
PIĘĆ KROKÓW PODEJMOWANIA DECYZJI  

Podejmując decyzję, warto pamiętać, że to tak naprawdę techniczna umiejętność i można się jej - na 

całe szczęście - nauczyć. Istnieją specjalistyczne szkolenia - na przykład dla kadry zarządzającej czy 

zespołów. Francja słynie z tego, że uczy się tam nawet podejmowania decyzji osoby bezrobotne. W 

księgarniach możemy znaleźć wiele pozycji, opisujących krok po kroku efektywne procesy 

podejmowania decyzji. Na nasz jednak użytek, sięgnijmy po najprostszy i sprawdzony schemat 

podejmowania decyzji.  

Pierwszy Krok – Zdefiniowanie sytuacji/problemu.  

Co chcę osiągnąć? Dokładne zdefiniowanie problemu/ sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Jaki jest cel 

naszych działań? Dobrze i ekonomicznie jeden „wielki”, ostateczny, cel podzielić na cele cząstkowe, 

łatwiejsze do osiągnięcia. W ten sposób określamy szczegółowo zakres naszych działań, terytorium, 

po którym będziemy się poruszać. To zabezpiecza znakomicie przed robieniem "wszystkiego na raz", 

przed natłokiem trudnych do uporządkowania myśli. Poza tym – aby podjąć skuteczne działania, 

trzeba wiedzieć, czego się chce. Precyzyjne zdefiniowanie problemu z którym przyszło nam się 

zmierzyć pozwoli określić cel do jakiego dążymy, co chcemy w rezultacie podjętej decyzji 

osiągnąć/zyskać.  

Drugi krok - Postawienie diagnozy sytuacji  

Na tym etapie staramy się znaleźć źródła dotychczasowych niepowodzeń. Pomyślmy, co w tym 

momencie jest najistotniejsze. Określmy też słabe punkty przeciwnika - a tym przeciwnikiem jest 

własna niemoc, trudne okoliczności, nieżyczliwa osoba. Należy uwzględnić zebranie wszystkich 

niezbędnych informacji. Im więcej się dowiemy z czym przychodzi nam się zmierzyć tym łatwiejsze 

będzie przewidzieć wszystkie kroki działania.  

Trzeci krok - Poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązań  

Jedno rozwiązanie to złe rozwiązanie. Konieczne jest gromadzenie informacji. Urządźmy sobie małą 

prywatną burzę mózgów - wypiszmy wszystkie, nawet te najbardziej szalone pomysły rozwiązania 

problemu. Może się okazać, że to co się wydawało absurdalne, jest po prostu nowatorskie. Należy 

uwzględnić co jest nam potrzebne, kto może nam pomóc, gdzie możemy napotkać jakiś problem, co 

będzie wymagało od nas więcej pracy, wysiłku. Określenie wszystkich możliwości jakimi dysponujemy 

dokonując wyboru najlepszej drogi dojścia do osiągnięcia celu ułatwi nam dokonanie wyboru w 

etapie piątym.  

Czwarty krok – Dokonanie wyboru  

Kiedy ocenimy już wszystkie możliwości, wybierzmy tę najbardziej sensowną. Dokonajmy rachunku 

ewentualnych strat i zysków. Jeżeli potrzebujemy wsparcia osób trzecich, zastanówmy się, na ile jest 

to realne, na ile możemy liczyć na tych ludzi i czy przypadkiem nie chcemy, aby to oni załatwili 

wszystko za nas.  

Piąty Krok – Cel  

Wiele osób, które podejmują decyzje, poświęca tyle wysiłku temu procesowi, że często nie starcza im 

już energii na działanie, na wcielenie ich w życie. Tymczasem aktywność to jedyny sposób 

sprawdzenia, czy nasze wybory są słuszne. Monitoring jest czymś niezbędnym. 
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