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I. Koncept teoretyczny 

W tym module porozmawiamy o komunikacji w ramach zarządzania konfliktem.  

Każda firma czy projekt chce, aby praca przebiegała sprawnie i wydajnie. Często jednak jest to 
niemożliwe, ponieważ w trakcie pracy pojawiają się nieprzewidziane sytuacje, które przeradzają 
się w konflikt, czy to na tle podejmowania decyzji, czy też w wyniku napięcia między 
współpracownikami. Konflikty te zakłócają prawidłowy rozwój projektu, ponieważ wybijają z 
rytmu pracy i konieczne jest poświęcenie określonego czasu na ich rozwiązanie. Aby lepiej 
zrozumieć, jak konflikty wpływają na firmę, w różnych badaniach ustalono, że rozwiązywanie 
konfliktów zajmuje 20% czasu pracy, co oznacza utratę produktywności i rentowności. 

Z tego powodu ważne jest, aby umieć zarządzać konfliktami, zarówno dużymi i skandalicznymi, 
jak i małymi i mniej ważnymi, aby zmniejszyć ich wpływ na tempo pracy i produktywność firmy 
lub projektu, a w tym celu komunikacja odgrywa podstawową rolę. 

W tym sensie w niniejszym module będziemy pracować nad treściami związanymi z definicją 
zarządzania konfliktami, krokami, jakie należy podjąć, aby nimi zarządzać, rodzajami konfliktów, 
strategiami i technikami rozwiązywania konfliktów, postacią moderatora... 

 

Najpierw zdefiniujmy, czym jest zarządzanie konfliktem. 

Zarządzanie konfliktem  to umiejętność zapobiegania i/lub zmniejszania destrukcyjnej siły 
konfliktu w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zmieniał on naturalny rytm pracy i 
sprzyjał jak najszybszemu rozwiązaniu problemu. Wiąże się to z przekształceniem konfliktów, 
To znaczy, po przeprowadzeniu procesu, w wyniku którego nierozwiązywalny konflikt staje się 
problemem możliwym do rozwiązania, albo poprzez jego rozwiązanie (takie jak negocjacje czy 
mediacje), albo na drodze sądowej. 

Dlatego, aby zarządzać konfliktem, trzeba najpierw mieć dobre nastawienie i chęć do radzenia 
sobie z nim. 

Oto kilka wskazówek, jak radzić sobie z konfliktami: 

● Zwracaj uwagę na sygnały pozwalające zapobiegać konfliktom, takie jak przesadna 
reakcja kolegi na błahy komentarz, częste sprzeczanie się z innymi niezależnie od tematu, brak 
szacunku, słaba komunikacja lub jej brak... 
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● Bądź zainteresowany rozwiązaniem konfliktu zanim do niego dojdzie, nie czekaj, aż 
wybuchnie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu, 
przygotuj się, przeanalizuj i spróbuj go rozwiązać. Aby to zrobić, najlepiej zacząć od rozmowy  
z interesariuszami. 

● Słuchaj, nie daj się ponieść uprzedzeniom. Udało Ci się wykryć możliwy konflikt, ale nie 
próbuj zgadywać, na czym on polega i rozwiązywać go na własną rękę, lecz rozmawiaj i słuchaj 
zainteresowanych stron, unikając w ten sposób nieporozumień i nowych konfliktów. 

● Przygotuj i przeanalizuj. Podobnie jak w negocjacjach, ważne jest dobre przygotowanie 
do zarządzania konfliktem, do czego niezbędne jest przeanalizowanie sytuacji, sprawdzenie,  
na czym polega problem, jakie są jego przyczyny, jakie są jego skutki, jak można go rozwiązać... 

● Znajdź dobry czas na rozmowę, gdzie interesariusze są chętni do omówienia problemu  
i jego rozwiązania. Nadaj priorytet problemowi i nie rozpraszaj ani nie zmieniaj tematu. Unikaj 
uprzedzeń, które mogą istnieć, i używaj języka sprzyjającego rozwiązaniu konfliktu (unikaj, na ile 
to możliwe, używania słów o negatywnych konotacjach, takich jak problem, niemożliwe, 
trudności...). 

