
Przekazywanie negatywnych informacji  
w procesie zarządzania zespołem gabinetu 
stomatologicznego

Transmission of negative information in the 
process of managing the dental office team

Słowa kluczowe: 
zarządzanie gabinetem, informacja zwrotna, feedback, negatywne informacje w zarządzaniu
Key words: 
management of the dental office, feedback, negative information in management

Adrian Majewski, Mariusz Oboda
tel. 660 619 099
adrian.majewski@oboda.pl 
Mariusz Oboda Consulting & Training Group
ul. K. Wielkiego 5c/159
61-863 Poznań
biuro@oboda.pl

Afiliacja:

Mariusz Oboda Adrian Majewski



Zarządzający gabinetem stomatologicznym decyduje o wielu 
procesach pozamedycznych, a umiejętność żonglowania zada-
niami i nadawania priorytetów wykonania są niezbędne w mana-
gerskiej codzienności. Jednym z cyklicznych wyzwań managera 
jest “wydłużanie lontu”, czyli podejmowanie działań, które mają 
na celu opóźnienie lub najlepiej niedopuszczenie do wybuchu, 
tj. przeciwdziałanie tworzeniu się w zarządzanym zespole nie-
kontrolowanych i niezidentyfikowanych wcześniej emocji, któ-
re następnie mogą przerodzić się w konflikty. A frontów walk  
w codzienności managera nie brakuje np. na linii lekarz-asystent-
ka, opiekun-higienistka, rejestracja-rejestracja. Jako że lider nada-
je ton organizacji [1], wpływa więc na atmosferę i efektywność 
zespołu. Kadra zarządzająca, optymalnie wykorzystując personel 
medyczny, prowadzi zespół do udzielania usług medycznych na 
wysokim poziomie [2], a jednym z głównych działań managera 
jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki i generowa-
nie zysku. Wysoki poziom kształcenia lekarzy oraz łatwy dostęp 
do innowacyjnych technologii sprawiają, że różnice w jakości le-
czenia pomiędzy gabinetami stopniowo zmniejszają sią, oddając 
czynnikom pozamedycznym przestrzeń w zakresie wyróżnienia 
gabinetu na rynku. Z tego powodu w procesie budowania marki 
i zapewnienia wysokiego poziomu jakości obsługi pacjenta wzra-
sta znaczenie efektywności funkcjonowania zespołu stomatolo-
gicznego. Zwolennicy teorii kapitału intelektualnego podkreślają, 
że warunkiem rozwoju ekonomicznego nie jest obniżenie kosz-
tów prowadzonej działalności gospodarczej, ale dysponowanie 
zasobami dobrze wykształconych, produktywnych pracowników 
[3]. Naturalnym jest więc koncentrowanie zarządzania gabinetem 
wokół zbudowania i utrzymania skutecznie funkcjonującego ze-
społu. 
Ponieważ w realizacji większości procesów zarządczych istotną 
rolę odgrywa komunikacja, to poziom kompetencji managera  
w tym zakresie może rozwój gabinetu przyspieszyć lub go torpe-

