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Oddzielić ludzi
od problemów 
Rozmowa z Susan Wildau, światowym ekspertem i konsultantem 
w dziedzinie mediacji

■■ Dlaczego umiejętność roz-
wiązywania konfliktów jest
obecnie uznawana za kluczo-
wą cechę efektywnego przy-
wództwa? 
W przeszłości to kadra kierow-
nicza podejmowała decyzje,
a następnie ogłaszała je pra-
cownikom. Począwszy od lat
60. w Stanach Zjednoczonych
rozpoczęła się jednak olbrzy-
mia zmiana, która polegała na
stopniowym i coraz większym
wzroście udziału pracowników
i innych interesariuszy firmy
w procesie podejmowania de-
cyzji. Stało się to w efekcie ro-
snącej liczby procesów sądo-
wych. Pracownicy pozywali or-
ganizacje w związku z dyskry-
minacją, nadużyciami czy in-
nymi pretensjami. Kierownic-
twa firm zaczęły więc poszuki-
wać sposobów obniżenia kosz-
tów wynikających z tych spo-
rów. Okazało się, że nieformal-
ne rozwiązywanie konfliktów
przez menedżerów u źródeł
powstawania sporów było nie-
porównywalnie tańsze, a do-
datkowo pozytywnie wpływało
na morale i relacje w miejscu
pracy. 

■■ W języku biznesowym czę-
sto używa się takich pojęć, jak

zarządzanie konfliktami, ne-
gocjacje czy mediacje. Jaka
jest, Pani zdaniem, zasadnicza
między nimi różnica? 
Zarządzanie konfliktami jest
długotrwałym i ciągłym proce-
sem w organizacji. Wolę ter-
min „zarządzanie konfliktami”
od „rozwiązywania konflik-
tów”, bo wierzę w pozytywną
siłę konfliktu. Nie należy go
unikać i „zamiatać pod dywan”
za wszelką cenę. Można nim
zarządzać, kontrolując jego ne-
gatywne strony, dążyć do pozy-
tywnych efektów, takich jak
kreowanie zmian czy wprowa-
dzanie innowacyjnych rozwią-
zań. Z kolei negocjacje są ele-
mentem tego procesu. Biorą
w nim udział przynajmniej
dwie strony, które mają współ-
zależne od siebie potrzeby.
Próbują osiągnąć swoje cele
poprzez dyskusję dotyczącą
wzajemnych potrzeb i oczeki-
wań. Wspólnie starają się zna-
leźć rozwiązanie, które zaspo-
kaja możliwie najwięcej intere-
sów i pozwala wyjść z konflik-
towej sytuacji satysfakcjonują-
co dla obu stron. Negocjator
jest zatem stroną problemu czy
konfliktu, która samodzielnie
próbuje osiągnąć porozumie-
nie. Natomiast mediator jest

trzecią, neutralną stroną, która
nie wnosi konkretnego pomy-
słu na to, jak konflikt powinien
zostać rozwiązany. Jego rolą
jest pomoc stronom w tym, aby
bardziej efektywnie prowadziły
negocjacje, ale nie reprezentu-
je żadnej z nich w szczególno-
ści. Kieruje przebiegiem roz-
mów, tak aby szły w dobrym
kierunku i prowadziły do roz-
strzygnięcia konfliktu. Ważne
jest to, że mediator nie podej-
muje decyzji, to jest pozosta-
wione stronom. 

■■ Czy można wyróżnić cechy
i kompetencje, które powinny
charakteryzować dobrego me-
diatora? 
Przede wszystkim powinien
mieć umiejętność obiektywne-
go spojrzenia na problem. Mu-
si wyjść poza swój punkt wi-
dzenia. Decydującą cechą jest
więc neutralność, bez niej me-
diator nie jest obdarzony za-
ufaniem stron. Potrzebna jest
też metodologia. Skuteczny
mediator potrafi precyzyjnie
analizować sytuację. Pomaga
mu w tym umiejętność stawia-
nia pytań, które są niezbędne
w uzyskaniu informacji doty-
czących źródeł konfliktu. Musi
też potrafić słuchać w taki spo-
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sób, aby z jednej strony zna-
leźć wspólną płaszczyznę po-
rozumienia, z drugiej zaś – wy-
odrębnić różnice między stro-
nami. Niezbędna jest także
zdolność dotarcia do interesów
stojących za stanowiskami, na
których strony konfliktu często
„okopują się”. Mediator kieruje
wysiłek zaangażowanych osób
na wspólną pracę nad proble-
mem. Ważna jest też jego
umiejętność pracy z ludzkimi
emocjami – nie obawianie się
ich, ale dostrzeżenie i uszano-
wanie. Mediator powinien wie-
dzieć, kiedy być cierpliwym,
a kiedy trzeba strony ponag-
lić. Potrzebuje więc zarówno
zdolności analitycznych, jak 
i „serca”. 

