
 

5. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE 

 

Na początek zajmijmy się pojęciem konfliktu. Czym jest konflikt, kiedy występuje i w jakich 

formach? Czy w Twoim zespole konflikt miał już miejsce? Oczywiście miejmy nadzieję, że 

nie. Jednak konflikty są nieuniknione i lepiej się na nie przygotować oraz obrać dobrą 

strategię ich rozwiązania.  

 

Co może być przyczyną konfliktu? 

 

 Konflikty mogą powstawać przez nierówny przepływ danych, na przykład wówczas, 

gdy informacje w firmie, dziale czy zespole docierają do jednych szybciej, do innych z 

opóźnieniem czy przez inne źródła albo przekaz treści jest zróżnicowany. W końcu ktoś z 

członków może poczuć się w pewien sposób poszkodowany, pominięty i zacząć domagać się 

równego dostępu do informacji. Podobnie jest z nierównym traktowaniem, kiedy to jeden z 

pracowników zauważa faworyzowanie, docenianie drugiego, któremu łatwiej pnie się po 

szczeblach kariery zawodowej. Konflikt może wystąpić także w momencie, kiedy nie są jasno 

określone pozycje i zadania w firmie, a więc na tle wartości. I przede wszystkim wtedy, kiedy 

zespół jest źle dograny i nie potrafi ze sobą współpracować na przykład przez różnice 

poglądów. 

 Jeżeli za konfliktem nie stoją bezpośrednio ludzie i ich poglądy czy wartości, to 

przyczyną może być czas i natłok zadań oraz słaba organizacja. Do tego można dołożyć także 

stres lub zmniejszoną liczbę obecnych pracowników w przypadku urlopów, chorób, delegacji 

i innych nieobecności, kiedy na mniejszą liczbę pracowników nadal przypada duża ilość 

pracy.  



 

Typy konfliktów 

 

 Konflikt można ocenić nie tylko pod kątem tego, czego lub kogo on dotyczy, ale 

również z uwagi na to, jak on przebiega. Różne spory mogą wymagać różnej interwencji. 

Zanim zaczniesz działać, oceń najpierw swoje położenie wobec tego konfliktu oraz jego skalę. 

 Najprostszym etapem, który niekoniecznie musi jeszcze powodować konfliktu, jest po 

prostu problem, który wymaga rozwiązania. Może to być dodatkowe zadanie czy dodatkowy 

obowiązek na krótki czas, albo brak pracownika, którego trzeba zastąpić. Rzecz wymagająca 

dyskusji i działania. Konflikt rodzi się w momencie, kiedy problem zaczyna prowadzić do 

niezgody. Pracownicy nie chcą dojść do porozumienia, nikt nie chce, bądź nie ma czasu, 

przejąć dodatkowych zadań, zastąpić kogoś lub zwyczajnie pojawia się w jakiejś kwestii 

sprzeczność. Nie musi to jednak być nic wielkiego. 

 Sytuacja zaostrzać zaczyna się w momencie, kiedy pracownicy rozpoczynają ze sobą 

rywalizację. Strona przeciwko stronie, kto lepszy, kto zrobi więcej, kto lepiej się 

zaprezentuje, kto otrzyma awans lub podwyżkę itd., po czyjej stronie jest racja. Może to być 

kwestia albo pomiędzy jednostkami, albo pomiędzy zespołami. A im więcej zaangażowanych, 

tym większy bałagan. Gra toczy się bardziej nie o rozwiązanie problemu, a o zwycięstwo. 

Bitwę o rację możemy trafnie określić krucjatą, polegającą na przeciągnięciu jak największej 

ilości pracowników na swoją stronę, bo im większe poparcie, tym większa szansa na 

zwycięstwo albo liczba ludzi opowiadających się po jednej stronie i jej racją. W końcu 

dochodzimy do wojny, oczywiście przysłowiowej wojny, jednak sęk w tym, aby zniszczyć 

przeciwnika. Na przykład, kiedy ktoś wyjątkowo zaszedł pracownikowi/pracownikom za 

skórę, nie wykonuje obowiązków, zrzucając je na innych, nie chce współpracować, zdaje 

relację przełożonemu z tego, co dzieje się w zespole, aby zdobyć jego przychylność czy inne 

korzyści.  

 

Po czym poznać pierwsze symptomy konfliktu? 

 

 Jako menager bądź lider, powinieneś kontrolować sytuację i obserwować relacje i 

pracę w zespole. O ile w pracy stacjonarnej jest to dużo łatwiejsze, to nie jest to niemożliwe w 

przypadku pracy zdalnej. Symptomy, że coś może być nie tak, można zaobserwować choćby 

po zmianie treści maili, kiedy zaczynają one brzmieć w sposób bardziej stanowczy, 

dyplomatyczny albo roszczeniowy. Również podczas spotkań online, wówczas gdy rozmowy 

zaczynają z luźnych i swobodnych stawać się bardziej sformalizowane, pracownicy 

niechętnie wymieniają się zdaniami albo w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Aż po konkretne 

informacje bezpośrednio od pracowników, mówiące o problemie czy pewnego rodzaju 

niechęci. 

 

Jakie podjąć kroki aby zapobiegać konfliktom? 



