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Szkolenie: Zarządzanie konfliktem w organizacji 

CEL SZKOLENIA 

 Doskonalenie sposobów diagnozowania przyczyny źródłowej konfliktu . 
 Doskonalenie technik ułatwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 
 Praktyczne ćwiczenie interwencji wspomagających rozwiązanie konfliktu przez jego 

uczestników.  

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE NABĘDZIE UCZESTNIK 
Po szkoleniu uczestnicy będą: 

 Potrafili zdiagnozować przyczyny konfliktów i nieporozumień oraz świadomie dobrać 
narzędzia do ich rozwiązania.  

 Wiedzieć, jak dopasować styl zarządzania konfliktem do jego poziomu rozwoju – 
zaczynając od admonicji, przez mediację, arbitraż, aż do inkwizycji. 

 Potrafili otwierać i rozbrajać konflikty ukryte – w bezpieczny sposób. 

 Lepiej rozumieli różnice pokoleniowe i wynikające z nich konflikty. 
 Potrafili prowadzić rozmowy mediacyjne – pomiędzy stronami konfliktu. 

 Lepiej rozumieć emocje swoje i innych osób i świadomie z nimi pracować.  
 

KRÓTKI, RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 
1. Czym jest konflikt? 

 Definicja konfliktu i sytuacji konfliktowej. 
 Poziom konfliktu a efektywność pracy. 
 Kiedy konflikt może być konstruktywny. 
 Negatywne skutki braku konfliktu. 

2. Jak rozwija się konflikt. 
 Dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej wg J. S. Colemana. 
 Źródła konfliktów. 

— Zakłócenia w komunikacji. 
— Uwarunkowania kulturowe. 
— Odgrywanie ról. 

— Niezaspokojone potrzeby. 
— Czynniki osobowościowe. 

 Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązania. 
— Konflikt dotyczący dostępu do informacji. 
— Konflikt relacji. 

— Konflikt strukturalny. 
— Konflikt interesów. 

— Konflikt wartości. 

 

3. Zrozumieć siebie i innych, czyli różnice międzypokoleniowe. 
 Cztery pokolenia pracowników w organizacji wg CAM MARSTON. 
 Podobieństwa i różnice pomiędzy pokoleniami BB,X,Y, Z 
 Współcześni dorośli w Polsce. 
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— Pokolenie końca wieku. 
— Dzieci transformacji. 
— Maruderzy końca wieku. 
— Europejscy poszukiwacze. 

 Jak korzystać ze swego potencjału. 

4. Komunikacja interpersonalna w trakcie rozwiązywania konfliktów. 

 Techniki aktywnego słuchania jako najważniejszy instrument dobrego kontaktu.  
 Rozpoznawanie stanów emocjonalnych stron konfliktu mogących utrudnić jego rozwiązanie 

i sposoby reagowania na nie. 

5. Techniki efektywnego komunikowania się w firmie, czyli jak przeciwdziałać konfliktom. 
 Model „komunikacyjnych uszu” Shchultza von Thuna. 

 Koncentrowanie się na faktach, unikanie interpretacji. 
 

6. Rola emocji w eskalowaniu sytuacji konfliktowych.  

 Funkcja emocji w pracy - po co nam emocje?  
 Wpływ emocji lidera na zachowanie pracowników.  

 Gdy emocje biorą górę nad rozsądkiem – co wtedy robić?  
 Sposoby wpływania na własne emocje. 

7. Komunikacja sytuacji kryzysowej. 
 Zasady porozumiewania się w sytuacjach kryzysowych. 
 Wydawanie i odbieranie poleceń. 

 Kontrola rozmowy – polecenie - odzwierciedlanie. 
 Rola zasad w zespole – profilaktyka konfliktu. 

8. Techniki wspomagające rozwiązywanie sytuacji trudnych. 
 Stanowiska a intencje – jak czytać dobre intencje pod „złym” zachowaniem. 
 Reagowanie na krytykę. 
 Pytanie negatywne. 
 Technika trzech kroków. 

9. Etapy rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
 4 sposoby rozwiązywania konfliktów, czyli kiedy stosować admonicję, mediację, arbitraż 

i inkwizycję 
 I - przygotowanie do sporu (np. obniżenie napięcia, analiza konfliktu itd.).  
 II – zainicjowanie interakcji (np. dobór czasu, miejsca itd.). 
 III – przeprowadzenie sporu – 4 kroki. 
 IV - wyjście ze sporu – ustalenia końcowe. 

10. Sytuacje trudne i konfliktowe - jak rozwiązywać. 
 Wyłonienie i analiza sytuacji trudnych. 
 Przygotowanie do rozmowy. 

 Symulacje rozmów. 
 
 
Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych. 