■■ W jaki sposób menedżero-
wie mogą rozwijać w sobie
umiejętność mediacji? 
Jest kilka możliwości. Jedną
z nich jest udział w odpowied-
nich treningach, najlepiej spe-
cjalnie dostosowanych do da-
nej sytuacji. W ich trakcie
uczestnicy – na podstawie stu-
diów przypadku, symulacji
zdarzeń – mają okazję ćwiczyć
swoje kompetencje. Jednakże
często menedżerowie nie mo-
gą być mediatorami, bo sami
są stroną konfliktu. Nie mogą
być więc neutralni i bezstron-
ni, co jest podstawową zasadą
mediacji. W takich sytuacjach
pomocna może być umiejęt-
ność rozmawiania z podwład-
nymi. Ludzie przychodzący
z pretensjami lub skargą pra-
wie zawsze „okopują się” na
swoich stanowiskach. Trzeba
zatem umieć zadawać im pyta-
nia, tak aby dotrzeć do ukry-
tych interesów. Zresztą mene-

dżerowie także są często prze-
konani o słuszności swoich ra-
cji. Warto też i samemu się za-
stanawiać – o co mi chodzi, co
jest moim interesem. Należy
również nie skupiać się wy-
łącznie na rzeczowej stronie
konfliktu, na przykład na wy-
sokości podwyżki. Pod żąda-
niami często kryją się potrze-
by proceduralne i psycholo-
giczne. Te zazwyczaj nie są
wypowiadane. Mogą brzmieć:
„Jako pracownik chcę mieć
wpływ na decyzje, które mnie
dotyczą”. Potrzeby psycholo-
giczne natomiast dotyczą po-
czucia wartości, potrzeby do-
cenienia i szacunku wobec
własnej osoby: „Wynagrodze-
nie jest wskaźnikiem tego, jak
jestem oceniany w firmie”.
Warto więc, aby kierownicy
zwracali uwagę nie tylko na
treść postulatów pracowni-
ków, lecz także na sposób pro-
wadzenia rozmów i uczucia
drugiej strony. I do tego nie
trzeba treningów terapeutycz-
nych! Menedżerowie na szko-
leniach ćwiczą umiejętności
rozmowy z podwładnym w sy-
tuacji konfliktu, a następnie
otrzymują informacje zwrot-
ne. Dostają metodologię, jak
krok po kroku postępować
w sytuacji konfliktu. 

■■ Co jest charakterystyczne
dla konfliktów w miejscu 
pracy? 
Konflikt w miejscu pracy,
zwłaszcza między pracodawcą
a pracownikami, jest natural-
ny i wynika z pozycji zajmo-
wanej przez zatrudniającego.
Bardzo ważna jest dobra dia-
gnoza, ustalenie, co jest rze-
czywistym problemem, zanim
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jest światowej sławy mediato-
rem, trenerem i konsultantem
w dziedzinie zarządzania konflik-
tami w wielu organizacjach z po-
nad 30 krajów. Ma ponad 25-let-
nie doświadczenie w zakresie za-
rządzania konfliktami. Zajmuje
się projektowaniem efektywnych
systemów dialogu i mediacji.
W swojej pracy koncentruje się
na mediacjach prowadzonych
w firmach o rozbudowanej struk-
turze organizacyjnej, rozstrzyga-
niu sporów między pracownika-
mi a zarządem, prowadzeniu dia-
logu społecznego, którego rezul-
tatem jest trwałe porozumienie
między stronami konfliktu. Susan
Wildau ma również duże do-
świadczenie we współpracy ze
środowiskami wielokulturowymi,
o zróżnicowanych korzeniach et-
nicznych i językowych, zawodo-
wych, technologicznych i organi-
zacyjnych. Jest konsultantem
w CDR Associates – firmie po-
wstałej w 1978 roku w Boulder
(Colorado, USA), wspomagającej
instytucje oraz firmy z sektora
publicznego i prywatnego w za-
rządzaniu konfliktem, procesie
podejmowania decyzji, budowa-
nia zespołów i w rozwoju przy-
wództwa. Partnerem CDR Asso-
ciates w Polsce jest firma Mar-
kert Mediacje. 

