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Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach 
opieki zdrowotnej

Współcześnie zagadnienie konfliktu znajduje szeroki oddźwięk w naukach 
społecznych, o czym świadczą liczne badania czy publikacje. W naukach o za-
rządzaniu konflikt wiąże się ze sporami dotyczącymi podziału deficytowych 
zasobów lub sprzeczności celów i wartości. Z kolei panowanie nad różnorod-
nością i przekształcenie potencjalnego konfliktu we współpracę stanowią istotę 
zarządzania, pozwalającą różnym organizacjom przetrwać i rozwijać się. Konflikty 
występujące w opiece zdrowotnej wpisują się w krajobraz sprzecznych intere-
sów, choć należy podkreślić ich rosnące znaczenie i nasilenie wobec potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa oraz problemów finansowania usług medycznych. 
Badania nad organizacjami wskazują na istnienie czterech obszarów konflik-
tów: interpersonalny, intergrupowy, interorganizacyjny oraz konflikt-przetarg.
W pracy przedstawiono typologię konfliktów występujących w organizacjach 
opieki zdrowotnej, główne ich przyczyny, skutki, dynamikę i style zarządzania 
konfliktami. Uwarunkowania systemowe, liczni interesariusze, złożoność struktur 
i relacji wewnętrznych w organizacjach opieki zdrowotnej, drastyczne niedobory 
zasobów powodują, że występowanie potencjalnych i ujawnionych konfliktów 
w opiece zdrowotnej jest tak częste, złożone, drażliwe i trudne do rozwiązania.

Słowa kluczowe: konflikt (conflict), interesy (interests), potrzeby (needs), wartości (values)

Wstęp

Współcześnie zagadnienie konfliktu znajduje szeroki oddźwięk w naukach społecznych. 
Wzrost zainteresowania tym zagadnieniem można mierzyć liczbą publikacji, czasopism, 
konferencji jemu poświęconych. Konflikt w naukach o zarządzaniu wiąże się ze sporami 
dotyczącymi podziału deficytowych zasobów lub sprzeczności celów i wartości [Stoner, 
Freeman, Gilbert, 1997, s. 521]. Rozumiany jest jako proces, w którym jednostka lub 
grupa dąży do osiągnięcia własnych celów, zaspokojenia potrzeb, realizacji interesów 
[Penc, 1997, s. 197], wbudowany jest w coraz bardziej złożone i zróżnicowane życie in-
dywidualne i społeczne. Panowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego 
konfliktu we współpracę stanowią istotę zarządzania, pozwalającą różnym organizacjom 
przetrwać i rozwijać się [Koźmiński, Piotrowski, 2000, s. 57]. W Polsce do roku 1989 
najpoważniejszym konfliktem społecznym był szeroko pojęty spór pomiędzy polskim 
społeczeństwem a ówczesną władzą [Adamski, 1996]. Konflikty pojawiające się w opiece 
zdrowotnej wpisują się w bogaty krajobraz sprzecznych interesów, choć należy podkre-
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ślić ich rosnące znaczenie i nasilenie wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz 
problemów finansowania usług medycznych.

W proces świadczenia usług zdrowotnych zaangażowanych jest wiele różnorodnych 
organizacji [Shortell, Kaluzny, 2001, s. 24-25], a systemy opieki zdrowotnej należą do 
najbardziej złożonych strukturalnie i funkcjonalnie [Włodarczyk, Paździoch, 2001, s. 4]. 
Konieczność redukcji kosztów, poprawy efektywności, jakości i bezpieczeństwa wy-
musza tworzenie zintegrowanych systemów usług medycznych, sieci opieki medycznej 
i różnego rodzaju sojuszy [Shortell, Kaluzny, 2001, s. 505]. Powszechnie uważa się, że 
najczęstszą przyczyną konfliktów są ograniczone zasoby. Tymczasem finansowanie opieki 
zdrowotnej wydaje się niewspółmiernie małe w stosunku do rosnących potrzeb i ocze-
kiwań różnych interesariuszy1 systemu opieki zdrowotnej. Uwarunkowania systemo-
we, szczególnie w sektorze publicznym [Frączkiewicz-Wronka, 2009, s. 31], złożoność 
struktur i relacji wewnętrznych w organizacjach opieki zdrowotnej, liczni interesariusze, 
w tym pozycja pacjentów, drastyczne niedobory zasobów powodują, że występowanie 
potencjalnych i ujawnionych konfliktów w opiece zdrowotnej jest tak częste, złożone, 
drażliwe i trudne do rozwiązania.