● Postaw się na miejscu drugiej osoby, to znaczy, bądź empatyczny, staraj się zrozumieć 
ich działania, emocje i myśli, abyś stał się dla nich osobą godną zaufania. 
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II. Typy konfliktu 

Jeśli chodzi o konflikty, wydaje się, że wszystkie są takie same, ale to dalekie od prawdy. Konflikt 
osobisty lub wewnętrzny, w którym jedyną zaangażowaną osobą jest on sam, to nie to samo, co 
konflikt międzygrupowy, w którym interweniują dwie lub więcej grup ludzi. 

Tak jak konflikt różni się w zależności od liczby zaangażowanych w niego osób, tak i konflikty 
różnią się w zależności od rozwiązywanej kwestii, ponieważ konflikt duchowy, w którym 
kwestionuje się wszystko, co było uważane za prawdę absolutną, nie jest taki sam jak konflikt 
dotyczący miejsca ustawienia rośliny w pokoju. 

Dlatego ważne jest, by znać różne rodzaje konfliktów, tak by w odpowiednim momencie móc 
rozpoznać, z jakim konfliktem mamy do czynienia, i wybrać technikę lub strategię, która najlepiej 
pasuje do tego konfliktu. 

 

Rodzaje konfliktów można podzielić na następujące kategorie: 

● W zależności od jego prawdziwości. 

● W zależności od ilości uczestników. 

● W zależności od tematu. 

 

a. W zależności od jego prawdziwości 

Pierwszej klasyfikacji konfliktów można dokonać na podstawie ich prawdziwości, tzn. konflikt 
istnieje naprawdę lub jest wynikiem nieporozumienia lub wymysłu jednej ze stron, a więc tak 
naprawdę go nie ma. 

 

Dlatego konflikty można uporządkować w następujący sposób: 

 

● Konflikt o rzeczywistym podłożu 
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Są to konflikty, które mają rzeczywiste źródło, tzn. są konsekwencją rzeczywistych elementów i 
sytuacji, np. ekonomicznych, prawnych, zawodowych, związanych z odpowiedzialnością... 

Przykładem tego typu konfliktu może być sytuacja, w której firma wyznacza przestrzeń roboczą 
dla różnych zespołów roboczych, a jeden z nich celowo zajmuje część lub całość przestrzeni 
innego zespołu. 

 

● konflikt o wymyślonej genezie 

Ten typ konfliktu pojawia się gdy konflikty w rzeczywistości nie istnieją, ponieważ są one 
wynikiem nieporozumień, a po zrozumieniu błędu konflikt znika. 

Przykładem wyimaginowanego konfliktu może być sytuacja, w której kierownik projektu nie 
otrzyma odpowiedniego zadania w ustalonym terminie i na ustalony adres e-mail, co spowoduje 
ewentualne zwolnienie osoby odpowiedzialnej. Jednak osoba odpowiedzialna oddała zadanie w 
terminie, ale adres e-mail podany przez kierownika projektu był błędny. 

Konflikty te nie są prawdziwe, ale są promowane przez jedną ze stron w celu uzyskania jakiejś 
korzyści. 

Na przykład osoba z firmy twierdzi, że z powodu rozkładu zajęć nie może odebrać swoich dzieci 
ze szkoły i dlatego prosi o możliwość wyjścia godzinę przed pracą, aby je odebrać. Jednak osoba, 
o której mowa, nie ma takiego problemu, ponieważ nie ma dzieci lub to ktoś inny je normalnie 
odbiera, i wywołuje ten konflikt, aby móc wyjść przed pracą bez ponoszenia kar. 

 

b. W zależności od ilości uczestników 

Liczba osób zaangażowanych w konflikt ma bezpośredni wpływ na sposób zarządzania nim, 
ponieważ konflikt wewnętrzny jednej osoby, w którym cała władza decyzyjna spoczywa na tej 
osobie, nie jest taki sam jak konflikt między różnymi zespołami roboczymi, w którym kilka osób 
ma różne punkty widzenia na konflikt i musi dojść do porozumienia, często z pomocą osoby 
bezstronnej. 

W tym sensie konflikty można sklasyfikować jako: 

● Personalne konflikty 

Konflikty tego rodzaju to te, które występują w każdej osobie, czyli jej wątpliwości, 
niezdecydowanie, słabości lub inne myśli, opinie, emocje czy wartości. W ten sposób w ramach 
tej typologii gromadzone są również pytania dotyczące życia: Kim jestem? Dokąd zmierzam? 
Dlaczego istnieję? ... 
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Przykładem tego typu konfliktu w miejscu pracy może być wybór zespołu, z którym chce się 
współpracować lub, bardziej ogólnie, tego, czemu chce się poświęcić w życiu zawodowym. 