dować. Przekazywanie zespołowi informacji o jakości wykonywa-
nych zadań, poprawności realizacji i skuteczności jest częścią pra-
cy zarządzającego, którą wykonuje nieprzerwanie, czy tego chce 
czy nie. Nawet unosząc brwi, gdy jest zdziwiony, czy odwracając 
głowę, nie chcąc czegoś słyszeć. Wszystkie reakcje na zachowania 
drugiego człowieka są rodzajem informacji. Kluczowe jest więc 
udzielenie pracownikowi nie przypadkowej i mimowolnej, lecz 
przemyślanej odpowiedzi. Jeśli proces bądź zadanie w gabinecie 
ma ulec zmianie lub wymagane jest przekazania negatywnych 
sygnałów, to jednym z właściwych narzędzi jest konstruktywna in-
formacja zwrotna, zwana też konstruktywną krytyką. Słowo “kon-
struktywna” oznacza, że coś buduje i wnosi do relacji, a “krytyka” 
wskazuje na negatywne aspekty czegoś, mające na celu analizę 
i zmianę. Oznacza to, że w zwrocie konstruktywna krytyka nie ma 
nic nieprzyjemnego. To raczej nieświadomość i błędna interpre-
tacja podgrzewają emocje i wzmagają chęć ucieczki. Tymczasem 
jest to technika, która ma zwiększyć efektywność komunikacji 
poprzez zaszczepienie w pracowniku zaufania, jednocześnie deli-
katnie podpowiadając mu, co może zrobić w przyszłości, aby dzia-
łać jeszcze lepiej. Konstruktywna informacja zwrotna to nie tylko 
ubrane w ładne słowa negatywne informacje i przeredagowanie 
zdania z “nieprofesjonalnie obsługujesz pacjentów w recepcji” na 
“jesteś dobry we wprowadzaniu pacjentów w błąd”. Odbiorca do-
wiaduje się, co może poprawić, gdzie popełnia błąd, a rozmowa 
jest częścią lekcji, zmieniającej jego pracę na lepszą. Krytyka doty-
czy wyłącznie zadania, a nie osoby, dzięki temu podczas rozmowy 
odbiorca nie czuje się gorszy, kontakt nie powoduje jego złego 
samopoczucia, nawet jeśli poruszane tematy są niewygodne. In-
formacja przekazana jest konkretnym, zrozumiałym i życzliwym 
wskazaniem błędów. Uzupełnieniem informacji zwrotnej jest 
również docenienie tego, co w ocenianym procesie było dobrze 
wykonane. 

Z INNEJ PERSPEKTYWY

Streszczenie

Artykuł omawia znaczenie przekazywania pracowni-
kowi konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie 
zarządzania zespołem. Przedstawione zostały powody, 
dla których zbudowanie relacji opartej na faktach, po-
zbawione negatywnego ładunku emocjonalnego pro-
wadzi do skutecznego wprowadzenia zmian i pozwala 
uniknąć zablokowania procesu przyswajania informa-
cji oraz uczenia się pracownika.
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NIE MUSI BYĆ NERWOWO