Susan Wildau
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będzie podjęta interwencja
mająca na celu znalezienie
rozwiązania. Podam przykład:
jako mediator współpracowa-
łam z jedną ze szkół pielę-
gniarskich, w której trwa-
ła dyskusja, czy uczennice
w trakcie praktyki w szpita-
lach powinny nosić specjalne
nakrycia głowy. Starsza część
zespołu uważała to za przejaw
tradycji i ważny symbol wyko-
nywanego zawodu. Natomiast
młodsza część była temu cał-
kowicie przeciwna. Sądziła, że
to staromodne i wstydziła się
tych czepków. Wybuchł kon-
flikt. Zaproszono mnie jako
mediatora. Zastanawiałam się,
jak rozwiązać ten problem?
Czy mają pół tygodnia nosić
czepki, a pół nie? Coś mi mó-
wiło, że problem nie leży wy-
łącznie w nakryciach głowy.
Rozmawiając z zastępcą rekto-
ra szkoły, zadałam pytanie,
czy jeżeli rozwiążemy pro-
blem czepków, to – jego zda-
niem – zlikwidujemy problem?
Po długiej ciszy, odpowiedział
on „Nie, to nie zakończy spo-
ru. Tak naprawdę, problemem
jest dyrektor departamentu,
gdzie wybuchł ten konflikt. To
jest bardzo trudny człowiek”.
Z doświadczenia wiedziałam
jednak, że czasem wydaje się,
że problem tkwi w danej oso-
bie, a prawdziwa przyczyna le-
ży w czymś innym, na przy-
kład w strukturze organizacji.
Drążyłam więc dalej: „Czy jest
to jedyna problematyczna oso-
ba na tym stanowisku?”. Oka-
zało się, że jest to czwarty dy-
rektor tego departamentu
w ciągu pięciu lat i z poprzed-
nimi też były trudności. Zapy-
tałam, czy jeżeli rozwiążemy

problem dyrektora, to sytuacja
się rozwiąże? Nie. Po przeana-
lizowaniu problemu, zebraniu
informacji z różnych źródeł
stało się wiadome, że chodzi
o brak zaufania i szacunku za-
równo wewnątrz tego departa-
mentu, jak i ze strony innych
działów. Sytuacja ta pokazuje,
że mediator, aby pomóc orga-
nizacji, musi dotrzeć do sedna
sprawy. Ważne jest też okre-
ślenie, czy problem nadaje się
do mediacji czy nie. Czy rze-
czywiście jest w firmie chęć
do ugody? A może strony mają
w planie jakieś inne rozwiąza-
nia, na przykład pójście do są-
du? Wtedy mediacja nie ma
sensu. 

■■ A jakie są kluczowe czyn-
niki ryzyka w procesie me-
diacji? 
Podstawową sprawą jest nasta-
wienie ludzi, w tym szefa orga-
nizacji. Czy udział w mediacji
nie jest czasem dla nich ozna-
ką słabości? Menedżerowie
myślą: „Jestem szefem, mam
władzę i ja będę podejmował
decyzje”. Inny czynnik ryzyka
odnosi się zarówno do pracow-
nika, jak i przełożonego,
szczególnie gdy pracownik jest
członkiem związku zawodo-
wego. Dotyczy to sytuacji, gdy
przyjęte w trakcie mediacji
rozwiązanie tworzy precedens,
który w przyszłości będzie
miał wpływ na związki lub kie-
rownictwo zakładu. Kolejnym
problemem może być to, że lu-
dzie czasem nie chcą wziąć od-
powiedzialności za własne de-
cyzje, a do tego przecież pro-
wadzi mediacja. Ufają bardziej
sądowi bądź procesowi arbitra-
żowemu niż samym sobie. Me-

diator musi stworzyć poczucie
zaufania i wiarę w to, co ludzie
chcą uzyskać. Jeżeli uczestni-
cy nie czują się wystarczająco
bezpiecznie, aby o tym rozma-
wiać, mediacja się nie uda. 

