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Darmowy materiał szkoleniowy w postaci próbki! 
W pełnym szkoleniu cały materiał szkoleniowy z możliwością 
zdania egzaminu i otrzymania dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia. 
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KONFLIKT – UJĘCIE TEORETYCZNE 

Konflikt, jako naturalne zjawisko, 

występuje nawet w dobrze 

funkcjonujących organizacjach i 

zbiorowościach w momencie, gdy 

dwie, lub więcej stron dąży do 

osiągania niezgodnych bądź 

sprzecznych celów. Wybuchają nie tylko wskutek zaistnienia 

realnych przesłanek i problemów. W wielu przypadkach wystarczy 

przekonanie zaangażowanych w spór stron o wrogim nastawieniu 

przeciwnika. Mimo powszechnie obowiązującego przekonania o 

szkodliwości konfliktów, coraz częściej podkreśla się ich pozytywną 

rolę, zwłaszcza w wymiarze funkcjonalnym zbiorowości, jako 

niezbędny element jej rozwoju. 

Rodzaje konfliktów 

Klasyfikacja typów konfliktów: 

 

• rzeczowe – uwydatniają różnice poglądów i zdań; 
łatwo wskazać przedmiot sporu, a skuteczne 
rozwiązanie wymaga redystrybucji lub reorganizacji w 
podziale dóbr, które mogą pociągnąć za sobą daleko 
idące zmiany strukturalne i funkcjonalne danej 
zbiorowości 

•emocjonalne – przedmiot sporu trudny do uchwycenia; 
prowadzi do frustracji i napięć emocjonalnych, 
spowodowanych negatywną postawą (np. wrogością) w 
interakcjach zwaśnionych stron; tego typu konflikty 
trudno rozwikłać – brak rzeczowych argumentów; 
optymalnym rozwiązaniem jest przeciwdziałanie 
powstawaniu tego typu sporów 

ze względu na przedmiot: 
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Środowiskiem szczególnie konfliktogennym są zbiorowości ludzi, 

poczynając od podstawowej komórki społecznej, jaką stanowi 

rodzina, szkoła, zakład pracy, grupy społeczne, na państwach 

kończąc. Codziennym środowiskiem, w którym jednostka zmuszona 

jest funkcjonować w grupie jest zakład pracy.  

Konflikty w organizacjach mają swoją dynamikę, charakteryzują się 

wyraźną etapowością i dość dokładnie sprecyzowaną 

przyczynowością. 

Rodzaje konfliktów w organizacji: 

konflikty strukturalne – w dużej mierze zależą od zewnętrznych 

uwarunkowań (zwłaszcza organizacyjnych); najczęściej 

konfliktogenne czynniki to: 

 

międzygrupowe – wywołane:  

• rozbieżnościami interesów 

•odmiennymi celami i horyzontami czasowo-
przestrzennymi 

•sposobami rozwiązywania problemów 

ze względu na 
zasięg: 

 

•między jednostkami – zaburzenia w relacjach 
interpersonalnych najczęściej wynikają z:  

• różnic osobowościowych 

•pełnienia odmiennych ról  

•personalizacji i ukierunkowaniu na konkretną osobę 
antagonizmów zachodzących między grupami 

• intrapersonalny – pojawia się w sytuacji, gdy: 

• jednostka nie ma jasno określonych obowiązków 

•zadania powierzone jednej osobie są sprzeczne lub wzajemnie 
się wykluczają 

•oczekiwania względem jednostki przekraczają poziom percepcji 
jej indywidualnych możliwości 

struktura organizacyjna i zróżnicowany bądź niejednoznacznie 
określony zasięg władzy, generujący utrudnienia w podejmowaniu 
decyzji i ponoszeniu odpowiedzialności  
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konflikty interesów – zachodzą w sytuacjach zróżnicowanych 

potrzeb, do których realizacji przewidziane są ograniczone dobra; 

często przybiera formę współzawodnictwa o zasoby kosztem 

drugich; przedmiotem sporu są najczęściej: 

 

konflikty wartości – wynikają nie tyle ze zderzenia różnych 

systemów wartości, ile z braku tolerancji dla odmiennych poglądów; 

nie ma znaczenie miejsce zajmowane w hierarchii wartości  

konflikty danych – zazwyczaj są konsekwencją braku umiejętności 

komunikacyjnych i wynikają z: 

 

deficyty dóbr niezbędnych do realizacji misji i strategii organizacji 

ograniczenia przestrzenne i czasowe 

dobra rzeczowe 

potrzeby psychologiczne 

sprawy proceduralne 

braku informacji 

błędnej informacji 

różnic w interpretacji, procedurach gromadzenia i analizy danych 
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konflikty relacji – często pojawiają się bez realnych powodów, jako 

efekt silnych negatywnych emocji, stąd tendencja do szybkiej 

eskalacji tego typu sporów; u ich podstaw mogą leżeć: 

 

Konflikty mogą przebiegać w sposób utajony, a pojawiające się 

symptomy mają charakter zastępczy, generując przy tym problemy 

o niejasnym podłożu. Wnikliwa analiza zjawisk i trafna identyfikacja 

przyczyn na etapie diagnozowania problemu może skutecznie osłabić 

zaistniały konflikt.  