W wielu opracowaniach podkreśla się znaczenie komunikacji 
interpersonalnej w procesie tworzenia wizerunku placówki me-
dycznej [4]. A to oznacza, że na wizerunek gabinetu wpływają 
również te sytuacje, w których pacjent obserwuje poziom komu-
nikacji pomiędzy personelem, sposób przekazywania informacji, 
stawiania oczekiwań i kierowania próśb. Ludzie porozumiewają 
się w różnych celach, które można opisać za pomocą trzech funk-
cji komunikacji interpersonalnej: informacyjnej, pragmatycznej   
oraz   ekspresyjnej [5]. 
W zespole gabinetu lekarskiego komunikacja może być realizo-
wana w bezpośredni sposób za pomocą funkcji pragmatycznej 
poprzez wydawanie poleceń i rozkazów. Jednak nie jest ona re-
komendowana do stosowania podczas zarządzania gabinetem, 
szczególnie w obecności pacjentów. Być może część z nich po-
siada własne doświadczenia w zarządzaniu i potrafi ocenić czy 
atmosfera w gabinecie mogłaby być inspiracją dla ich zespołów 
czy przestrogą. Tymczasem użycie zamierzonej ekspresji w celu 
wywołania pożądanych zachowań pracowników, zakłada dwu-
kierunkowy przepływ informacji i występowanie sygnałów zwrot-
nych, które prowadzą do zmiany. W Oboda Group o zarządzaniu 
zespołem myślimy szerzej niż tylko w kategoriach wydawania po-
leceń i rozliczania efektów. Skupiamy się na budowaniu atmosfery, 
która umożliwia efektywne działania w oparciu o dostęp do za-
sobów pracowników i tworzeniu relacji, które budując otwartość, 
wpływają na wizerunek gabinetu w oczach pacjentów. 
O ile w relacji lekarza z pacjentem jednym z zadań podczas pracy 
poza fotelem jest wprowadzenie pacjenta w pewien emocjonal-
ny dyskomfort związany z aktualnym stanem jamy ustnej, co mo-
tywuje go do podjęcia leczenia, o tyle praca managera z zespołem 
polega na tłumieniu i eliminowaniu trudnych emocji, a najlepiej 
ich zapobieganiu. Uzyskanie konstruktywnego rozwiązania kon-
fliktu wymaga współpracy obu uczestników, w wyniku której zo-
staje wypracowane rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące obie 
strony [6]. Wierzbicka [7] wyróżnia następujące gatunki dialogu: 
rozmowa, kłótnia i spór. Zwraca uwagę, że celem komunikacyj-
nym sporu jest przekonanie oponenta do swojej racji, a celem 
kłótni wykazanie mu niższości jego racji i pokonanie przeciwnika, 
a nie jego poglądów, które mają drugorzędne znaczenie. Podsta-
wowym paliwem kłótni są negatywne emocje, dlatego stanowi 
ona substytut agresji. Kłótnia pełni cenną funkcję substytutu dla 
innych form rozładowania agresji, które mogłyby mieć trwałe  
i szkodliwe skutki, gdyby wymknęły się spod kontroli [8]. Manager 
może szukać porozumienia albo działać o krok wcześniej i podej-
mować działania zapobiegające powstawaniu konfliktów. Jedną 
z ról zarządzającego jest rozwiązywanie sporów, a niewłaściwie 
prowadzona rozmowa z pracownikiem zamiast redukować istnie-
jące napięcia, może wygenerować nowe. Jak mówił Peter Drucker: 
„Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: 
spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa.” 
Z tego powodu zespołem powinny kierować osoby, które oprócz 
wiedzy merytorycznej posiadają również kompetencje profe-
sjonalnej komunikacji. Manager spełnia jedną z najważniejszych 
potrzeb pracowników: potrzebę racjonalnego kształtowania wła-
snego rozwoju. Zgodnie z literaturą, od kadry zarządzajcej ocze-
kuje się wiedzy w zakresie marketingu, finansów i zarządzania za-
sobami ludzkimi, co umożliwia podejmowanie decyzji istotnych 
w procesach zarządczych [9], ale brak umiejętności społecznych 

jest dla managera dyskwalifikujący. Umiejętność wyeliminowanie 
emocji podczas przekazywania negatywnych informacji jest kom-
petencją nie tyle od niego oczekiwaną, co wymaganą. 
Obsługując maszyny zalecane jest postępowanie zgodnie z in-
strukcją, tak aby ich nie uszkodzić i nie ograniczyć funkcjonalności. 
Wymagane jest regularne serwisowanie, aktualizacja aplikacji oraz 
dostarczanie elementów eksploatacyjnych zgodnych z zalecenia-
mi producenta. Używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, poza 
zakresem ich bezpiecznej pracy lub bez wymaganych uprawnień 
jest działaniem na szkodę firmy. Może doprowadzić do ich uszko-
dzenia lub unieruchomienia, a w konsekwencji do wystąpienia 
straty finansowej. Nie bezzasadne jest doszukiwanie się w takim 
działaniu celowości wyrządzenia szkody, a być może i sabotowa-
nia. Nie istnieje racjonalny powód, dla którego zarządzanie jedny-
mi zasobami powinno być efektywne i wydajne, a drugimi nieko-
niecznie. Tymczasem podczas zarządzania zespołem (ekonomiści 
utożsamiają zespół z zasobami ludzkimi) w wielu przypadkach 
bazowe informacje zostają pomijane i zakres podejmowanych 
działań wykracza poza bezpieczną skalę, a poprzez błędne dzia-
łania maszyna (pracownicy) narażona jest na uszkodzenie. Czy 
mając wiedzę z zakresu możliwego spektrum reakcji pracownika 
w następstwie używania nieodpowiednich i niedobranych do da-
nej sytuacji narzędzi nadal jest zasadne ignorowanie zagrożenia  
i ryzyka awarii? Można kierować zespołem w sposób “intuicyjny”, 
który często “pali sprzęgło”, chociaż jest to nieskuteczne i ekono-
micznie nieuzasadnione. Powierzanie kierowania zespołem gabi-
netu stomatologicznego osobie, która nie posiada stosownych 
uprawnień czy w nieprawidłowy sposób zarządza jest jednak 
równoznaczne z akceptacją spadku efektywności i negatywnego 
wpływu na wynik finansowy. Przekazywanie pracownikom nega-
tywnej informacji zwrotnej jest narzędziem pracy zarządzającego, 
które umiejętnie stosowane wzmacnia i buduje zespół, a stoso-
wane w sposób nieumiejętny prowadzi do konfliktów i zaburza 
jego funkcjonowanie. Alternatywą jest doskonalenie umiejętno-
ści dawania wartościowego feedbacku, który przynosi również 
korzyści dla zarządzającego. Pomaga w poszerzaniu umiejętności 
miękkich, niezbędnych w zarządzaniu zespołem, a także uczy wy-
wierania wpływu i budowania postawy lidera potrafiącego anali-
zować zachowania swoich pracowników i rozmawiać z nimi na 
ten temat.

