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Środki zaradcze 
- jak doprowadzić do porozumienia?

Konsekwentny, ale jednocześnie elastyczny
Jak już pewnie zauważyłeś, nie ma jakiegoś uniwersalnego sposobu na 
rozwiązanie konfliktu. Pomyśl, jak łatwo i przyjemnie byłoby, gdyby 
istniało jakieś cudowne antidotum na konflikty, ile zaoszczędziłoby 
to zmartwień i kłopotów. Ludzie, sytuacje, konflikty różnią się jednak 
od siebie, dlatego też środki zaradcze, które się stosuje, nigdy nie będą 
takie same.

Nie jesteśmy jednak całkowicie pozostawieni na pastwę losu. Zawsze 
możemy odnieść się do naszych działań z przeszłości i spróbować 
zrobić podobnie, a przynajmniej nie popełnić wcześniejszych błędów. 
Jednak nie wolno w żadnym wypadku uprzeć się przy jednej „złotej” 
metodzie rozwiązywania konfliktów. Pewne usystematyzowanie 
i przewidywalność są dobre, ale już brak elastyczności i kurczowe 
trzymanie się swoich odwiecznych poglądów - złe.

Niepotrzebna obawa
Jeśli przeprowadziłeś już analizę konfliktu, czas na wybór najod-
powiedniejszych środków, które pomogą sfinalizować sprawę. Tego 
etapu obawiają się często osoby, które nie mają jeszcze zbyt dużego 
doświadczenia w rozwiązywaniu konfliktów. W zasadzie niepotrzeb-
nie, gdyż jest to ta prostsza część całego procesu. Dużo trudniejsza 
jest analiza konfliktu i przedstawienie jej wyników. Poza tym musisz 
pamiętać, że nie jesteś odosobniony w swoich działaniach. Prowadzisz 
je przecież wspólnie ze stronami konfliktu i z ich pomocą pokonasz 
następne etapy.

Większość pracy jest już za tobą
Jeśli prawidłowo przeprowadziłeś analizę konfliktu, można powiedzieć,
że już dużo za tobą. Zebrałeś wszystkie najważniejsze informacje o 
konflikcie, wiesz także, dlaczego dotychczas nie udało się go rozwią-
zać. Poza tym doprowadziłeś do tego, że strony patrzą na siebie i kon-
flikt z innej perspektywy. Spowodowało to na pewno spadek natęże-
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nia konfliktu. Poza tym analiza konfliktu spełniła jeszcze jedną rolę. 
Naświetliła mianowicie pracownikom całe zdarzenie, jego przyczyny 
i cel, do którego należy dążyć. Mogli oni poznać twoje zamiary, a także
przedstawić swoje poglądy. Jeśli strony konfliktu zaakceptowały twój 
plan działania, możesz uznać to za krok milowy w twoim dążeniu do 
zapanowania nad chaosem w firmie.

Siedem środków zaradczych
Przyjrzyjmy się teraz siedmiu rodzajom środków zaradczych, które 
można zastosować, chcąc skłonić strony konfliktu do konstruktywne-
go działania w celu zażegnania sporu.

• Zmotywuj strony konfliktu.
• Szukaj kompromisów.
• Pozwól stronom wystawić się, tzn. niech podejmą próbę.
• Przeobraź myśli i wyobrażenia stron.
• Umożliw stronom zmianę ról.
• Pozwól stronom dać upust złości.
• Przeciwdziałaj czytaniu w myślach.
• Rozróżniaj pomiędzy osobą a działaniem.

Zmotywuj strony konfliktu

Motywacja pełni podstawową rolę w rozwiązywaniu konfliktów. Jeśli 
nie uda ci się zmotywować stron, nie ma w ogóle sensu podejmowanie 
kolejnych kroków w celu zażegnania konfliktu, gdyż się one po prostu 
nie sprawdzą.
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Uczyń dyskomfort swoim sprzymierzeńcem
Konflikty już z samej natury są męczące, co może być twoją kartą 
przetargową. Pracownicy mogą mieć serdecznie dosyć wszystkich 
przykrych i nieprzyjemnych aspektów uczestnictwa w sporze. Wiadomo
też, że ludzie starają się unikać niekomfortowych sytuacji. Wniosek 
jest prosty: będą unikać konfliktów. Z reguły unikanie wynikające 
z dyskomfortu jest skutecznym sposobem na podtrzymanie napięcia. 
Dyskomfort u pracowników może być jednak twoją tajną bronią w 
rozwiązywaniu konfliktów. Po pierwsze, możesz uzmysłowić stronom, 
jak negatywnie konflikt oddziaływuje nie tylko na otoczenie, lecz tak-
że na nie same. Po drugie, możesz pokazać im różne możliwości wyj-
ścia z opresji. W ten sposób zaszczepisz w stronach konfliktu dążenie 
do znalezienia sensownego rozwiązania.

