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ników lub zdecydujemy się właśnie na to narzę-

dzie. Po drugie, biznesowe gry symulacyjne do-

starczają ogromnego ładunku wiedzy ogólnoryn-

kowej i ogólnofirmowej, co zbliża działy HR do

serca biznesu. Gra pozwala haerowcom dostrzec

swoją rolę w procesach firmowych, jasno określa

zależności między różnymi działami w firmie,

a często wskazuje na potrzebę współdziałania.

Jednym słowem – łączy ludzi i organizuje w efek-

tywne struktury. 
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PROBLEM

Jak pomóc zwaśnionym
pracownikom? 

Jestem dyrektorem HR. Jedna z pracownic naszej firmy
złożyła skargę na swojego przełożonego, twierdząc, 
że jest molestowana seksualnie. Według niej przełożony
zwraca się do niej w niewłaściwy, prowokujący sposób
o podtekście seksualnym. Przełożony odrzuca całkowi-
cie te zarzuty, mówiąc, że jego zachowanie nie odbiega
od zachowania pozostałych pracowników w zespole,
łącznie z samą poszkodowaną. Twierdzi, że oskarżenia
wobec niego są bardzo przesadzone, a w niektórych
przypadkach nieprawdziwe. Dodatkowo według niego
zarzuty o molestowanie są przykrywką dla prawdziwe-
go źródła konfliktu pomiędzy nimi – jego negatywnej
oceny rezultatów pracy danej osoby i zablokowanie
awansu wewnętrznego. Co zrobić w tej sytuacji? 

W interesie praco-

dawcy jest jak naj-

szybsze rozwiąza-

nie tego sporu, tak

aby nie wpływał

negatywnie na po-

zostałych pracow-

ników oraz na wi-

zerunek firmy.

Molestowanie sek-

sualne jest hasłem elektryzującym zarówno pra-

cowników, jak i media. W tej sytuacji dobrze się

stało, że pracownik zwrócił się najpierw do dzia-

łu HR, a nie na przykład złożył pozew w sądzie. 

Aby zakończyć ten konflikt, unikając jego eskala-

cji, należy znaleźć rozwiązanie, które zadba o in-

teresy obu stron sporu i równocześnie firmy jako

pracodawcy. Oczywiście nie jest to łatwe, ze

względu na prawdopodobną złożoność sporu

i emocje, jakie mu towarzyszą. 

Daj szansę porozumieć się samodzielnie

Warto w tej sytuacji zaproponować stronom sa-

modzielne poszukanie rozwiązania ich konfliktu

w towarzystwie neutralnego mediatora. Pracow-

nicy muszą zostać poinformowani, że mediacja

pomiędzy nimi jest dobrowolna i poufna, a jeśli

nie doprowadzi do porozumienia, strony będą

miały prawo do skorzystania z innych możliwości

dochodzenia swoich racji. 

Celem mediacji, w odróżnieniu od innych sposo-

bów rozwiązywania konfliktu, nie jest zidentyfi-
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kowanie i ukaranie winnego. Nie prowadzi się jej

po to, aby ustalić, kto ma rację lub czyja wersja

zdarzeń jest prawdziwa. Celem mediacji jest wy-

pracowanie planu wyjścia z sytuacji i zasad

współpracy w przyszłości. 

W opisanym przypadku ustalenia dotyczyłyby

sposobów zwracania się do siebie i wzajemnego

traktowania, jak również prawdopodobnie kwe-

stii związanych z konsekwencjami negatywnej

oceny pracownika przez przełożonego. Lista za-

gadnień do omówienia w trakcie mediacji mogła-

by okazać się szersza. Często okazuje się po wy-

słuchaniu stron, że podłożem obecnego konflik-

tu są inne, zadawnione i nierozwiązane wcze-

śniej sprawy. 

W trakcie mediacji strony dostają możliwość wy-

powiedzenia się i wzajemnego wysłuchania.