 

● Interpersonalne konflikty 

W tę klasę konfliktów zaangażowane są dwie lub więcej osób, ponieważ są one wynikiem 
interakcji z innymi osobami. Konflikty te mogą pojawić się w każdej chwili i bez uprzedzenia, 
ponieważ wystarczy, że jedna osoba poczuje się urażona lub źle potraktowana, by powstał 
konflikt, który w wielu przypadkach może być konfliktem wymyślonym, ponieważ jego źródło 
jest niezrozumiałe. 

Dobrym przykładem tego rodzaju konfliktu jest sytuacja, w której dwóch współpracowników 
spiera się o sposób wykonania określonego zadania. 

 

● Grupowe konflikty 

Konflikty tego typu są ewolucją konfliktów interpersonalnych, ponieważ w tym typie konfliktu 
również interweniują dwie lub więcej osób, z tą jednak różnicą, że konflikt nie dotyczy tylko stron 
przeciwnych, ale dotyka także, bezpośrednio lub pośrednio, innych członków grupy. Przyczynami 
tego typu konfliktów mogą być: brak zgody na podejmowane decyzje, złe relacje z grupą  
lub organizacją, problemy z hierarchią w grupie... 

Główny problem z tego typu konfliktami polega na tym, że jeśli nie zostaną szybko rozwiązane, 
wywołują reakcję łańcuchową, w której jeden problem generuje kolejny problem, a potem 
następny, i następny, i tak dalej, aż do momentu, w którym niemożliwe jest rozwiązanie 
głównego konfliktu, jak również konfliktów pochodnych, więc jedynym wyjściem jest 
rozwiązanie grupy. 

Przykładem konfliktu grupowego może być zainteresowanie jednego z członków grupy 
przewodzeniem zespołowi roboczemu, w związku z czym nieustannie konfrontuje się on z 
liderem grupy i dyskredytuje go, co powoduje podziały w zespole, obniża wydajność grupy, 
powoduje dyskomfort wśród kolegów, przestają oni wywiązywać się z zadań, .... 

 

● Konflikty międzygrupowe 

Są to konflikty, w które może być zaangażowana największa liczba osób. Konflikty te nigdy nie 
mają wymyślonego źródła, ponieważ ze względu na dużą liczbę zaangażowanych osób bardzo 
trudno jest, aby konflikt był wynikiem nieporozumienia, gdyż ktoś szybko by się zorientował. Z 
drugiej strony, główne przyczyny konfliktów wynikają zazwyczaj ze sprzeczności ideologii, 
poglądów, religii lub zainteresowań. 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in  
Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 
 

7 
 

 

Głównym niebezpieczeństwem tego konfliktu jest to, że może on prowadzić do skrajnej 
przemocy, tzn. dwie grupy konfrontują się fizycznie, aby z jednej strony bronić swojego 
stanowiska, a z drugiej strony używają przemocy jako środka wzmacniającego poczucie 
przynależności i jedności grupy, co daje im powód do usprawiedliwienia, dla samych siebie, 
stosowanej przemocy. 

Najbardziej jaskrawym, skrajnym przykładem są starcia chuliganów dwóch drużyn piłkarskich. 

W biznesie dobrym przykładem może być konflikt między dwoma zespołami roboczymi 
wykonującymi tę samą pracę, w którym każdy z zespołów ma za zadanie zdyskredytować i 
utrudnić pracę przeciwnego zespołu 

 

 

c. W zależności od tematu 

Wreszcie, konflikty można też klasyfikować według tematu problemu, ponieważ konflikt 
uczuciowy, osobisty lub interpersonalny, nie jest tym samym, co konflikt o przywództwo w firmie 
czy konflikt o interesy ekonomiczne. 

Ze względu na tematykę, konflikty można podzielić na: 

 

● Konflikt w relacjach 

Konflikty te rozgrywają się w grupach, składających się z dwóch lub więcej osób, które łączy jakaś 
więź: rodzina, przywiązanie, przyjaźń lub miłość. Konflikt z bratem lub przyjacielem nie jest taki 
sam jak z nieznajomym na ulicy, ponieważ znasz swojego brata lub przyjaciela, znasz jego historię 
i możesz mieć lepszy pomysł na rozwiązanie konfliktu.  