■■ Właśnie, nie każda media-
cja kończy się sukcesem. Jakie
mogą być pierwsze symptomy
niepowodzenia? 
Takim sygnałem ostrzegaw-
czym jest silna koncentracja
na przeszłości, na wzajemnych
żalach, na tym, kto miał rację
i jak został potraktowany. In-
nym przejawem zagrożenia
jest duża dysproporcja pomię-
dzy stronami – sytuacja, w któ-
rej mediator nie jest w stanie
odtworzyć zaburzonej równo-
wagi sił między nimi. Wskaź-
nikiem tego jest poczucie jed-
nej ze stron, że jej zdanie się
nie liczy, że jest pomijana. Me-
diator powinien być szczegól-
nie wyczulony na taką sytu-
ację. 

■■ Jakich rad udzieliłaby Pani
polskim menedżerom i specja-
listom HR, którzy chcieli-
by odnosić sukces zarówno ja-
ko mediatorzy, jak i negocja-
torzy? 
Przede wszystkim oddziel ludzi
od problemów. Staraj się lepiej
zrozumieć motywy działania,
potrzeby i oczekiwania osób,
z którymi współpracujesz.
W sytuacji gdy pojawia się kon-
flikt, bardzo szybko czujemy
wrogość do drugiej osoby na
poziomie osobistym. Zadbaj
więc o to, aby najpierw dobrze
zrozumieć drugą stronę, zanim
będziesz oczekiwać, że ona cię
zrozumie. Skieruj wspólny wy-
siłek na współpracę w zakresie
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znalezienia rozwiązań. Unikaj
postawy: „ja przeciwko tobie”.
Nie atakuj. Jeżeli mediacja się
nie uda (bo czasem się nie uda-
je), to nie poddawaj się. Wycią-
gaj wnioski i próbuj dalej. Roz-
wiązywanie konfliktów jest
umiejętnością na całe życie. Te
kompetencje rozwija się w spo-
sób ciągły, również w życiu
prywatnym. 

■■ A jak skomentowałaby Pani
obecne konflikty w naszym
kraju – między pracodawcami
a pracownikami na przykład
polskich kolei czy w środowi-
sku nauczycielskim lub służ-
bie zdrowia? 
Sytuacja w Polsce nie odbiega
od tego, co widać w wielu in-
nych krajach. Ludzie tutaj, tak

jak i w USA, nie lubią konflik-
tów. Unikają ich, bojąc się, że
stracą kontrolę. Nie mają także
umiejętności ich rozwiązywa-
nia, bo tego się raczej nie uczy
ani w szkole, ani na uniwersy-
tetach. Nie zdajemy sobie spra-
wy – w Polsce i gdzie indziej –
że szansa na pozytywną zmia-
nę, jaką niosą konflikty, jest
ogromna. Na świecie jest dość
powszechny brak wiedzy
i znajomości metod, w jaki
sposób można rozwiązywać
spory. Zarówno w Polsce, jak
i w innych państwach, po-
trzebne jest więc promowanie
alternatywnych metod rozwią-
zywania sporów, w tym media-
cji i negocjacji nastawionych
na współpracę. W tej dziedzi-
nie istnieje ogromna potrzeba,

która – jak sądzę – wkrótce
przekształci się, tak jak w in-
nych krajach, w popyt na usłu-
gi neutralnych mediatorów. Na
razie jednak są intensywne
konflikty, w których widać, że
ludzie nie chcą się ze sobą po-
rozumieć. Nie chcą, bo nie po-
trafią. Sądzę, że problem ma
swoje źródło już w szkole –
tkwi w braku nauczania metod
skutecznego rozwiązywania
konfliktów. A od tego należało-
by zacząć. 

■■ Dziękuję za rozmowę. 

RROOZZMMAAWWIIAAŁŁAA  

Halina Guryn
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R E K L A M A
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