Racjonalne uzasadnienie
Rozwiązania, które proponujesz, muszą być przedstawione w ten 
sposób, aby wydawały się niezawodne i wiarygodne. Aby potwierdzić 
tę wiarygodność, należy spokojnie i rozsądnie przedstawić specyfikę 
konfliktów, dlaczego w ogóle do nich dochodzi, jak zapatrujesz się 
na aktualny spór, co zamierzasz uczynić i dlaczego. Takie racjonalne
uzasadnienie daje podstawy do wiary w to, że proponowane przez 
ciebie środki zaradcze są trafne i właściwe. Dlatego warto poświęcić 
trochę czasu i energii, aby szczegółowo zaprezentować stronom swoje 
obserwacje i propozycje. Zaskakujące jest to, że uczestnicy konfliktu 
tracą często nadzieję (i zarazem motywację), że kiedykolwiek uda się 
rozwiązać spór. Nic tak nie gwarantuje niepowodzenia, jak przekona-
nie, że niepowodzenie jest nieuniknione.

Twoje zadanie

• Podkreśl ujemne strony aktualnej sytuacji.
• Oddramatyzuj sytuację poprzez wyjaśnienie, jak działają konflikty.
• Wzbudź w stronach wiarę w możliwość rozwiązania sporu poprzez 

przedstawienie racjonalnego uzasadnienia.
• Nie szczędź stronom pochwał za każdym razem, gdy która z nich 

zrobi krok naprzód.
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Szukaj kompromisów

Pośrednictwo w sporze to próba znalezienia takiego kompromisu, który
zaakceptują obie strony konfliktu. Lecz znalezienie kompromisu jest 
tylko w teorii proste: obie strony ustępują w tych kwestiach, które nie 
są dla nich aż tak istotne, na rzecz bardziej istotnych spraw. Niby nic 
nadzwyczajnego, a jednak.

W praktyce okazuje się, że wcale nie tak łatwo osiągnąć kompromis, 
gdyż często te same rzeczy są ważne dla obu stron. Rozumie się samo 
przez się, że w takim przypadku ciężko jest znaleźć satysfakcjonujący 
kompromis.

Musi być trwały
Nic nie jest wart kompromis, który nie jest trwały. Wadą kompromisów
jest to, że często są one nietrwałe. Stosunkowo łatwo można skłonić 
strony do zawarcia kompromisu metodą kija i marchewki. Pojawia się 
jednak ryzyko, że po jakimś czasie w pracownikach niezadowolenie 
nawarstwia się do tego stopnia, że wszczynają kolejną awanturę. Nie 
potrzeba wtedy nawet jakiegoś specjalnego powodu.

Bywa, że pracownicy już wcześniej próbowali zawrzeć kompromis, 
lecz im się to nie udało. Mimo to należy postrzegać kompromis jako 
rozsądne wyjście, szczególnie jeśli ty uczestniczysz w jego osiągnięciu.
Przecież ty, jako osoba z zewnątrz, możesz wskazać na różne inne 
możliwości zaradzenia sytuacji, o których nie pomyśleli sterowani 
emocjami pracownicy.

Poza tym masz w zanadrzu jeszcze jeden atut. Przeprowadzając rze-
telnie analizę konfliktu uzyskałeś informacje o tym, jakie są cele 
i nastawienie do całej sytuacji każdej ze stron. Dałeś też stronom 

Środki zaradcze Środki zaradcze



92 93

możliwość samodzielnego rozważenia sytuacji. Dokładne wybadanie 
celów i zamierzeń stron pomoże ci stworzyć podwaliny kompromisu. 
Czasem zwaśnieni pracownicy dochodzą do wniosku, że różnica zdań 
między nimi nie jest aż tak duża. Poza tym, znając aspiracje i dążenia 
stron konfliktu, łatwiej ci jest wyznaczyć pewne wytyczne i obwaro-
wania dotyczące kompromisu.

Aby zaproponowany przez ciebie kompromis opierał się na solidnych 
fundamentach i był trwały, powinieneś już od samego początku anga-
żować strony w jego konstruowanie. W innym razie budowany przez 
ciebie kompromis może okazać się sztuką dla sztuki.

Znaleźć kompromis
Zanim cokolwiek zaczniesz, powinieneś wyznaczyć grunt pod swoje 
działania. W tym cel spotkaj się na osobności z każdym z uczestników 
konfliktu, aby zweryfikować wszystkie informacje, które wypłynęły 
na powierzchnię w trakcie przeprowadzania analizy konfliktu. Na 
zakończenie tego etapu zapytaj:

- Na podstawie wszystkich zebranych informacji myślę, że istnieje 
pewna płaszczyzna do podjęcia kompromisu. Czy masz jakieś swoje 
wyobrażenia odnośnie tego, jak mniej więcej powinien wyglądać taki 
kompromis?