NIE MUSI BYĆ NIEPRZYJEMNIE, DLA OBU STRON

Kiedy pracownik nie wykonuje dobrze swoich obowiązków zarzą-
dzający podejmuje działania, aby ten mógł naprawić swoje błędy 
i wiedzieć, czego unikać w przyszłości. Żeby tak się stało, powinien 
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wskazać obszary do poprawy i przekazać merytoryczne uwagi  
w odpowiedni sposób. Odpowiedni, to znaczy wywołujący okre-
ślone działania i blokujący występowanie niepożądanych.
Informacja zwrotna w formie konstruktywnej krytyki może pomóc 
pracownikowi w rozwoju. Jeśli jednak będzie to tylko krytyka dla 
krytyki, prawdopodobne spowoduje w pracowniku frustrację, 
złość i spadek motywacji. Konstruktywna informacja zwrotna nie 
jest kijem do poganiania nierozgarniętych pracowników ani mar-
chewką, za którą zrobią wszystko. Nie oznacza, że zarządzający 
może krytykować każdy ruch pracowników, zasłaniając się troską 
o dobro gabinetu. Informacja zwrotna nie jest oceną pracownika, 
tylko oceną efektów jego pracy. Dla akceptowalności przez pra-
cownika uzyskanych informacji bardzo duże znaczenie ma forma 
komunikatu, który jest pozbawiony negatywnych emocji, jest 
życzliwy i pełen troski o poprawną realizację zadania i przejrzyście 
definiuje obszary do zmiany. Jego treść odnosi się do zachowań  
z przeszłości i wskazuje jakie są konsekwencje tych zachowań  
i jednocześnie prosi o zmianę zachowania w przyszłości. 
Prawidłowo sformułowana i przekazana korygująca informacja 
zwrotna odgrywa rolę formującą. Dostarcza pracownikowi infor-
macji pomagających mu się uczyć i jest prorozwojowa. Umożliwia 
uświadomienie co robi dobrze, a co źle, prowadzi do poszukiwa-
nia istoty popełnianych błędów. 
Wskazuje, w czym pracownik jest 
kompetentny, co osiągnął dzię-
ki własnemu zaangażowaniu. 
Wzmacnia wytrwałość poprzez 
budowanie poczucie sprawstwa, 
jak również odpowiedzialności 
za  własne działania. Na wzrost 
efektywności wpływa zmiana 
jakości wykonywanych zadań,  
a ta możliwa jest poprzez proces 
uczenia i doskonalenia. Można 
zatem w wielu sytuacjach przy-
równać pracownika do ucznia 
i obserwować podobne zjawiska w procesie nauki i stosowania 
przyswojonej wiedzy. Według badaczy, formująca informacja 
zwrotna powinna być wielowymiarowa [10], tym samym wskazy-
wać na przyczynę i ocenę efektów pracy. W edukacji informacja 
zwrotna nazywana jest oceną kształtującą, ponieważ formuje jej 
odbiorcę. Jej celem jest przekazywania wsparcia w uczeniu się 
oraz pomoc w planowaniu sposobów zwiększania wiedzy i umie-
jętności poprzez dostarczanie bodźców rozwojowych. Samo 
przekazanie informacji zwrotnej w rzeczywistości nie stanowi 
gwarancji nauki [11,12]. Hattie, Gan i Brooks [13] argumentowa-
li, że istnieje potrzeba rekonceptualizować informacje zwrotne 
pod kątem tego, w jaki sposób są one odbierane przez uczniów, 
a nie w jaki sposób są przekazywane przez nauczycieli. Informacja 
zwrotna jest zatem częścią procesu uczenia i jej jakość powinna 
podlegać stałej poprawie poprzez walidację. Nieprzypadkowo 
budowaniu zespołu towarzyszy proces stałego rozwoju oparty na 
wdrażaniu schematów i uczeniu pracowników określonych dzia-
łań w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Informacja zwrotna jest 
niezbędnym elementem wszystkich wysokoefektywnych metod 
nauczania [14] i wypełnia przestrzeń pomiędzy “jest”, a “powinno 
być”. Motywacją konstruktywnej krytyki jest chęć niesienia pomo-
cy zbudowana na otwartości do dzielenia się wiedzą. 
Jednym z zadań negatywnej informacją zwrotnej jest przedsta-

