
 

 

Temat: Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

 

Dzisiejszy temat lekcji poświęcimy na omówienie pojęcia konfliktu oraz sposobów ich skutecznego 

rozwiązywania.  

Czym w ogóle jest konflikt? 

Konflikt - (z łaciny conflictus – zderzenie) – niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, 

zatarg. 

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu 

można rozpatrywać w różnych aspektach, np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do 

osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie 

jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Wystąpienie realnych problemów 

nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Niejednokrotnie wystarczy już samo przekonanie 

zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika. 

Konflikt może nieść dla organizacji kilka rodzajów zagrożeń, co wiąże się z jego wielowymiarowością. 

Problemy interpersonalne wpływają bowiem bezpośrednio na instytucje (mogą prowadzić do 

spowolnienia ich działania albo też całkowitego zahamowania), a także problemy osobiste, które 

także mogą wpływać na całą organizację. 

Konflikt łączy się bowiem często z bardzo silnymi emocjami, co może prowadzić do wyczerpania, 

rezygnacji czy po prostu spadku motywacji, a motywacja z całą pewnością wpływa na efektywność 

pracowników. Jeżeli w konflikt będzie zaangażowana duża ilość osób (np. w przypadku konfliktu 

pracowników z zarządem firmy), wówczas spadek motywacji może znacznie odbić się na 

rzeczywistych wynikach firmy, a ponadto problem taki może być trudniejszy do zażegnania. 

Tymczasem w przypadku mniejszych konfliktów (np. gdy dwóch pracowników ma problemy 

interpersonalne w kontekście wspólnej współpracy), wówczas niekoniecznie musi dochodzić do 

faktycznego spadku wydajności całej firmy, chyba że konflikt taki się rozrośnie i będzie długotrwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapy rozwiązywania konfliktów. 

Konstruktywne rozwiązywanie problemów wiąże się z postępowaniem według określonych zasad, 

które są uszeregowane w etapach, gdzie istotne jest nie tylko zastosowanie każdego z nich, ale także 

zachowanie odpowiedniej kolejności. Pierwszym i zasadniczym elementem jest dokładne określenie 

problemu. 

Etap I – zdefiniowanie problemu 

 Bardzo często postępujący konflikt sprawia, iż rozpatrywane jest coraz więcej nowych wątków, przez 

co pierwotne źródło może się całkowicie rozmyć, dlatego też odnalezienie faktycznej przyczyny 

nieporozumienia stanowi zawsze pierwszy krok w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Wbrew 

pozorom etap ten może być najważniejszy w całej trudnej procedurze. Określenie problemu wiąże się 

jednocześnie z rozpoznaniem przyczyny - może to nie tylko prowadzić do rozwiązania, lecz także do 

uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. 

Etap II – generowanie rozwiązań 

Kolejnym etapem jest przede wszystkim stworzenie optymalnego rozwiązania. Osoby będące w 

konflikcie powinny ustalić, jakie cele są obustronnie pożądane i co mogłyby zrobić aby te cele 

zrealizować. Ważne jest aby stworzyć więcej niż jedno rozwiązanie, aby ewentualnie zażegnać 

przyszłe konflikty, które mogą wiązać się z dokładnie tą samą przyczyną. 

Etap III – wybór najlepszego rozwiązania 

Pozostaje w ostatnim kroku wdrożyć podjęte rozwiązania w życie. Etap ten jest równie trudny, co 

samo rozpoznawanie problemu, ponieważ bardzo często wybranie danego rozwiązanie wiąże się ze 

swego rodzaju "ulgą" oraz postrzeganiem konfliktu jako faktycznie rozwiązany. Tymczasem bez 

stanowczego wdrożenia przyjętych projektów konflikt może rozgorzeć na nowo i tymczasem jego 

załagodzenie może być zdecydowanie trudniejsze, a przez to bardziej czasochłonne i pracochłonne. 

Etap IV – wprowadzenie rozwiązania w czyn i kontrola rezultatów 

Ostatnim krokiem, który jednak nie zawsze musi być stosowany, jest ocena faktycznych zysków i strat 

związanych z obranym rozwiązaniem, co powinno przyczynić się do skuteczniejszego wyszukiwania 

rozwiązań w przypadku przyszłych problemów. 

 

Sposoby rozwiązywania konfliktów. 

 

 

Każdy z poniższych stylów ma swoje 

zalety i wady, a wybór jako środka 

rozwiązania sporu określa, w której 

doszło do konfliktu. Współpraca, 

kompromis i walka tworzą razem 

tzw. triadę skuteczności. A wszystkie 

charakteryzowane są przez: stopień 

aktywności i otwartości. 



Współpraca 

To partnerstwo mimo przeciwności. Skupianie się na tym co Was łączy, a nie dzieli, ponieważ jest to 

praca nad korzyściami obu stron. Tylko jest mały haczyk: współpraca jest niemożliwa, gdy któraś ze 

stron, mimo pozytywnych sygnałów, nie chce lub po prostu nie potrafi współpracować (a niestety 

takich typów jest wiele).  