Działania, które teraz musisz podjąć nazywane są powszechnie meto-
dą „prób i błędów”. Wymagają one sporej cierpliwości. Przedstawiasz 
pracownikom różne możliwe rozwiązania, aż znajdziesz takie, które 
strony są gotowe zaakceptować, a które tobie także wydają się sku-
teczne i trwałe. Jeśli obie strony, lub chociaż tylko jedna z nich, scep-
tycznie odniosą się do niego, nie ma raczej szans na to, że kompromis 
okaże się trwały.

Trzeba zdawać sobie sprawę z trzech niebezpieczeństw. Zdarza się 
czasem, że strony chcą być postrzegane jako chętne do zawarcia kom-
promisu, co w rzeczywistości jest nieprawdą. Taka postawa objawia 
się tym, że strony z góry odrzucają dane rozwiązanie bez wysłuchania 
twoich racji lub nie potrafią podać rozsądnych argumentów przeciw. 
W takiej sytuacji musisz postawić pytanie:

- Czego tak naprawdę nie akceptujesz w tym rozwiązaniu? Dlaczego, 
twoim zdaniem, nie ma szans na taki kompromis? Chcę poznać twoje 
argumenty.

Następne pytanie powinno być takie:

- Co zatem powinniśmy zrobić?

Środki zaradcze Środki zaradcze
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Jeśli i to nie zadziała, możesz zawsze opisać sytuację tak, jak ty ją 
odbierasz:

- Jak pewnie zauważyłeś, próbuję znaleźć takie rozwiązanie, które 
usatysfakcjonuje wszystkich uczestników konfliktu. Ponieważ jesteś
jedną z głównych stron konfliktu, twój punkt widzenia ma tutaj 
szczególne znaczenie. Kiedy ja wychodzę z jakimiś propozycjami 
znalezienia kompromisu, ty bez jakiegokolwiek zastanowienia odrzu-
casz je, nieprawdaż? Zastanawiam się tylko dlaczego? Czy wszystkie 
te propozycje są jednakowo mierne? A jeśli tak, to co, twoim zdaniem, 
powinniśmy zrobić?

Inna przeszkoda, która może się pojawić, jest taka, że jedna strona 
konfliktu odpowiada w imieniu drugiej strony. Bywa, że przedstawia-
jąc jednej stronie propozycję kompromisu słyszysz od niej, że druga 
strona na pewno się na to nie zgodzi. Takie „czytanie w myślach” jest 
dosyć powszechne i uniemożliwia stronom wypracować kompromis 
na własną rękę. Pojawia się niebezpieczeństwo, że będą one starały się 
przerzucić na ciebie odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu. Będą 
czekać, aż ty zaproponujesz jakieś nowe, „salomonowe” rozwiązanie. 
Żeby zapobiec takiemu obrotowi sprawy, musisz stale przypominać 
im, dlaczego ingerujesz w konflikt i jaka jest twoja rola.

- Rozumiem, że nie możesz zaakceptować proponowanego przeze 
mnie rozwiązania, ale zważywszy na to, że kłócicie się już od tak 
dawna i wszyscy dookoła mają tego serdecznie dość, musimy znaleźć 
jakieś rozwiązanie. Tak więc pytam się, jaka jest twoja propozycja 
dojścia do porozumienia. Czy jest jakieś rozwiązanie, które mógłbyś 
bez wahania przyjąć?

Ostatnią pułapką jest pokusa osiągnięcia celu w ekspresowym tempie. 
Często zdarza się, że szukając wspólnie kompromisu, nadspodziewanie
szybko się go znajduje. Niby wszyscy są zadowoleni. Człowiek zastyga 
w osłupieniu i myśli „jak nadzwyczajnie gładko poszło...”.

Następnie dajesz pracownikom wolną rękę w naprawianiu wzajemnych
stosunków. Jest to oczywiście jak najbardziej wskazane, jeśli wy-
pracowany kompromis sprawia, że wszyscy są zadowoleni. Czasem 
okazuje się jednak, że dane rozwiązanie nie dotyczy właściwego pro-
blemu, lecz jakiejś innej, mniej istotnej kwestii. Dlatego zawsze należy 
upewnić się, czy wypracowane rozwiązanie dotyczy sprawy nadrzęd-
nej. Zadaj zatem pytanie:

- Jaki problem rozwiązuje ten konkretny kompromis?