wienie sposobów poprawy i reorganizacji danego problemu. 
Zamiast udzielać ogólnych porad, konstruktywna krytyka podaje 
zalecenia i praktyczne sugestie dotyczące wprowadzania pozy-
tywnych ulepszeń. W Oboda Group niezmiennie stoimy na sta-
nowisku, że połączenie informacji zwrotnej z zadawaniem pytań, 
które wpływają na aktywne poszukiwanie przez pracownika od-
powiedzi i rozwiązań, z co najmniej kilku powodów jest skutecz-
niejsze niż proponowanie przez zarządzającego gotowej metody 
rozwiązania problemu już na początkowym etapie rozmowy. Po 
pierwsze: nie blokuje rozwoju elastyczności działań. Uruchamia 
mechanizmy samodzielnego poszukiwania odpowiedzi zamiast 
budowania postawy oczekiwania na pomoc. Kolejnym powodem 
jest ryzyko powstania sytuacji, w której zaproponowanie gotowe-
go rozwiązania, może zostać odebrane jako obrażanie intelektu 
rozmówcy poprzez niewypowiedziane “to było takie proste, a Ty 
tego nie dostrzegłeś”. Tymczasem prowadzenie dialogu w opar-
ciu o zadawanie budujących pytań uruchamia w pracowniku 
mechanizmy samodzielnego dochodzenia do rozwiązań oraz 
daje zadośćuczynienie wskazywanej przez psychoterapeutów za-
sadzie, że ludzie pragną być słuchani i rozumiani, a nie oceniani, 
nawet jeśli te oceny są pozytywne [15]. Jednak jednym z najsilniej-
szych czynników motywacyjnych jest świadomość sensu wykony-

wanej pracy i poczucie dobrze 
wykonanego zadania. Ludzka 
natura sprawia, że pracownicy 
lubią dobrze wykonywać swo-
je zadania i chcą otrzymywać 
informację, jak jest ich praca 
oceniana. Opanowanie sztuki 
dawania feedbacku pozwala 
na przekazywanie informacji 
w sposób, który przyczynia się 
do zaspokojenia potrzeb pra-
cowników i ich rozwoju. Franz 
Josef Strauss powiedział, że 
„mówić trzeba prosto, a my-