Konflikty występujące w opiece zdrowotnej

Istnieje wiele typologii konfliktów zależnie od przyjętego kryterium podziału, można 
wyróżnić: np. konflikty destrukcyjne i konstruktywne, indywidualne i społeczne, ujaw-
nione i potencjalne, wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjne [Penc, 1997]. W wyniku prze-
prowadzonych badań nad organizacjami Putnam wskazuje na istnienie czterech obsza-
rów konfliktów w organizacjach: interpersonalny, intergrupowy, interorganizacyjny oraz 
konflikt -przetarg [Kolb, Putnam, 1992]. Pierwszy rodzaj konfliktu to typowa sytuacja 
napięcia pomiędzy przynajmniej dwoma osobami. Badania psychologów społecznych 
wyjaśniają dokładnie to zjawisko, wskazując na jego nieuchronność występowania wy-
nikającą z różnic zachodzących pomiędzy jednostkami [Donohue, Kolt, 1992, s. 13]. 
Wydaje się, że konflikty interpersonalne wśród personelu medycznego nie pojawiają się 
częściej niż wśród innych pracowników. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnące zna-
czenie odpowiedniego doboru pracowników pod względem kryteriów kwalifikacyjnych, 
behawioralnych, efektywnościowych i psychologicznych oraz umiejętności określanych 

1 Pojęcie „interesariuszy” obejmuje grupy istotnie zainteresowane działalnością firmy, w tym 
klientów, pracowników, właścicieli/inwestorów, dostawców, konkurencję, wspólnoty lokalne, 
a także agendy rządowe, grupy biznesowe, media czy szeroko rozumianą opinię publiczną 
(wg zasad Principles for Business, The Caux Round Table 1994).
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jako „zarządzanie sobą”, na które składa się samoregulacja motywacji i samokontrola 
emocji [Głowacka, Mojs, 2010, s. 45-47].

Drugi rodzaj konfliktów – intergrupowy – ma znacznie szersze znaczenie i nieco 
bardziej złożone źródła. W każdej organizacji jednostki łączą się w grupy formalne wy-
nikające ze struktury organizacji i z zakresu obowiązków oraz grupy nieformalne wy-
nikające z cech osobowych, potrzeb i interesów poszczególnych członków. W dużych 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (np. szpitalach specjalistycznych, klinicznych) 
występuje wielka różnorodność grup formalnych i nieformalnych [Shortell, Kaluzny, 
2001]. Kluczową pozycję w zakładach opieki zdrowotnej zajmują lekarze, pracownicy 
wiedzy [Morawski, 2003], dysponujący strategicznym zasobem – wiedzą lekarską – nie-
zbędną do wykonywania procesów podstawowych. Konflikty międzygrupowe, których 
głównymi przyczynami są: (a) współzależności między grupami zadaniowymi oraz (b) 
niejednoznaczność odpowiedzialności i funkcji [Shortell, Kałuzny, 2001, s. 204-205], 
zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Znacznie szerszy zakres mają konflikty interorganizacyjne, których jest wiele rodza-
jów i dotyczą w szczególności: (a) rywalizacji na rynku, na którym działa jednostka oraz 
(b) wpływu czynników politycznych (np. zmiany prawne lub ingerencja państwa w ich 
działalność) i instytucji kontrolnych państwa, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Sa-
nepid czy inne.

Rywalizacja i konkurencja na rynku usług medycznych mają wiele wymiarów i od-
rębności. O ile wśród NZOZ-ów mechanizmy konkurencji występują realnie, o tyle 
w sektorze publicznym (SPZOZ-ów i szpitale kliniczne) podkreśla się znaczenie za-
chowań i przewagi kooperacyjnej (collaborative advantage) [Kożuch, 2005, 2009]. W 
nieprzyjaznym otoczeniu firmy (organizacje) chronią swoją pozycję poprzez kooperację 
i wspólne przedsięwzięcia z potencjalnymi konkurentami [Obłój, 2007, s. 30]. Wprowa-
dzenie pakietu reform, w tym ustawy o działalności leczniczej, może istotnie wpłynąć na 
konkurencję/kooperację pomiędzy organizacjami opieki zdrowotnej.