Środki zaradcze Środki zaradcze
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Twoje zadanie
Oto, co musisz zrobić:

• przyjmij za punkt wyjścia analizę konfliktu
• zachęć strony konfliktu do wypracowania kompromisu
• wykaż się cierpliwością i opanowaniem
• nie pozostawiaj pracowników sobie samym dopóki problem nie zo-

stanie rozwiązany.

Zachęć strony do próbowania

To, że jedna strona (lub obie) unika drugiej lub nawet mediatora, 
jest jednym z najczęstszych powodów tego, że praca nad konfliktem 
utknęła w martwym punkcie. Wiadomo, że aby wszystko naprawić, 
należy usiąść i wspólnie przedyskutować różne warianty rozwiązania 
problemu. Nie wolno jednak lekceważyć problemu unikania. Pewnie 
pamiętasz komentarz, który pojawił się wcześniej, a który zawsze wy-
daje się być w zanadrzu...

- Nie ma co tyle gadać, trzeba wreszcie zacząć coś robić...

W powiedzeniu tym tkwi jakaś prawda i gdyby tylko więcej ludzi
„robiło, a nie tylko gadało” można by było uniknąć wielu starć, przy-
najmniej w danej chwili. Nie jest to jednak takie proste. Kiedy już 
dojdzie do kłótni, poróżnieni ludzie mają duże opory, żeby stanąć 
ze sobą twarzą w twarz. Z czasem ta niemoc w przełamywaniu lodów 
jeszcze się nasila i pogłębia tak, że konfrontacja staje się praktycznie 
nierealna. Jeśli wtedy wyjdziesz z założenia, że wystarczy „to zrobić, 
a nie gadać”, może się okazać, że strony konfliktu i tak znajdą sposób, 

Eksponowanie powinno przebiegać stopniowo
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żeby się unikać. Być może i spotkają się, lecz będą unikać podejmowa-
nia drażliwego tematu lub się po nim „prześlizgną”. A takie spotkanie 
jest bezużyteczne.

Stopniowo
Rzadko się zdarza, by ktoś, kto uczy się pływać, rzucał się od razu na 
głęboką wodę. Tak samo jest z pilotami, którzy nie zaczynają swojej 
podniebnej kariery od latania jumbojetami, nie mówiąc już o mło-
dych bokserach, którzy nie krzyżują od razu rękawic z Mike’m Tyso-
nem. Jest to rozsądne podejście, gdyż dużo łatwiej jest radzić sobie z 
trudnościami zaczynając od przeszkód mniejszego kalibru. Podobnie 
jest w przypadku eksponowania. Nie ma sensu porywać się od razu 
na najtrudniejsze, tym bardziej, że może zakończyć się to katastrofą. 
Rozsądniej jest ułatwić sobie trochę sprawę i zacząć od łatwiejszych 
spraw. Dodaje to wiary w siebie i stwarza wrażenie, że można coś 
osiągnąć.

W wystawianiu stron na konfrontację z tym, czego unikają, najważ-
niejsze nie jest samo eksponowanie, ale uczucie, że coś się uczyniło, 
że coś drgnęło. Powoduje to, że człowiek nabiera pewności siebie i wy-
kazuje więcej inicjatywy w przyszłości. Aby eksponowanie przyniosło 
efekty, powinieneś wyważyć pomiędzy skłanianiem do wyekspono-
wania, a wielkością czynionych przez strony kroków. Ustal zatem, 
czego się unika, oraz w jakim stopniu sytuacja powoduje dyskomfort. 
Zapytaj:

- Mówisz, że nie chcesz mieć z X do czynienia. Mając do dyspozycji 
skalę od 1-100, gdzie 1 to dyskomfort minimalny, a 100 to najbardziej 
nieprzyjemna sytuacja, jaką możesz sobie wyobrazić, ile punktów 
miałoby twoje spotkanie z X twarzą w twarz?

Znając już stopień dyskomfortu odnośnie poszczególnych sytuacji 
(spotkanie twarzą w twarz z przeciwnikiem, spotkanie z nim w twojej 
obecności, rozmowa przez telefon, spotkanie na zebraniu pracowni-
czym itd.), możesz posłużyć się tym, ustalając z danym pracownikiem 
punkt wyjścia dla dalszych działań. Na początku warto jest zacząć 
od czegoś prostszego, lecz mimo wszystko wymagającego od pracow-
nika poświęcenia. Następnie należy zbliżać się stopniowo do najmniej 
przyjemnej sprawy. Powinieneś zatem motywować do podejmowania 
kolejnych kroków oraz chwalić za te, które strona już poczyniła.

Twoje zadanie

• Wybadaj, co jest szczególnie uciążliwe.
• Ustal optymalne posunięcia.
• Zachęcaj, motywuj, chwal.
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