śleć w sposób skomplikowany, nie na odwrót”. Z powodu obawy 
by kogoś nie urazić komplikujemy proste komunikaty. Chronimy 
w ten sposób również siebie przed przekazaniem trudnej infor-
macji wprost. Tymczasem konstruktywność w przekazywaniu 
negatywnych informacji zwrotnych oznacza doprowadzenie do 
zmiany zachowania drugiej osoby. W trakcie komunikacji może 
wystąpić zjawisko tak zwanego dysonansu pomiędzy odbiorcą 
a nadawcą. Oznacza sytuację, w której odbiorca nie bierze pod 
uwagę informacji, które są niezgodne z jego przekonaniami.  
A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska [16] nazywają to zjawisko „luką 
informacyjną” i wskazują na jej dwa rodzaje: luka nadziei informa-
cyjnej w przypadku kiedy odbiorca dostaje niepełną informację, 
która nie wystarcza do podjęcia działań oraz luka niezgody in-
formacyjnej, kiedy to odbiorca nie zgadza się z częścią bądź też  
z całością komunikatu i w efekcie również nie podejmuje działań 
decyzyjnych. Podczas przekazywania informacji zwrotnej wystę-
puje komunikowanie się z perspektywy jakościowej, które jest 
definiowane jako przekazywanie treści jednej osobie przez dru-
gą, czyli angażowaniu się w porozumiewanie się interpersonalne 
[17] i ogranicza występowanie luk informacyjnych. Konstruktyw-
ny feedback skoncentrowany jest na zagadnieniu oraz oparty na 
obserwacjach, ponadto przekazuje konkretne informacje [18]. 
Chcąc być skutecznym, pozostaje przekazywać informacje rze-
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czowo i bez niepotrzebnego demonizowania procesu. Stosując 
zasadę: chwal i doceniaj pracowników za to co od nich zależy 
(np. pracowitość), a nie za to co od nich nie zależy (np. zdolności). 
Poszukując efektywnej techniki przekazywania negatywnej infor-
macji zwrotnej również warto sięgnąć po jedno z najprostszych 
rozwiązań opartego na następujących po sobie etapach: określe-
nie błędu do naprawy, poszukiwanie i zdefiniowanie rozwiązania 
(za pomocą pytań) oraz akceptacji przez strony wypracowanego 
planu działania.

NADRZĘDNOŚĆ PLANOWANIA

Planowanie jest punktem wyjścia większości procesów realizo-
wanych w gabinecie stomatologicznym. Zarówno podczas za-
rządzania ryzykiem, zmiany zakresu świadczonych usług medycz-
nych, zarządzania systemem wynagrodzeń, rekrutacji, wyborze 
dostawców jak i podczas budowania cennika lub definiowania 
docelowych grup pacjentów, brak planowania przynosi nega-
tywne skutki dla zarządzających. Identycznie jest w zakresie zarzą-
dzania zespołem - im precyzyjniej w procesie planowania zdefi-
niowano oczekiwania i określono zakresy zadań pracowników, 
tym mniejsza pozostaje przestrzeń do powstawanie konfliktów 
w następstwie potencjalnych różnic w interpretacji docelowego 
efektu i dopuszczalnych metod działania. Kałuzny w charaktery-
styce wyzwań stojących przed managerami placówek medycz-
nych, eksponuje tzw. triadę funkcji kierowniczych składających 

się z funkcji projektanta, stratega oraz lidera [19]. Zespół Oboda 
Group reprezentuje nurt “Orędownicy planowania” i, podobnie 
jak w innych obszarach, uważamy, że przygotowanie procesu jest 
kluczowe i determinuje możliwości jego realizacji oraz ogranicza-
nia problemów. Szczególnym wyzwaniem dla osób kierujących 
placówkami medycznymi są umiejętności zapobiegania, przygo-
towania się, reagowania oraz usuwania skutków różnorodnych 
sytuacji kryzysowych, na które z racji istoty swej działalności na-
rażona jest placówka medyczna [20]. Do każdej rozmowy mającej 
na celu przekazanie negatywnej informacji, należy się porządnie 
przygotować, tak, aby nasz feedback był oparty na konkretnych 
przykładach i w efekcie doprowadził do pozytywnej zmiany, a nie 
skutkował demotywacją czy wrogością pracownika. Nie sposób 
nie zgodzić się z Janiną Stankiewicz, która podkreśla, że planowa-
nie wymaga umiejętności komunikowania się [21]. 