 

negatywne 
doświadczenia 

uprzedzenia i 
stereotypy 

słaba komunikacja 
skłonności do odwetu i 

mściwości  

Konstruktywne rozwiązanie 
konfliktu w dużej mierze bazuje 
na zminimalizowaniu napięcia i 

negatywnych emocji, 
niezbędnych do stworzenia 

właściwego klimatu do 
prowadzenia dialogu.  
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PODSTAWY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW  

Wybór sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych z dorobku 

naukowego gromadzonego na przestrzeni dziejów, zdeterminowany 

jest typem konfliktu. Niezależnie od rodzaju i przyczyn sporu 

wypracowano ogólny schemat, który poddaje się adaptacji do 

konkretnych warunków, by zoptymalizować ostateczny efekt, jakim 

jest zażegnanie konfliktu. 

Strategie rozwiązywania konfliktów osadzone w uniwersalnym 

schemacie, zakładają poprzedzenie działań stricte pojednawczych 

etapem diagnostycznym.  

Etap diagnozy konfliktu 

Etap diagnozy konfliktu obejmuje: 

 

zdefiniowanie problemu – już na pierwszym szczeblu uwidaczniają 
się różnice mentalne i osobowościowe, które nie tylko wpływają 
na wybór metody, ale dają realne przesłanki do przewidzenia 
stopnia i dynamiki eskalacji konfliktu; strony sporu powinny:  

wymienić się swoimi definicjami konfliktu 

wskazać konkretne zachowania przyczyniające się do 
zaistnienia sporu 

ocenić właściwość swojego postępowania 

zawęzić ramy definicyjne problemu 

określić bezwzględne różnice i wspólne obszary 
zaistniałej sytuacji  
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Strategia rozwiązywania konfliktu 

Strategia zmierzająca do rozwiązania konfliktu rozpoczyna się od 

etapu tworzenia wszelkich możliwych rozwiązań sytuacji. Strona 

sporu:  

 

Na tym etapie ważne jest wytyczenie celów obustronnie pożądanych 

i dróg ich realizacji. 

ustalenie przyczyn i określenie rodzaju konfliktu – strony 
wskazują, które zachowania, wydarzenia, zaistniałe odczucia 
zaogniły sytuacje i uniemożliwiły porozumienie;  

znając pierwotne źródło i zarzewie konfliktu, można 
określić jego rodzaj  

rozładowanie negatywnych emocji - redukcja negatywnych emocji 
i minimalizacja napięcia emocjonalnego są absolutnie konieczne 
do stworzenia właściwego klimatu dialogu, bez którego nie 
zaistnieją kolejne etapy strategiczne 

wskazuje, co powinna zrobić dla jego rozstrzygnięcia, 

dzieli się swoimi oczekiwaniami względem innych uczestników 
konfliktu.  
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Istotne jest stworzenie więcej niż jednego rozwiązania, które 

będą uwzględniały interesy wszystkich stron konfliktu. 

Zaproponowane rozwiązania analizuje się pod kątem skutków (z 

akcentem na korzyści) dla obu stron i wybiera się najbardziej 

optymalne. Zainteresowani muszą mieć świadomość, co wyniknie z 

zastosowania każdego z rozwiązań oraz wysokości potencjalnych 

kosztów swoich wyborów np. zakresu wspólnych działań na rzecz 

uzyskania konsensusu, czy ewentualnych ustępstw. 

 

Etap wprowadzenia w życie wybranego rozwiązania często 

wiąże się z napięciem emocjonalnym. Mimo, iż strony znają 

konsekwencje i potencjalne korzyści z wybranej drogi rozwikłania 

konfliktu, to często na tym etapie odżywają emocje i pojawia się 

ryzyko zaprzepaszczenia osiągniętego konsensusu.  

Pomocne na etapie realizacji przyjętego sposobu przełamania 

impasu w sporze jest sporządzanie planu, czyli wskazanie (spisanie) 

kolejnych kroków działania. Jeżeli wybrana opcja nie jest zbyt 

skomplikowana można pominąć ten etap, ale jeżeli przyjęto złożone 

rozwiązanie, warto sporządzić precyzyjny plan ze wskazaniem: 

 

procedur 
postępowania, 

terminów realizacji 
poszczególnych 

zobowiązań, 

szczegółowego 
podziału zadań. 
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Ocena zastosowanych rozwiązań – 

dokonana po pewnym czasie – może 

przynieść rozczarowanie, staje się 

nierealna lub pojawiają się nowe 

okoliczności, bądź fakty 

uniemożliwiające usunięcie problemu, który urósł do rangi konfliktu. 

