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Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach 

 

T. Świtek (2007) wprowadził termin „terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” (TSR), 

który obecnie jest najczęściej stosowany. Część praktyków posługuje się także nazwą 

„podejście skoncentrowane na rozwiązaniach” (PSR), zwłaszcza ze względu na ukazanie 

możliwości jego szerszego zastosowania, także w innym niż terapia kontekście 

(Szczepkowski, 2010, s. 55). W praktyce możemy również spotkać takie terminy jak: 

edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach, praktyka skoncentrowana na rozwiązaniach czy 

praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach (Misiąg, 2017, s. 152; Zubrzycka-Maciąg, 

2018, s. 153-158). 

Najważniejsze założenia TSR można sprowadzić do tzw. "filozofii centralnej", która 

odnosi się zarówno do terapeutów, jak i samych klientów i zawarta jest w trzech 

sformułowaniach (Kosman): 

1. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.  

Założenie to mówi, że nie należy zmieniać tego, co dotychczas sprawdziło się  

w praktyce i daje oczekiwane rezultaty. Jeżeli zauważamy, że coś działa, że, 

przykładowo, dane zachowania przynoszą ulgę, pomagają w konstruowaniu 

pożądanych przez klientów rozwiązań, to nie zmieniajmy tego.  

2. Jeśli coś działa – rób tego więcej. 

Ta zasada wskazuje, że warto powtarzać te działania (czynności i zachowania), które 

postrzegamy jako pomocne i prowadzące do konstruktywnych rozwiązań. Jeżeli 

pomocne okazały się na przykład rozmowy, koncentracja na pracy, słuchanie muzyki i 

to zadziałało uprzednio w konkretnej sytuacji, to warto z tej wiedzy skorzystać. „Fakt, 

że coś zadziałało już uprzednio świadczy o tym, że dana osoba sama wie jak to robić, 

czasami tylko nie jest tego w pełni świadoma” (Szczepkowski, 2007, s. 65). 



 

 

3. Jeżeli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego. 

Zasada ta bazuje na świadomości i umiejętności określenia tego, co nie działa. 

Pozwala to na zaprzestanie działań nieskutecznych i podjęcie poszukiwania 

rozwiązań, które coś zmienią. Zdaniem J. Szczepkowskiego (2007, s. 65)  „większość 

ludzi ma mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to 

rozwiązanie również jest skomplikowane i trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda 

to logicznie, ale tak nie jest”.  

H. i I. Goldenbergowie przedstawili i charakteryzowali podejście, określone przez 

przywołanych autorów jako TSR: 

‒ krótkoterminowe, pragmatyczne, depatologizujące (pomijające koncepcję patologii  

i zaburzeń psychicznych), 

‒ w którym rozwiązania (ich proces) są podobne, a problemy nie, 

‒ preferujące małe zmiany, 

‒ uznające, że cele powinny być łatwe do osiągnięcia, 

‒ stosujące często pośrednie sugestie oraz oczekiwanie obserwowalnej zmiany, 

‒ zastępujące wybory typu „albo-albo” (ograniczenie zachowania do dwóch skrajnych 

form) wyborami „zarówno-tak” (przyzwolenie na różnorodność zachowań),  

‒ bazujące na trzech szczególnych typach pytania kierowane do klienta (pytanie o cud, 

wyjątek i skalę), 

‒ stawiające jasno określone cele i opracowanie rozwiązań opartych na wyjątkach, 

‒ posługujące się informacją zwrotną pod koniec sesji, 

‒ doceniające ogólne zadanie-formuły (w rodzaju „zrób coś innego”), 

‒ klasyfikujące klientów na trzy kategorie: gości, "narzekaczy" i usługobiorców (za Miś, 

2008, s. 32). 

 

Założenia TSR: 

‒ koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości - kierunek 

terapii wyznacza nie problem, a potrzeby, 

‒ wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania, dają też klientom wzmocnienie - 

"skoro kiedyś było lepiej - może ten czas wróci?", 



 

 

‒ nigdy nie jest zawsze - istnieją momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę 

lepiej, 

‒ małe zmiany wywołują duże zmiany, 

‒ klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania, 

‒ klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia, 

‒ opór jest sygnałem dla terapeuty, że podąża złą drogą, 

‒ współpraca jest nieuchronna, 

‒ nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby go rozwiązać, 

‒ klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii, 

‒ istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy 

niż inne (Świderska). 

 

Relacje z klientem: 

‒ relacja niezaangażowana, „goszczenia” – klient uważa – lub tylko tak mówi – że nie 

ma żadnego problemu, a przyszedł, bo ktoś mu kazał, 

‒ relacja narzekania – klient jest świadomy swoich problemów, ale uważa, że ich 

rozwiązanie zależy od kogoś innego, 

‒ relacja zaangażowania, współpracy – klient jest świadomy tego, że ma problem,  

i uważa, że w jakimś stopniu od niego samego zależy jego rozwiązanie (Świderska). 

 

Techniki pracy z klientem: 

Do podstawowych technik pracy z klientem zaliczono:  

1. "Postawę „niewiedzy” i jej implikacje – nawiązanie kontaktu z klientem rozumiane 

jako bycie uważnym i zainteresowanym poznawaniem „świata klienta”. W praktyce  

w realizacji wspomnianej postawy pomocny jest szereg szczegółowych umiejętności, 

takich jak słuchanie ze zrozumieniem, eksploracja perspektywy klienta, dopytywanie 

o znaczenia, pytania relacyjne, parafrazowanie, frazowanie, operowanie ciszą itp. 

Istotny jest również język, jakiego używamy w rozmowie z naszymi klientami. Słowa 

bowiem generują nasze sensoryczne doświadczenie, a zgodnie z ideą społecznego 



 

 

konstrukcjonizmu możemy przyjąć, że kształt rzeczywistości zależy od tego, jakim 

posługujemy się językiem. 

2. Diagnozę – diagnoza potrzeb, a także możliwości klienta, czyli jego zasobów. W tym 

zakresie z jednej strony pomocne jest określenie potrzeb związanych z tzw. 

preferowaną przyszłością klienta, które są tożsame z celami klienta bądź z nich 

wynikają. Z drugiej zaś strony czasami warto przyjrzeć się potrzebom stojącym za 

określonymi zachowaniami problemowymi (np.: „Zastanawiam się, co picie alkoholu 

daje panu dobrego? Po co pan pije?”).  

3. Wydobywanie i wzmacnianie zasobów – polega na rozszerzaniu zasobów klienta 

poprzez ich wydobywanie i wzmacnianie czemu służą: określanie potrzeb klienta, 

budowanie obrazu preferowanej przyszłości, poszukiwanie wyjątków czy wreszcie 

komplementowanie klienta, które najczęściej w wąskim rozumieniu tego terminu jest 

z nim utożsamiane. Komplementowanie jest przede wszystkim istotnym elementem 

rozmowy na każdym jej etapie. (...) Warto jednak pamiętać, że klienci często przeszli 

długą i trudną drogę życiową i nie zawsze będą skłonni zaufać naszym słowom, 

zwłaszcza jeśli pochwały zostają użyte nieadekwatnie do sytuacji lub z pewną 

przesadą" (Misiąg, 2017, s. 156-157). 
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