Współpraca to najtrudniejszy ze stylów, ponieważ wymaga rozumienia emocji swoich i czyjś (czyli 

inteligencji emocjonalnej), umiejętności słuchania, zaangażowania, tolerancji oraz chęci dojścia do 

happy endu dla Was obojga. I częściej mówimy o tym, że współpracujemy, niż to tak na prawdę 

robimy. 

Kompromis 
Czyli poszukiwanie złotego środka. To sztuka ustępowania i znajdowania rozwiązania w imię 
ogólnego dobra. Gdy rezygnujesz z dość nieistotnych kwestii – ok, wychodzi korzystnie; gdy jednak 
zrezygnujesz z ważnych dla Ciebie spraw, trudno będzie Ci mówić o radości i korzyściach z 
rozwiązania konfliktu; jedyny pozytyw, że już go nie ma. Tylko czasem pozornie tak się wydaje, bo 
konflikt może przez to powrócić i to ze zdwojoną siłą.  
Kompromis ma swoje plusy i minusy, bo nie zawsze warto upierać się przy swoim. Z drugiej strony 
kompromis zbliża Cię do ulegania wbrew sobie, w konsekwencji do poczucia strat i niemocy. 

Walka 
Walka wyczerpuje emocjonalnie i fizycznie, ale jest niezbędna, by zdobyć u osób niedojrzałych 
społecznie autorytet. Bo walka to też obrona. A następnie trzeba umiejętnie zmienić ten styl na inny, 
bardziej przyjazny.  
Kim jest osoba, która cały czas walczy z Tobą? Jest człowiekiem, który ma nieustanną potrzebę 
udowadniania własnej przewagi, potrzebującym ukryć swoje słabości (niestety dosyć często mamy z 
nimi do czynienia).  
Podczas walki dochodzi często do tzw. cyklu odwetowego. Czyli: na wybuch niekontrolowanej agresji 
odpowiadasz atakiem, co dalej pobudza do kontrataku. Ale warto przerwać to błędne koło: bądź 
mądrzejszy emocjonalnie i zastosuj tzw. gesty zgody (przyznanie się błędu, wyrażenie skruchy i 
pokory, zaproponowanie ustępstw, mówienie o własnych potrzebach i emocjach, itp.).  

Unikanie 
Krótko i na temat: unikasz, odraczasz w czasie rozwiązanie konfliktu. Przyczyn jest wiele: źle się z nim 
czujesz, nie masz siły aby się zmierzyć z oponentem, chcesz się na początku wyciszyć i zebrać siły. 
Czasem chcesz aby emocje opadły lub po prostu masz do zrobienia inną ważna rzecz.  
Ale pamiętaj, że konflikt sam się nie rozwiąże, a i tak w pewnym momencie powróci. Zawsze możesz 
pomyśleć o nim jutro lub za rok. Kurz opadnie, czas zaleczy rany. Ale w końcu może warto się z nim 
zmierzyć?  

Uleganie 
Ten styl daje poczucie bezpieczeństwa i oparcie, ale tylko wtedy gdy po drugiej stronie jest taka sama 
osoba. W przeciwnym razie… zostaniesz zdeptany emocjonalnie. Narazisz się na wykorzystywanie, 
lekceważenie i poczucie krzywdy. Czasem dochodzi do niekontrolowanego wybuchu emocji. Często 
takie sytuacje spotykają osoby przyjacielsko nastawione do świata lub te nieśmiałe i niepewne siebie, 
będące w jakimś skomplikowanym układzie.  
Jednak unikanie, czyli dążenie do świętego spokoju może skończyć się pułapką dla nas samych. Ulegaj 
jeśli wiesz dlaczego to robisz, ale nigdy nie ulegaj, dlatego, że inaczej nie umiesz. Umiesz, możesz. 
Poczytaj o asertywności i postawach w niej ujętych: asertywna, agresywna i uległo-bierna.  
Z uleganiem jest też czasami tak, że liczymy na regułę wzajemności. Ulegając komuś w jakieś sprawie, 
liczymy na to samo w naszym kierunku. Motywacja jest, efekt nie zawsze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując należy podkreślić, że zasadniczo konflikty są jak najbardziej zjawiskiem negatywnym, 

aczkolwiek bez wątpienia nieuniknionym. Z drugiej zaś strony konstruktywne rozwiązywanie 

problemów może doprowadzić do wypracowania takiego rozwiązania, które na długi czas 

zabezpieczy przed konfliktami, a co za tym idzie samo objawienie się rzeczywistego konfliktu ma 

pewien charakter pozytywny. 

 

 

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik. 

Pozdrawiam, 

Artur Paterek 

 