ABY OBIE STRONY MOGŁY ZYSKAĆ ZAMIAST 
STRACIĆ

Na jakość bezpośrednich relacji z przełożonym wpływa w dużej 
mierze jakość otrzymywanego feedbacku [22], ale o ostatecznej 
jego skuteczności nie decyduje nadawca a odbiorca feedbacku. 
O przyswojeniu zawartych w nim informacji decydują: 1. jego 
jakość, 2. wcześniejsze relacje z nadawcą, 3. jego zakres oraz 4. 
rozmiar przekazywanej informacji. Niestabilność przesłanek albo 
wniosków sprzyja frustracji, a frustracja agresji. Agresja jest ko-
łem zamachowym błędów, prowadzących do zmiany dyskusji 
w bezproduktywną kłótnię [23]. Destruktywna krytyka ma mało 
precyzyjny charakter, manifestuje się brakiem szacunku, pod-
niesionym tonem głosu i agresywnymi gestami, które świadczą  
o tym, że zarządzający nie panuje nad emocjami. To, że stosowa-
nie krytyki destruktywnej w procesie zarządzania gabinetem jest 
działaniem całkowicie bezcelowym i szkodliwym jest oczywiste. 
Ale czy stosowanie krytyki konstruktywnej jest dobrym narzę-
dziem? Z pewnością jest dobrą alternatywą wobec nieskutecz-
nego “wezwania na dywanik”, podczas którego występuje asy-
metryczny typ dialogu nazywany przez Tokarza, za Gutekunstem, 
kooperacją negatywną [24]. 
Wiele zespołów rozpada się w wyniku błędów komunikacyjnych 
oraz nieumiejętnego stawiania oczekiwań. Przekazanie jedynie in-
formacji, że coś jest realizowane źle, ale bez uzasadnienia, powo-
duje, że pracownik nie tylko nie rozumie konkretnie co i dlaczego 
źle wykonuje, ale dodatkowo nie czuje wsparcia, zrozumienia  
i akceptacji. Jako że człowiek jest istotą społeczną, żeby funkcjo-
nować, potrzebuje akceptacji innych. Warunkiem koniecznym 
przyjęcia negatywnej informacji zwrotnej jest wewnętrzna świa-
domość, że zarządzający go akceptuje, jest mu życzliwy i zależy 
mu na współpracy z nim. Jeśli zarządzający świadomie zaniża sa-
moocenę pracownika jest niemal pewne, że taki pracownik straci 
motywację i ograniczy aktywność w pracy do minimum. Wyso-
kość wynagrodzenia, jakość środowiska pracy przestają wówczas 
być wystarczającymi czynnikami, by utrzymać pracownika  
w zespole i ten finalnie zmienia gabinet. Funkcjonujące na rynku 
powiedzenie “pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od ma-
nagera” znajduje potwierdzenie również w wielu gabinetach sto-
matologicznych. Fluktuacja personelu to nie tylko wysokie koszty 
rekrutacji i obniżona jakość obsługi pacjentów w przejściowym 
okresie. To również utrata realnych kwot oraz czynnik spowalnia-
jący proces budowania marki i kreowania wizerunku gabinetu 
wśród pacjentów. Analizując literaturę przedmiotu można za-
uważyć powiązanie, pomiędzy jakością a satysfakcją klientów. Ph. 
Kotler stwierdza, że jedną z najważniejszych wartości, jakich klienci 
spodziewają się od dostawcy, jest wysoka jakość wyrobu lub usłu-
gi [25]. Jeżeli dodatkowo gabinet nie korzysta z żadnej strategii 
retencji wiedzy, która pozostaje w głowach odchodzących pra-
cowników, wówczas ta wiedza odchodzi razem z nimi i koszty są 
jeszcze większe, a jakość usług spada. Stawiane w takiej sytuacji 
pytania nie będą dotyczyły już ryzyka utraty wiedzy, ale niestety 
jedynie metod jej odtworzenia w gabinecie. 
Dostępna wiedza z zakresu neurobiologii wskazuje obszary, któ-
rych funkcjonowanie jest bezpośrednim następstwem ewolu-
cyjnych mechanizmów podlegających prawom niezależnym od 
naszej chęci, intuicji czy intencji. Zależą od biologicznego uwa-
runkowania, które podpowiada naszemu mózgowi w jaki spo-
sób powinien działać. Każda interakcja z drugą osobą powoduje 
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biochemiczną reakcją organizmu. Rozmowy wpływają na mózg, 
stymulując produkcję hormonów i neurotransmiterów, oddzia-
łując na układ nerwowy i całe ciało. Przyjazne interakcje powodują 
wydzielanie oksytocyny (hormonu więzi), dopaminy (hormonu 
nagrody) i serotoniny (hormonu przyjemności). Brak zaufania  
i poczucia bezpieczeństwa skutkują wydzielaniem się kortyzo-
lu (hormonu stresu), który jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
osłabienie wyższych czynności psychicznych. Jeśli mózg uzna, że 
nie czuje się bezpiecznie i nie może zaufać rozmówcy, zamyka 
on dostęp do energochłonnych wyższych funkcji poznawczych 
i uruchamia tryb przetrwania. Przechodzi na tryb “bezzałogowy”  
i, blokując możliwości poszukiwania analitycznego rozwiązania, 
wybiera reakcje automatyczne. Badania wiarygodności Alberta 
Mehrabiana, profesora UCLA pokazują, że w momencie, gdy coś 
nie pasuje odbiorcy w sposobie komunikowania się, przestaje 
słuchać treści i zaczyna przyglądać się sposobowi mowy. Zatrzy-
mując kodowanie informacji z zewnątrz przestaje się uczyć. Je-
żeli stres jest zjawiskiem występującym w zespole nieprzerwanie, 
stopniowo zanikają możliwości wprowadzania zmian i efekcie 
zatrzymany zostaje jego rozwój. Z tego powodu podstawowym 
zadaniem zarządzającego zespołem jest zagwarantowanie roz-