Czasami całą procedurę należy powtórzyć i wypracować nowe 

sposoby likwidacji problemu. 

 

Cechy niezbędne do skutecznego rozwiązania konfliktu 

Pojawienie się problemu, niezgoda, eskalacja konfliktu i proces jego 

rozwiązywania wymagają ogromnego wysiłku emocjonalnego, a 

przede wszystkim umiejętności samokontroli. Cechy niezbędne do 

skutecznego rozwiązywania konfliktu to: 

 

Nawet gdy skuteczność wybranego rozwiązania jest 
oczywista, warto poddać ją po jakimś czasie ocenie, 
przypomnieć ją sobie, ponieważ to buduje pozytywne 
wzorce zachowania, jednocześnie utrwalając je przez 
dowartościowanie. 

•panowanie nad stresem, koncentracja i samokontrola, 
by niepotrzebnie nie eskalować zaistniałego problemu; 
wskazane jest redukowanie stresu przez wszelkie 
dostępne oddziaływania na zmysły (słuch, wzrok, węch 
itd.) 

zdolność do zachowania spokoju w 
sytuacjach stresowych 
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•wiedząc, co czujesz i dlaczego to czujesz, możesz 
efektywnie się komunikować a nawet łagodzić różnice 
zdań; umiejętność radzenia sobie z konfliktem wymaga 
„bycia w kontakcie ze wszystkimi (nawet negatywnymi) 
uczuciami”  

świadomość emocjonalna 

•podobnie jak słowa, również gesty mogą eskalować lub 
łagodzić przebieg konfliktu; zdolność kontrolowania i 
obserwowania np. wyrazu twarzy, tonu głosu, postawy 
ciała zmienia niejednokrotnie przebieg komunikacji i 
pomaga zapobiegać narastaniu negatywnych emocji; 
uczucia trzeba wyrażać słowami nie czynami; unikanie 
zamykania się w sobie i niepodejmowanie dialogu 
odroczy w czasie lub całkowicie uniemożliwi rozwiązanie 
konfliktu 

umiejętności komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej 

szacunek do innych i ich odmiennych zdań 
oraz traktowanie jako priorytetowych 
relacji interpersonalnych  

•odcięcie się od krzywd i uraz wcześniej doznanych, 
które skutecznie wypaczają zdolność postrzegania 
rzeczywistości; w danym momencie należy skupiać się 
na jednym problemie i nie podnosić innych zagadnień 
dopóki nie omówi się jednego 

skupienie na teraźniejszości 
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Reakcje na sytuacje konfliktowe 

Reakcje na konflikt zazwyczaj wiążą się z dominującymi cechami 

osobowościowymi stron skonfliktowanych. Oznacza to, że ta sama 

przyczyna sporu wywołuje u różnych osób inne emocje, działania i 

właściwie determinuje wybór stylu rozwiązywania konfliktu. 

Uwzględniając m.in. różne typy osobowości, opracowano pięć 

głównych stylów reakcji (strategii rozwiązywania) w 

sytuacjach konfliktowych. Są to: 

 

• jeżeli od początku konfliktu dąży się do wymierzenia 
kary, uzyskanie konsensusu staje się praktycznie 
niemożliwe; wymierzenie kary rzadko wynagradza 
poniesione straty i krzywdę  

zdolność wybaczania i proszenia o 
wybaczenie 

unikanie oskarżeń, słów generalizujących 
(zawsze, nigdy), kumulowania emocji, 
wyolbrzymiania, stwarzania pozorów 

rywalizacja, 

unikanie, 

kompromis, 

dostosowywanie się,  

współpraca. 
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Rywalizacja – konkurowanie, dążenie 

do konfrontacji charakterystyczne jest 

dla osób skoncentrowanych na sobie, 

agresywnych, które niechętnie 

współpracują i nie dbają o relacje 

międzyludzkie. 

 

Ta strategia rozwiązywania konfliktu najczęściej prowadzi do jego 

eskalacji, a wygrany może być tylko jeden. Cena zwycięstwa nie gra 

roli, a strony gotowe są poświęcić obiektywne chwilowe korzyści, by 

ostatecznie pokonać przeciwnika.  