Przedstawiają swoje odmienne punkty widzenia

wraz ze związanymi z nimi potrzebami. Hipote-

tycznie w tej sytuacji mogłyby to być następujące

potrzeby: ze strony skarżącej pracownicy – uzna-

nie przez przełożonego, że jego zachowanie na-

ruszało jej granice (w sposób intencjonalny lub

nie) i ustalenie bezpiecznych dla niej, a akcepto-

walnych dla niego, sposobów zachowania pomię-

dzy nimi. Dla przełożonego ważne mogłoby być

zabezpieczenie przed tym, aby bezzasadne we-

dług niego oskarżenia nie zagrażały jego reputa-

cji i pracy w firmie. Istotne mogłyby okazać się

ustalenia dotyczące kryteriów oceny pracy pod-

władnej, konsekwencji za niespełnienie ich

i warunków, jakie są niezbędne do otrzymania

awansu. 

Pomóż stronom zawrzeć ugodę

Rolą mediatora jest doprowadzenie do sytuacji,

w której strony wysłuchują się nawzajem, pozna-

ją swoje odmienne punkty widzenia i stojące za

nimi potrzeby. Mediator robi to, zadając pytania,

porządkując poruszane tematy, dbając o równo-

wagę wypowiedzi stron i ich poczucie bezpie-

czeństwa w trakcie spotkania. Na etapie dokony-

wania ustaleń mediator pomaga formułować

punkty porozumienia i sprawdza gotowość stron

do podporządkowania się im. Nie narzuca swoje-

go zdania, nie proponuje rozwiązań. Ważne jest

to, że dzięki mediacji strony samodzielnie docho-

dzą do ustaleń. Są autorami rozwiązania konflik-

tu, jaki pomiędzy nimi się pojawił. 

Strony muszą zaakceptować osobę mediatora.

Warto, aby wzbudzał ich zaufanie i był postrzega-

ny przez obu pracowników jako neutralny, czyli

bez interesu w jakimś konkretnym rozwiązaniu,

i bezstronny, czyli niepowiązany z żadną ze stron

bardziej. Strony powinny też mieć poczucie pouf-

ności swoich rozmów. Ustalają więc samodziel-

nie, jakie informacje i komu zostaną przekazane.

Mogą chcieć zachować dla siebie szczegóły poro-

zumienia. Wtedy pracodawca, w osobie dyrektora

działu HR lub przełożonego następnego szczebla,

dowiaduje się o zawarciu lub braku ugody. Jeśli

ustalenia wymagają poinformowania innych osób

w firmie lub uzyskania od nich zgody (np. zmia-

na zakresu obowiązków, przeniesienie do innego

zespołu itp.) strony ustalają, kto i w jakim trybie

taką informację przekaże dalej. Uzgodnione mo-

gą też zostać konsekwencje niedotrzymania

przez którąś ze stron ustaleń. Na przykład drugi

pracownik może podjąć decyzję o powrocie do

mediacji lub dochodzeniu swoich praw w inny

sposób (kolejna skarga, droga sądowa itp.). 

Doceń siłę mediacji

Skorzystanie z mediacji może być sposobem na

rozwiązanie nawet najtrudniejszego konfliktu

w środowisku pracy. Umożliwia rozwiązanie swo-

jego problemu w bezpiecznych warunkach z neu-

tralną pomocą. To działa, ponieważ ludzie nie

koncentrują się na winie i karze, ale na wzajem-

nym zrozumieniu i stworzeniu akceptowalnego

planu na kontynuowanie relacji w przyszłości.

Jest to ważne, szczególnie że w środowisku firmy

dalsza współpraca oparta na dobrej relacji pomię-

dzy obecnie zwaśnionymi może się okazać nie-

zbędna i pozostawać w interesie pracodawcy. Do-

datkowo takie podejście uczy pracowników odpo-

wiedzialności za rozwiązywanie własnych proble-

mów. Poza tym rozwiązanie osiągnięte w drodze

mediacji jest trwałe, bo wypracowane samodziel-

nie przez strony konfliktu. 
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