W tego typu konfliktach problem jest jednak spotęgowany, ponieważ ze względu  
na wcześniejsze zaufanie i więzi emocjonalne, konflikt może być rozumiany jako zdrada,  
co komplikuje go i sprawia, że jest trudniejszy do rozwiązania niż między obcymi ludźmi. 

Na przykład brak komunikacji między dwoma kolegami, którzy na co dzień ze sobą współpracują, 
będzie powodował ciągłe konflikty o drobiazgi, które mogą zakończyć się wielką wrogością 
między nimi i nieodwracalnym zerwaniem relacji w pracy. 

 

● Konflikty oparte na interesach 
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Konflikty te wynikają z motywacji lub celów zaangażowanych stron, niezależnie od tego, czy są 
to dwie czy więcej osób. W grę wchodzą tu m.in. interesy ekonomiczne, zawodowe, rodzinne 
lub uczuciowe jednej lub obu stron konfliktu. 

Wyraźnym przykładem konfliktu opartego na interesach jest sytuacja, w której pracownik 
domaga się podwyżki wynagrodzenia za swoją pracę, a firma odmawia mu jej przyznania. 

 

● Konflikty bazujące na wartościach oraz etyce 

Tego rodzaju konflikty są skomplikowane, ponieważ dyskutuje się w nich o absolutnych 
prawdach każdego człowieka. 

Każda jednostka wzrasta w określonym środowisku i kulturze, przyswaja sobie pewien sposób 
życia, pewne pojęcia i prawdy, które określają jej sposób działania. W tego rodzaju konflikcie te 
osobiste prawdy są kwestionowane przez inną osobę lub grupę, co powoduje większy opór przed 
zaakceptowaniem zmiany, ponieważ oznaczałoby to uznanie, że przez całe życie żyło się źle. 

Przykładem biznesowym tego rodzaju konfliktu może być sytuacja, w której w firmie rodzinnej, 
w której wpaja się, że rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, ojciec jest zmuszony zwolnić 
syna za jego ciągłą, zerową wydajność. 

 

● Konflikty związane z walką o władzę 

Jest to typowy konflikt w grupach lub organizacjach, gdzie jedna lub więcej osób woli 
rozkazywać, niż być posłusznym, lub chce, aby praca była wykonywana w inny sposób. 

Konflikty te nie dotyczą jednak tylko osób zainteresowanych władzą, ale cała grupa  
lub organizacja może zostać zmuszona do wybrania jednej ze stron, co rodzi nieufność i rozłam 
w grupie lub organizacji, a to z kolei wpływa na wydajność pracy. 

 

● Konflikty osobowościowe 

Każdy człowiek ma specyficzną osobowość. Jednak nie wszystkie osobowości są ze sobą 
kompatybilne. Sprawia to, że w bardzo szczególnych przypadkach osobowość jednostki jest nie 
do zniesienia, generując konflikty o drobiazgi i nieświadomie. 

W przypadku tego typu konfliktów istnieje duży problem z ich rozwiązywaniem, a mianowicie 
nie można zmienić osobowości danej osoby, dlatego aby móc rozwiązać konflikt, trzeba wykazać 
się cierpliwością i dobrą wolą po obu stronach. 
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Przykładem tego typu konfliktu może być sytuacja, w której partner ma taki ton głosu, że 
denerwuje cię, co utrudnia ci nawiązanie z nim relacji i porozumienia, powodując konflikty  
z powodu braku komunikacji. 

 

III. Techniki i strategie zarządzania konfliktami 

Zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie zazwyczaj nie jest łatwe, niezależnie od tego, czy 
jest się stroną zaangażowaną w konflikt, czy osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie konfliktów 
w zespole roboczym, ponieważ naraża się na krytykę i groźby, co dla nikogo nie jest przyjemne. 

Jednak obawa przed krytyką nie powinna być powodem do unikania lub ignorowania konfliktów, 
ponieważ wszystkie konflikty w końcu wybuchają i stają się bardziej skomplikowane niż konflikt 
pierwotny. 

Dlatego ważne jest, by rozpoznawać oznaki konfliktu i jak najszybciej podjąć odpowiednie 
działania. Niektóre oznaki, które można rozpoznać, to: 

 

● Unikaj drugiej osoby. Jedną z pierwszych oznak konfliktu między dwojgiem ludzi jest to, 
że starają się oni nie przebywać w tym samym pomieszczeniu lub nie komunikować się ze sobą. 