Wpływ czynników politycznych w opiece zdrowotnej odbywa się na szczeblu central-
nym i lokalnym (a także europejskim2). Wskazuje się na rosnącą rolę państwa, jako pod-
miotu regulującego, we wszystkich krajach europejskich3, odpowiadającego za kształt 

2 Zob. „Projekt dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej”, do-
kument 9948/10 [http://ec.europa.eu/health-eu/news/streaming/crossborder/crossborder_pl.htm] 
(dostęp 1.12.2010).
3 Wg modelu OECD wymienia się następujące elementy systemu ochrony zdrowia: a) kon-
sumenci/pacjenci; b) wytwórcy usług pierwszego szczebla (ZOZ-y); c) wytwórcy usług drugiego 
szczebla; d) płatnik trzeciej strony (budżet, ubezpieczenia) i e) państwo jako podmiot regulujący.
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systemu opieki zdrowotnej4. Samorząd lokalny jest natomiast w Polsce organem założy-
cielskim dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej5. Przekształcenie szpitali publicz-
nych w spółki prawa handlowego leży w kompetencji samorządów terytorialnych6.

Ostatni rodzaj konfliktu to konflikt typu przetarg, rozumiany jako szczególny typ 
konfliktu międzygrupowego czy międzyorganizacyjnego, wynikający z dynamiki konflik-
tu, a polegający na konieczności podporządkowania się ustalonej procedurze decydo-
wania. Konflikt-przetarg występuje wówczas, gdy ustalone legalne sposoby rozwiązania 
sporu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i nastąpiło załamanie systemu podejmo-
wania decyzji. Przykładem takiego konfliktu w opiece zdrowotnej mogą być przetargi 
związane z kształtem reform zdrowotnych. Reforma systemu opieki zdrowotnej stanowi 
„złożone zmiany, współzależne, zamierzone i niezamierzone, zarówno spójne, jak i kon-
fliktowe wobec siebie” [Włodarczyk, 2003, s. 20-21]. Każdy ekonomiczny interes jest 
potencjalnie interesem politycznym, konflikty pomiędzy ekonomicznymi rywalami są 
bardzo szybko upolityczniane. Państwo jako instytucja sprawująca władzę i zabezpie-
czająca interesy członków musi mieć wpływ na te konflikty wewnątrz, jak i pomiędzy 
organizacjami, które mogą temu bezpieczeństwu zagrażać [Galtung, 1996].

Specyficznym rodzajem konfliktu występującym w opiece zdrowotnej jest tzw. kon-
flikt interesów (conflict of interest), w którym określa się relacje pomiędzy lekarzami 
i naukowcami współpracującymi z przemysłami: farmaceutycznym, biotechnologicznym 
i produkującym sprzęt medycznych, a interesem pacjenta i pośrednio interesem spo-
łecznym. Zagadnienie stanowi problem, jedynie sygnalizowany w niniejszej pracy, z pod-
kreśleniem działań podejmowanych zarówno w USA [Lo, MJ. Field, 2009; Boyd, Bero, 
2004], jak i w Polsce7.

Innym niezwykle ważnym, bolesnym i specyficznym obszarem napięć w opiece zdro-
wotnej jest konflikt lekarza z pacjentem, którego przyczyną są uwarunkowania systemo-
we (ograniczony dostęp do procedur leczniczych, niedobory informacyjne określające 
uprawnienia pacjenta). Na konferencji „Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent – 
zespół terapeutyczny – rodzina”, która odbyła się 8-9 października 2010 r. w Krakowie, 

