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Rozwiązywanie konfliktów 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Rozumienie 

pojęcia konfliktu; 

• Umiejętność 

rozwiązywania 

problemów z 

konfliktami. 

Umiejętności 

• Zdobywanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów. 

Kompetencje 

• Unikanie 

konfliktów i 

zapobieganie im. 



Aksjomaty 

Konflikty są częścią codziennego życia wszystkich ludzi na 

świecie. 

Konflikty są zwykle nieuniknione. 

Jeśli nie zostaną rozwiązane, dochodzi do szkód i blokad. 

Nie możesz być w harmonii ze wszystkimi. 

Źródło: PowerPoint clipart 



Wprowadzenie 

Konflikt - najprościej mówiąc - to spór o ważne kwestie. Konflikty nie 

zawsze są pożądane, często niszczą poczucie bezpieczeństwa. Jednak 

niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, są one częścią 

naszych codziennych czynności, a ich źródła są różne. Co więcej, wiele z 

nich odgrywa pożyteczną rolę, ponieważ wreszcie pozwalają spojrzeć 

na stłumione problemy. Podstawowy wniosek jest jeden: konflikty 

muszą zostać rozwiązane. I dokładnie wiesz, który z nich chciałbyś 

rozwiązać jako pierwszy. Ale czy wiesz jak? Wybór odpowiedniej 

strategii dla sytuacji pomaga w radzeniu sobie z konfliktami. 

Źródło: PowerPoint clipart 



5 stylów rozwiązywania konfliktu (1) 

1. WSPÓŁPRACA 

2. KOMPROMIS 

3. WALKA 

4. UNIK 

5. POBŁAŻLIWOŚD 

 



5 stylów rozwiązywania konfliktu (2) 

Każdy z tych stylów ma swoje zalety i wady, a wybór sposobu rozwiązania sporu determinuje konflikt. 

Współpraca, kompromis i walka razem tworzą tak zwaną triadę wydajności. I wszystkie charakteryzują się 

stopniem aktywności i otwartością. 
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Stopień otwartości 

wysoki 

niski 

niski wysoki 

WALKA WSPÓŁPRACA 

KOMPROMIS 

UNIK POBŁAŻLIWOŚĆ 



1. Współpraca 

Jest to partnerstwo pomimo trudności. Koncentrowanie się na tym, co 

łączy, ale nie dzieli, ponieważ działa to na korzyść obu partnerów. Jest tylko 

jeden mały haczyk: współpraca jest niemożliwa, gdy jedna ze stron, 

pomimo pozytywnych sygnałów, nie chce lub po prostu nie może 

współpracować (a, niestety, jest wiele takich rodzajów). 

 

Współpraca jest najtrudniejszym stylem, ponieważ wymaga zrozumienia 

Twoich emocji i czyjejś (tj. inteligencji emocjonalnej), umiejętności 

słuchania, zaangażowania, tolerancji i chęci osiągnięcia szczęśliwego końca 

dla Was obojga. I częściej rozmawiamy o współpracy niż w rzeczywistości. 
Źródlo: PowerPoint clipart 



2. Kompromis 

Kompromis to poszukiwanie złotego środka. To sztuka ustępowania 

i szukania rozwiązania w imię ogólnego dobra. Kiedy rezygnujesz z 

niektórych nieistotnych problemów - ok, to dobrze; jednakże, kiedy 

zrezygnujesz z ważnych dla siebie spraw, trudno będzie Ci mówić o 

radości i korzyściach płynących z rozwiązywania konfliktów; jedynym 

pozytywnym aspektem jest to, że konflikt zniknął. Wydaje się, że tak 

tylko czasami, ponieważ konflikt może z tego powodu powrócić  i z 

podwójną siłą. 

Kompromis ma swoje zalety i wady, ponieważ nie zawsze warto 

nalegać na swoją pozycję. Z drugiej strony kompromis przybliża Cię 

do poddania się, a w konsekwencji do poczucia straty i bezsilności. 
Źródło: PowerPoint clipart 



 3. Walka 

Walka wyczerpuje emocjonalnie i fizycznie, ale konieczne jest 

zdobycie niedojrzałego społecznie autorytetu, ponieważ walka jest 

również obroną. Następnie musisz umiejętnie zmienić ten styl na inny, 

bardziej przyjazny. 