mówcy poczucia bezpieczeństwa i tworzenie sytuacji, w których 
nie jest testowany próg wytrzymałości pracownika na niepokoją-
ce sygnały z otoczenia. Manager zna osoby w swoim zespole i uni-
ka zbliżania się do ich granic, szczególnie podczas prowadzenia 
trudnych rozmów.

CZY FEEDBACK ZAWSZE JEST POTRZEBNY?

Kiedy pracownik nie otrzymuje negatywnej informacji zwrotnej, 
żyje w alternatywnej rzeczywistości, w której każde jego działania 
są dobre i skuteczne. Nie ma przestrzeni do zmiany, ponieważ nie 
widzi takiej potrzeby. Dopiero umiejętnie przekazany feedback 
pozwala skorygować niepożądane zachowania. Buduje również 
zaufanie w zespole, zwiększa szybkość reagowania zarządzających 
na zagrożenia i otwiera zespół na dwukierunkową informacją 
zwrotną. Jeżeli pojawia się potrzeba, aby działaniem kogoś zmie-
nić i wychować chociaż może być to nierealne, dobrze jest przed 
rozpoczęciem postawić pytanie „po co?”.
Warto zdawać sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach całkowite 
pominięcie komentarza i nie odniesienie się w informacji zwrot-
nej, jest równie cenną umiejętnością zarządczą.
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