 

 Przede wszystkim postaraj się zadbać o to, aby Twój zespół był odpowiednio dobrany, 

a zadania rozdzielone adekwatnie do umiejętności i stanowisk pracowników. Poznaj swoich 

pracowników i przekonaj się, w czym są dobrzy. Nie zlecaj im na głowę wielu zadań, kiedy 

nie uporali się z jednym, gdyż wielozadaniowość niekoniecznie wpływa na efektywność, ale 

za to może powodować frustrację. Upewnij się, czy ktoś nie potrzebuje wsparcia lub czy 

praca z jakiegoś powodu nie jest spowolniona. Upewnij się także, czy pracownik ma warunki 

i odpowiedni sprzęt do sprawnej pracy zdalnej. 

 Jako lider zespołu, możesz najprostszym sposobem użyć władzy i zadania 

pracowników postawić jako pierwszorzędne ponad wszelkimi niezgodnościami. Jednak nie 

ma sensu zamiatać problemu pod dywan, gdyż udawanie, że się go nie widzi, może wywołać 

niechęć do pracy i rozpad zespołu. Lepiej wejść w rolę mediatora i znaleźć czas na 

indywidualne rozmowy z osobami zamieszanymi w konflikt. Oczywiście istnieje ryzyko, że 

każda ze stron będzie próbowała przekonać Cię do swoich racji, warto więc być czujnym i 

asertywnym, wysłuchać wszystkich i zastanowić się nad rozwiązaniem. Czasami mediacje 

będą wymagały kilku spotkań lub konflikt może osiągnąć poziom potrzebujący wsparcia z 

zewnątrz. Możesz także, o ile jest to możliwe, zorganizować spotkanie, gdzie każda ze stron 

będzie mogła wspólnie omówić, w czym tkwi problem i razem spróbujecie dojść do 

konsensusu. Może jednak okazać się, że strony nie będą chciały podjąć wspólnie tematu, a 

więc warto będzie jednak wrócić do opcji indywidualnych konsultacji. Prowadząc takie 

spotkanie, zapanuj nad nim, aby rozmowa nie opierała się głównie na emocjach, tylko aby 

każdy mógł przedstawić konkrety, mówiąc o tym, co jest nie tak i czego oczekuje. Rób 

notatki, porównuj je, analizuj je, sam nie daj się ponieść emocjom. Bądź obiektywny i nie 

rozstrzygaj konfliktu samemu, wskazując winnych. Spróbuj zaproponować swoje rozwiązanie 

i wysłuchaj reakcji stron. Może pozwoli to zrobić krok naprzód. 

 

W jaki sposób rozwiązać powstały konflikt? 

 

 Jeżeli zauważasz jakiś problem, oceń jego skalę. Może nie będzie on wymagał Twojej 

ingerencji i nie ma potrzeby się w niego mieszać i wystarczy, że się wycofasz lub ustąpisz. 

Zachowaj jednak czujność. Jeżeli sytuacja doprowadza do sporu, a Ty jesteś pomiędzy lub po 

jednej stronie, spróbuj załagodzić ją, szukając wspólnego celu. Może drogą znalezienia 

wspólnych intencji czy powiązań, da się dojść do jednego rozwiązania. Kiedy strony nadal 

upierają się przy swoich racjach, najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie pójście na 

kompromis. Założenie jest takie, że każdy choć w połowie będzie zadowolony. Racja nie 

pozostanie po jednej stronie, ale przynajmniej ustalenie pewnej wersji doprowadzi do ugody. 

Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jednak w miarę szybkie, kiedy konflikty działają na 

niekorzyść i spowalniają prace firmy. Zdarzają się też sytuacje, kiedy decyzja musi być 

podjęta już i nie ma czasu na dyskusje i spory. Jeżeli odpowiadasz za pracę zespołu możesz 

zażądać, że „coś ma być zrobione i koniec!”, a dopiero później poświęcić czas na 

wyjaśnienia, dlaczego tak musiało być. Staraj się jednak szybciej reagować na konflikty, by 

nie doprowadzać do tego ostatecznego rozwiązania, gdyż może to odcisnąć piętno na 

wizerunku Twojej osoby i niechęć współpracy z Tobą. Najwygodniej jest więc znaleźć czas 



na omówienie problemu, ale przy zachowaniu bezpieczeństwa, aby nikt nie ucierpiał i nie 

poczuł się poszkodowany. Dobrze więc popracować nad asertywnością i umiejętnością 

słuchania, tak by wspólnie wypracować drogę do ugody. 

 

 Aby być dobrym liderem, powinieneś skupić się nie tylko na zadaniach i 

progresie firmy, ale również na relacjach pracowniczych. Prędzej czy później zawsze 

musi dojść do sporu, a lepiej umieć na niego odpowiednio zareagować niż udawać, że go 

nie ma. Jeżeli pracownicy będą mogli mieć w Tobie oparcie i liczyć na Twoją pomoc, 

praca będzie dużo bardziej przyjemna i efektywniejsza. Poznaj swoich pracowników i 

podchodź do nich indywidualnie. Interesuj się ich samopoczuciem, stanem zdrowia i 

komfortem w pracy. Daj znać, że jesteś otwarty na ich potrzeby, pomysły i jesteście 

jednym teamem. Do konfliktów podchodź obiektywnie i wspieraj pracowników w 

szukaniu kompromisów i rozwiązań. 

 