 

Kim jest osoba, która ciągle z Tobą walczy? Jest to osoba, która stale 

musi udowodnić swoją przewagę i ukryć swoje słabości (niestety 

często mamy z takowymi do czynienia). Źródło: PowerPoint clipart 



Gesty zgody (1) 

Podczas walki odbywa się tak zwany cykl odwetu: reagujesz atakiem niekontrolowanej agresji, co dodatkowo 

stymuluje kontratak (i rzeźnia gotowa). Ale warto przerwać to błędne koło: bądź mądrzejszy emocjonalnie i 

stosuj tak zwane gesty zgody (nie myl ich z poddaniem się!). Mogą pomóc, choć nie zawsze, ale 

przynajmniej wykażesz się dobrą wolą i wyższym umysłem. 

Źródło: PowerPoint clipart 



Gesty zgody (2) 

Gesty zgody są środkami pojednawczymi, tj .: 

 

 Przyznanie się do błędu, przeprosiny; 

 Wyrażanie pokuty i pokory; 

 Proponowanie koncesji; 

 Wyrażanie uczuć na twarzy lub gestów (np. uśmiech, ciało, 

      relaks); 

 Wyrażanie szczerego uznania dla przeciwnika, uznanie 

      jego / jej prawa do odmiennej opinii; 

 Mówienie o własnych potrzebach i emocjach; 

 Proponowanie wspólnego poszukiwania pokojowego rozwiązania. 

Źródło: PowerPoint clipart 



4. Unik 

Krótko i na temat: unikasz rozwiązywania konfliktów, odkładając 

je na później. Jest na to wiele powodów: źle się z tym czujesz, 

nie masz siły stawić czoła przeciwnikowi, chcesz się uspokoić i 

zebrać siły na początku. Czasami chcesz, aby Twoje emocje 

opadły lub po prostu musisz zrobić inną ważną rzecz. 

 

Pamiętaj jednak, że konflikt sam się nie rozwiąże i wróci w 

pewnym momencie. Zawsze możesz o tym pomyśleć jutro lub 

w przyszłym roku. Pył opadnie, czas uleczy rany. Ale ostatecznie 

może warto się z nim zmierzyć? Ty to wiesz najlepiej. 

Źródło: PowerPoint clipart 



5. Wyrozumiałość 

Pobłażliwość daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale tylko wtedy, gdy druga strona to ta sama osoba. 

W przeciwnym razie zostaniesz zdeptany ... emocjonalnie. Narażasz się na nadużycia, zaniedbania i urazy. 

Czasami dochodzi do niekontrolowanego wybuchu emocji. Często takie sytuacje zdarzają się osobom o 

przyjaznym stosunku do świata lub nieśmiałym i o niskiej pewności siebie. 

 

Jednak unikanie lub dążenie do spokoju może skończyć się źle. Jeśli chcesz, poddaj się, ale tylko jeśli 

dokładnie wiesz, dlaczego to robisz. Ale nigdy się nie poddawaj, ponieważ nie widzisz innej drogi. Istnieje 

inny sposób zrobienia tego. Przeczytaj o asertywności i postawach, które oferuje asertywność. Postawa 

asertywna, agresywna i uległa. 

 

Czasami pobłażliwość działa również w taki sposób, że liczymy na zasadę wzajemności. Poddając się komuś, 

mamy nadzieję na to samo od niego / niej. Motywacja jest obecna, ale efekt niekoniecznie. 



Podsumowanie 

Od nas zależy, gdzie, kiedy i jakiego stylu rozwiązywania konfliktów używamy. Wygląda to inaczej w relacjach 

zawodowych - podczas relacji z klientem (negocjacje), szefem - i w domu - na przykład podczas 

codziennych walk o wybór koloru ścian w salonie. Warto jednak opanować je wszystkie. W ten sposób 

łatwiej kontrolujesz rzeczywistość i zwiększasz efektywność w różnych dziedzinach. Istnieje 5 sposobów 

rozwiązywania konfliktów, ale wiem, że Ty też masz swoje. 



https://www.katarzynapluska.pl/5-sposobow-rozwiazywania-konfliktow/ 

Źródła 


