należy unikać:   

 

 postawy obronnej, czyli rąk złożonych na 

piersiach,  

 

 postawy “listka figowego”, czyli rąk splecionych 

na wysokości genitaliów, 

 

  postawy dziecięcej-rąk wzdłuż tułowia, palców 

skubiących ubranie. 
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STREFY DYSTANSU KOMUNIKACYJNEGO… 
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 1.Strefa intymna  (15 – 45  cm) najważniejsza, ponieważ jest pilnie 
strzeżona i uważana za osobistą własność. Prawo naruszenia jej mają 
tylko osoby uczuciowo powiązane, np. rodzice, małżonkowie, 
kochankowie, dzieci,  

    bliscy przyjaciele i krewni.  
      
 2. Strefa osobista  (46  cm – 1,2  m) Jest to odległość jaka nas dzieli 

od ludzi podczas przyjęć i spotkań towarzyskich, współpracowników i 
innych kontaktów społecznych  

    z osobami nam znanymi. 
 
 3. Strefa społeczna   (1,2 m – 3,6m) 
   Tę odległość zachowujemy w stosunku do nieznajomych, np. hydraulika, 

listonosza, „nowego” w pracy i innych ludzi, których nie znamy zbyt 
dobrze lub nie znamy wcale.  

 
 4. Strefa publiczna   (powyżej 3,6m) 
   Jest to odległość, którą przyjmujemy zwracając się do większej grupy 

ludzi.  
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Wygląd ciebie jako sprzedawcy jest 

wizytówką firmy 

 Nie noś rzeczy, które odsłaniają zbyt wiele. Jeśli masz 
wątpliwości zawsze lepiej przesadzić w stronę ubioru zbyt 
konserwatywnego, niż zbyt swobodnego. 

 
 Ograniczaj liczbę dodatków do gustownego minimum. 
 
 Nie używaj akcesoriów o tandetnym wyglądzie. 
 
  Nigdy nie zostaniesz oskarżony o zbyt swobodny strój, 

jeśli zmienisz w ubiorze, który uważa się za oficjalny tylko 
jeden element. 
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Czy ci się to podoba, czy nie, możesz i 

będziesz oceniany w pierwszej 

kolejności na podstawie swojego 

wyglądu. 
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Słuchanie 

świadome 

Słuchanie 

otwarte 

Słuchanie 

empatyczne 

Informacja 

zwrotna 

Parafrazowanie 

ZASADY  

DOBREJ  

KOMUNIKACJI 
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Słuchanie 

świadome 

Słuchanie 

otwarte 

Słuchanie 

empatyczne 

Informacja 

zwrotna 

Parafrazowanie 

ZASADY  

DOBREJ  

KOMUNIKACJI 

Parafrazowanie – zawiera się w aktywnym słuchaniu – 

mówienie swoimi słowami tego, co usłyszeliśmy od 

rozmówcy 
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Słuchanie 

świadome 

Słuchanie 

otwarte 

Słuchanie 

empatyczne 

Informacja 

zwrotna 

Parafrazowanie 

ZASADY  

DOBREJ  

KOMUNIKACJI 

 

 

 

 

 

 

Informacja zwrotna – zawiera się w 

aktywnym słuchaniu – dzielenie się z 

rozmówcą odczuciami, bez elementu 

oceniania. 
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Słuchanie 

świadome 

Słuchanie 

otwarte 

Słuchanie 

empatyczne 

Informacja 

zwrotna 

Parafrazowanie 

ZASADY  

DOBREJ  

KOMUNIKACJI 

Słuchanie empatyczne – nastawienie na zrozumienie 

rozmówcy 
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Słuchanie 

świadome 

Słuchanie 

otwarte 

Słuchanie 

empatyczne 

Informacja 

zwrotna 

Parafrazowanie 

ZASADY  

DOBREJ  

KOMUNIKACJI 

Słuchanie otwarte – nie zawiera elementów oceniania 

rozmówcy, a jedynie zgromadzenie pełnej informacji. 
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Słuchanie 

świadome 

Słuchanie 

otwarte 

Słuchanie 

empatyczne 

Informacja 

zwrotna 

Parafrazowanie 

ZASADY  

DOBREJ  

KOMUNIKACJI 

Słuchanie świadome – słuchanie rozmówcy ze 

zwracaniem uwagi na integrację słów i emocji 

wyrażanych za pomocą języka ciała. 
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 BARIERY KOMUNIKACYJNE 

 RÓŻNICE KULTUROWE 

 

 BRAK UMIEJETNOŚCI DECENTRACJI 

  

 UTRUDNIENIA PERCEPCYJNE  

 

 STEREOTYPY 

 

 WYBIÓRCZOŚĆ UWAGI  

 

 SAMOPOCZUCIE 
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