● Język ciała. Ciało przekazuje więcej informacji niż te przekazywane werbalnie, dlatego 
obserwacja mowy ciała towarzyszy pomoże Ci zidentyfikować ewentualne konflikty, ponieważ 
jeśli dwóch towarzyszy znajduje się w tym samym pomieszczeniu i rozmawia spokojnie, ale ich 
mowa ciała wskazuje, że są nastawieni defensywnie, to osoby te mogą mieć ukryty konflikt. 

● Komunikacja werbalna. Jeśli osoba, której ufasz, zaczyna komunikować się z Tobą  
w sposób formalny, może to oznaczać, że ma z Tobą konflikt i próbuje się od Ciebie zdystansować 
za pomocą języka. 

● Przemoc. Przemoc, zarówno słowna, jak i fizyczna, jest wyraźną oznaką konfliktu, więc 
jeśli dwoje partnerów za każdym razem, gdy przebywają w tym samym miejscu, kłócą się ze sobą 
i nie okazują sobie szacunku, z pewnością dojdzie między nimi do konfliktu. 

● Plotki. Konflikty można próbować ukrywać lub ignorować, ale w końcu inni ludzie 
odkrywają lub wyczuwają problem i zaczynają się pojawiać plotki o konflikcie i o tym, na kogo 
on wpływa. 

Po odkryciu konfliktu należy zacząć nim zarządzać i go rozwiązywać. W tym celu ważne jest, aby 
wiedzieć, jak rozpoznawać różne rodzaje konfliktów, ponieważ jest to pierwszy krok do 
zarządzania konfliktami i ich rozwiązywania, gdyż znajomość rodzaju konfliktu oraz jego cech 
charakterystycznych, z jakim mamy do czynienia, wskaże nam najlepszy sposób jego 
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rozwiązania. Na przykład, ważne jest, aby wiedzieć, czy konflikt jest prawdziwy, ponieważ jeśli 
jego źródłem jest nieporozumienie lub inwencja drugiej strony, konflikt zostanie rozwiązany 
szybko i bez negatywnych konsekwencji. Co więcej, inaczej rozwiązuje się konflikt osobisty  
lub z członkiem rodziny, gdzie można go rozwiązać w atmosferze zaufania, a inaczej konflikt  
w zespole pracowniczym lub w innej grupie, gdzie w sprawę zaangażowanych jest wiele osób  
i konieczne może być wprowadzenie bezstronnej osoby trzeciej. 

Niektóre techniki lub strategie zarządzania konfliktami i ich rozwiązywania to: 

 

● Model CCST  

● Metody harwardzkie 

● Mediator 

 

a.  Model CCST  

Ta technika rozwiązywania konfliktów polega na przestrzeganiu serii faz lub etapów, które każda 
osoba zaangażowana w konflikt musi przejść, aby poradzić sobie z problemem i go rozwiązać, 
indywidualnie lub w grupie. 

Nazwa tej techniki pochodzi od akronimów poszczególnych faz, którymi są: 

Zrozumienie 

W tej pierwszej fazie koncentruje się na zrozumieniu konfliktu, czyli na tym, czym jest konflikt, 
dlaczego powstaje, kto jest w niego zaangażowany, jakie są czynniki lub elementy, które w niego 
ingerują... 

W ten sposób w pierwszej fazie eliminuje się konflikty oparte na nieporozumieniach i tworzy się 
podstawy do obiektywnego zbadania konfliktu i jego rozwiązania. 

Powody 

Teraz należy przeanalizować, jakie były przyczyny konfliktu, przy czym ważne jest, aby zachować 
spokój i zastanowić się nad możliwymi przyczynami w możliwie najbardziej obiektywny sposób. 
Jest to powolny proces, który wymaga czasu i - ewentualnie - udziału osób spoza konfliktu. 

Rozwiązania 

Po ustaleniu przyczyn, które wywołały konflikt, kolejnym etapem jest wspólne poszukiwanie 
rozwiązania konfliktu przez wszystkie zaangażowane w niego strony. Rozwiązanie zostanie 
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osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie strony zgodzą się z proponowaną propozycją i będą chciały 
ją zrealizować do końca. 