Cechy charakterystyczne strategii konkurencji: 

 

Ten typ reakcji jest również preferowany: 

w sytuacjach 
krytycznych, 

gdy na podjęcie 
decyzji jest zbyt 

mało czasu, 

przez osoby, które 
są przekonane o 

tym, że mają 
rację. 

kreowanie sytuacji typu wygrany – przegrany, 

wykorzystywanie współzawodnictwa wewnątrz grupy, 

manipulacja i wymuszanie posłuszeństwa, 

strony konfliktu torpedują wzajemnie swoje propozycje zwłaszcza, 
gdy przeciwna strona mogłaby odnieść korzyści, 

czasochłonna, często niemożliwe uzyskanie porozumienia. 
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Strategią do niej przeciwną jest unikanie. Ten typ reakcji na 

konflikt charakterystyczny jest dla osób uległych, często z niską 

samooceną i poziomem asertywności, które niechętnie wchodzą w 

interakcje. Sięga się po nią również w sytuacjach gdy: 

 

Ta strategia może przyjąć formę zawieszenia problematycznego 

sporu, unikania drażliwych tematów i osób uwikłanych w spór, 

spowolnienia procedur, ukrywania sporu, zasłaniania się regułami 

biurokratycznymi.  

 

przeczekanie jest korzystniejsze niż rozwiązanie konfliktu. 

inni mogą rozwiązać go lepiej, 

potrzeba czasu na zgromadzenie niezbędnych informacji, 

potrzebny jest czas na wyciszenie emocji i odzyskanie właściwej 
perspektywy, 

nie widzi się szansy na spełnienie swoich wymagań, 

problem jest banalny, 

Na dłuższą metę tego typu zachowania 
prowadzą do dystansowania się, narastania 
konfliktu i chociaż rzadko spór przybiera 
gwałtowny charakter, to przyczyna pozostaje 
nierozwiązana.  

•Rośnie ryzyko wybuchu sporu i zaistnienia 
skrajnie emocjonalnych zachowań z błahych 
powodów, niezwiązanych bezpośrednio z 
istotą konfliktu. 
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Kooperacja to strategia wychodzenia z konfliktu, którą stosują 

osoby asertywne, chętne do współpracy i żywo zainteresowane 

jakością interakcji z otoczeniem. Chociaż metoda jest czasochłonna, 

wymaga zdobywania zaufania i niwelowania różnic i dystansu, to w 

dłuższej perspektywie jest korzystna dla wszystkich stron.  

Cechy charakterystyczne strategii współpracy w konflikcie: 

 

Kompromis to dążenie do znalezienia wspólnego rozwiązania przez 

częściową rezygnację z własnych potrzeb na rzecz podobnych 

ustępstw drugiej strony sporu, oparty na umiejętnościach 

negocjacyjnych. Efekt niekoniecznie w pełni zadowala strony sporu, 

ale też nie pozostawia je bez korzyści.  

Strategia ta sprawdza się gdy: 

 

sprzyjająca rozwiązywaniu problemów, 

wymaga wyodrębnienia różnic, a następnie wymienienia 
poglądów i posiadanych informacji, 

proponowane rozwiązania mają charakter integrujący i 
wszyscy mogą wygrać, 

uznanie konfliktów i problemów jako sytuacji do mobilizacji 
sił o potencjale rozwojowym, sposobu uczenia się i 

zdobywania doświadczenia, 

zwracanie uwagi na, co łączy, a nie dzieli. 

przedmiotem konfliktu jest wiele spraw o zróżnicowanym stopniu 
ważności, 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Mogą zainteresować Cię również nasze szkolenia:  

 
 

 Chcesz więcej? Kliknij w link poniżej, by zapoznać się z naszą 

aktualną ofertą szkoleń przygotowaną specjalnie dla Ciebie: 

https://kar-group.elk.pl/oferta/ 

  

 Polub nasz profil na FB i bądź na bieżąco: 

https://web.facebook.com/kar.group.elk/ 

Zaproś swoich znajomych do polubienia naszego profilu! Twoja 

zdanie jest dla nas ważne - podziel się z nami swoją opinią. 

Pozdrawiamy!   

 

 

To „już” koniec. Na łamach niniejszego kursu zawarliśmy sporą 
dawkę wiedzy, która będzie dla Ciebie solidną bazą do dalszego 

rozwijania Twoich zainteresowań i zdobywania nowych 
umiejętności. 

Jesteśmy przekonani, że kompetencje uzyskane przez Ciebie 
dzięki ukończeniu naszego kursu, pomogą Ci w spełnieniu Twoich 

zawodowych aspiracji.  

W zależności od obranego przez Ciebie kierunku, w jakim 
postanowisz rozwijać swoją karierę, nasza firma jest gotowa, by 

wspierać Twoje działania – szkoleniowe oraz marketingowe.  

Skuteczne mediacje 

Psychologia społeczna i wywieranie 
wpływu 

https://kar-group.elk.pl/oferta/
https://web.facebook.com/kar.group.elk/