 

Transfer 

Jest to ostatnia faza Modelu CCST. W tej fazie następuje realizacja rozwiązania uzgodnionego  
w poprzedniej fazie, przy jednoczesnym zobowiązaniu wszystkich zaangażowanych osób  
do przestrzegania zaproponowanego rozwiązania. Ważne jest, aby ustanowić mechanizmy  
lub umowy, dzięki którym przyczyny tego konfliktu nie będą generować nowych konfliktów  
w przyszłości. 

Podczas opracowywania tej ostatniej fazy mogą pojawić się nowe, nieprzewidziane konflikty,  
w przypadku których zaleca się zarządzanie nimi również z wykorzystaniem Modelu CCST. 

 

b. Metody harwardzkie  

Metoda ta, jak sama nazwa wskazuje, została opracowana na Harvardzie w latach 80. ubiegłego 
wieku. 

W metodzie tej nie chodzi tylko o rozwiązywanie konfliktów, ale o poszukiwanie najlepszego 
rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych w konflikt. W tym celu bardzo ważna jest dobra 
wola i zaangażowanie wszystkich osób zaangażowanych w rozwiązanie konfliktu w najlepszy 
sposób. 

Etapy rozwiązywania konfliktu według metody harwardzkiej to: 

● Przedstawiaj fakty w sposób obiektywny:  W zarządzaniu konfliktem emocje tylko 
komplikują rozwiązanie problemu, ponieważ powiększają i przeinaczają fakty, posługując się 
uprzedzeniami lub stereotypami. Z tego powodu należy umieć oddzielić emocje od faktów, tak 
aby w zarządzaniu konfliktem brać pod uwagę tylko fakty takimi, jakimi są, bez podwójnych 
znaczeń i uprzedzeń. 

● Bądź otwarty: Osoby zaangażowane w konflikt muszą być szczere i jasno określić swoje 
cele i zadania w konflikcie, ponieważ w przeciwnym razie nie uda się stworzyć klimatu zaufania 
i współpracy między obiema stronami. 

Po ujawnieniu celów do osiągnięcia okazuje się, że są one bardzo podobne do celów drugiej 
strony. 

● Pracujcie wspólnie: Obie strony muszą znaleźć sposób na rozwiązanie konfliktu,  
nie tylko szukając najlepszej opcji dla siebie, ale także dla obu stron. Dlatego osoby 
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zaangażowane w konflikt będą proponować różne rozwiązania, bez żadnych ograniczeń, a obie 
strony będą je analizować i omawiać, dopóki nie znajdą najlepszego rozwiązania dla wszystkich. 

● Oceń rozwiązanie: Przed przystąpieniem do proponowania rozwiązań obie strony 
uzgodnią szereg obiektywnych kryteriów oceny zasadności rozwiązania, tak aby rozwiązanie 
konfliktu było jak najbardziej sprawiedliwe dla wszystkich. 

Jeśli któraś z zaangażowanych osób nie wykona któregoś z tych kroków, zwłaszcza tych, które 
odnoszą się do zaufania i dobrej woli, metoda zostanie wstrzymana i nie zostanie wznowiona  
do czasu rzeczywistego zobowiązania się do przestrzegania zasad przez osobę, która je 
naruszyła. W razie potrzeby zaangażowane strony mogą wyznaczyć bezstronną osobę  
do pełnienia roli arbitra lub mediatora. 

 

c. Mediator 

W wielu przypadkach osoby zaangażowane w konflikt nie są w stanie poradzić sobie  
z problemem ani go rozwiązać, dlatego proszą o pomoc w jego rozwiązaniu jedną lub kilka osób, 
które są bezstronne i niezwiązane z konfliktem. W zależności od stopnia zaangażowania osoby 
neutralnej, jej działania będą następujące: 

● Arbitraż: Kiedy strony zaangażowane w skomplikowany konflikt szukają szybkiego 
rozwiązania, przekazują odpowiedzialność za jego rozwiązanie osobie neutralnej, która pełni 
rolę arbitra konfliktu. Arbiter będzie zatem odpowiedzialny za ustalenie rozwiązania problemu, 
które będzie respektowane i stosowane przez strony konfliktu, nawet jeśli oznacza to, że 
rozwiązanie to będzie bardziej korzystne dla jednej ze stron. 

● Facylitator: Osoba neutralna nie podejmuje decyzji, a jedynie wspiera dialog i szacunek 
między stronami konfliktu, tak aby to one, a nie osoba neutralna, doszły do porozumienia. 
Facylitator często interweniuje w mniejszych konfliktach. 

● Zapytanie: W tym przypadku osoba neutralna stara się zaproponować nową wizję 
konfliktu. Kiedy strony zaangażowane w konflikt nie osiągają postępów w radzeniu sobie  
z problemem, proszą osobę lub osoby o zbadanie konfliktu i zaproponowanie zaleceń 
dotyczących jego rozwiązania, które zostaną przeanalizowane przez zaangażowane strony  
i określą możliwe rozwiązanie. 

Podczas gdy rolę mediatora może pełnić każdy (przyjaciel, krewny, współpracownik...), aby być 
dobrym mediatorem, trzeba posiadać pewną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania 
konfliktem, a także być cierpliwym, wrażliwym, naturalnym, wyrozumiałym, komunikatywnym, 
dyskretnym, przekonującym i umieć słuchać. 
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Znaczenie postaci mediatora jest uznawane i szanowane jako dobra technika rozwiązywania 
konfliktów, ponieważ ma ona ogromne zalety w porównaniu z innymi strategiami, takimi jak: 

● Rozwiązanie jest projektowane i zatwierdzane przez zaangażowane osoby. 

● Jest to technika tania i szybka. 

● Jest dobrowolna, więc żadna z zaangażowanych stron nie czuje się uciskana. 

● Sprzyja komunikacji. 

● Zachęca do tworzenia kreatywnych rozwiązań. 

● Obie strony czują się wysłuchane i szanowane. 

Nie jest to jednak technika doskonała, więc ma też pewne wady, które należy wziąć pod uwagę, 
np.: 

● Nie wszystkie konflikty można rozwiązać w sposób akceptowalny dla wszystkich. 

● Obecność mediatora musi być zaakceptowana przez wszystkie strony konfliktu. 

● W przypadkach zastraszania nie zaleca się korzystania z pomocy mediatora. 

Wreszcie, technika mediatora jest techniką formalną, więc w przeciwieństwie do poprzednich 
(arbitrażu, facylitacji i dochodzenia), mediator musi wykonać szereg kroków, aby móc ją 
skutecznie i produktywnie przeprowadzić: 

Krok 0: Przed rozpoczęciem procesu mediacji mediator spotyka się z każdą ze stron 
indywidualnie, aby wyjaśnić, na czym polega mediacja, wysłuchać ich argumentów i ocenić 
możliwość zastosowania mediacji w danym konflikcie. 

Krok 1: Mediator zbiera wszystkie strony zaangażowane w konflikt i wyjaśnia im podstawowe 
zasady mediacji, takie jak: proces jest dobrowolny i poufny, nie wolno atakować strony 
przeciwnej (ani słownie, ani fizycznie), należy szanować wymianę słów oraz zachować pozytywne 
i zdecydowane nastawienie do rozwiązania konfliktu. 

Krok 2: Na tym etapie w centrum uwagi znajdują się zaangażowane strony, które mogą 
przedstawić swoje argumenty dotyczące konfliktu. Rola mediatora na tym etapie polega na 
słuchaniu i zachęcaniu do dialogu ze stronami, do czego może wykorzystać takie pytania, jak: Co 
ci się przydarzyło? Jak się czujesz? Dlaczego uważasz, że zachowałeś się w ten sposób? ... 

Krok 3: W tym etapie mediator będzie starał się ustalić kluczowe elementy i przyczyny konfliktu, 
a także cele każdej ze stron, dla których będzie promował dialog poprzez zadawanie pytań, 
takich jak: Dlaczego? Czego chcesz? Czego potrzebujesz?... 
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Krok 4: Po ustaleniu przyczyn i celów konfliktu mediator promuje dialog między 
zaangażowanymi stronami, aby mogły one znaleźć satysfakcjonujące dla siebie rozwiązanie. Aby 
poprowadzić ich w procesie poszukiwania rozwiązań, mediator będzie zadawał pytania, takie 
jak: Co byś zrobił, aby rozwiązać ten problem? Jakie byłyby konsekwencje, gdyby konflikt nie 
został rozwiązany? ... 

Krok 5: Obie strony zgadzają się na sprawiedliwe, konkretne, wyważone i realistyczne  
dla wszystkich rozwiązanie. Mediator będzie monitorował przebieg procesu rozwiązywania 
konfliktu, dzięki czemu będzie mógł umawiać kolejne spotkania z zaangażowanymi stronami, 
aby ocenić prawidłowość wdrożenia uzgodnionego rozwiązania. 

 

 

 