4 Przykładem może być pakiet ustaw reformujący system ochrony zdrowia przedstawia-
ny na 77. posiedzeniu Sejmu – [http://www.sejm.gov.pl/prace/2010r/pos077.z.htm] (dostęp 
15.11.2010).
5 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U.07.14.89 z późń.
zm.)
6 Zob. Program „Ratujmy polskie szpitale” [http://www.ratujmyszpitale.pl/] (dostęp 
1.12.2010).
7 Międzynarodowe Seminarium PAN „Healthcare, the market and the public’s needs and 
interests”, Warszawa, 2.06.2008, [http://www.aktualności.pan.pl/index...konferencje] (dostęp 
1.12.2010).
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w wystąpieniu prof. Jana Hartmana padły poważne stwierdzenia: „Medycyna dotyczy 
życia i śmierci. Czy chcemy, czy nie, jest i zawsze będzie [medycyna] polem napięć, kon-
fliktów, a nawet walki. Czym trudniejszy jest dostęp do leczenia, czym jest ono droższe, 
tym bardziej drastyczny jest ów element agoniczny, konfliktowy”8. Respektowanie praw 
pacjenta jest podstawą relacji lekarz – pacjent. Konflikt lekarz – pacjent ma swój wymiar 
etyczny, prawny i organizacyjny.

Konflikty we współczesnych organizacjach opieki zdrowotnej

Organizacje opieki zdrowotnej, mimo wielu odrębności, nie różnią się zasadniczo od 
innych podmiotów gospodarczych. Struktura każdej organizacji koncentruje się na po-
dziale władzy, kompetencji i przebiegu procesów informacyjno-decyzyjnych. Dynamika 
zmian społeczno-polityczno-ekonomicznych, zmiany w strukturze władzy w przedsię-
biorstwach, rozwój świadomości pracowników wpływają dzisiaj na wzrost znaczenia in-
nego rodzaju konfliktu – konfliktu organizacyjnego9.

Ujawniona sprzeczność interesów pomiędzy elementami systemu społecznego, ja-
kim jest organizacja, to najkrótsza definicja konfliktu organizacyjnego. Konflikt orga-
nizacyjny to sytuacja, w której występują co najmniej dwie nawzajem zależne strony, 
reagujące emocjonalnie i wykazujące specyficzne zachowania będące reperkusją na po-
strzegane niezgodności między nimi [Rummel-Syska, 1990, s. 26].

Głównymi elementami sytuacji konfliktowej w organizacji są cztery zmienne nieza-
leżne:
1) cechy uczestników konfliktów: osobowość, role społeczne, styl kierowania oraz 

umiejętności interpersonalne;
2) przedmiot (treść) konfliktu, to znaczy jego przyczyny, istotność oraz sposób sformu-

łowania problemu;
3) historia stosunków pomiędzy stronami konfliktu, istniejące między nimi współzależ-

ności;
4) kontekst konfliktu, w skład którego trzeba zaliczyć presję otoczenia, strategię, misję 

i cele organizacji oraz jej kulturę organizacyjną.
Konflikt między jednostkami (podmiotami) w organizacji prowadzi do powstawania 

następujących niekorzystnych zjawisk [Dutton, Walton, 1983]: orientacji na współza-
wodnictwo, w tym silną rywalizację, selekcję i ograniczanie dostępu do informacji, ogra-
niczone wzory interakcji pomiędzy pracownikami hamujące elastyczność, występowanie 

8 Zob. „To jest pole walki”, „Rynek Zdrowia”, nr 11/2010.
9 Nazywanego także konfliktem pracy. 

ZZL(HRM)_2-2011_Saryusz-Wolska_H_Adamus-Matuszynska_A_86-104



Komunikaty z badań 91

antagonistycznych uczuć, ukrywanie emocji, ostracyzm w grupie i wiele innych stano-
wiących podstawę sporów interpersonalnych i intergrupowych w organizacji. Rysunek 1 
przedstawia praktyczny model przyczyn sytuacji konfliktowych.

Rysunek 1. Przyczyny konfliktów

Źródło: opracowanie własne

Czynniki wywołujące konflikty między ludźmi należy podzielić na dwie grupy: jawne 
i ukryte [Robbins, 2000]. Różne teorie osobowości w odmienny sposób ukazują relację 
pomiędzy cechami osobowymi stron i ich zachowaniami w sytuacjach konfliktowych. 
Deutsch [2005] rozpoznał pięć wymiarów konfliktów interpersonalnych: 1) współpraca 
– kooperacja, 2) podział władzy, 3) orientacja zadaniowa a wymiar społeczny, 4) relacje 
oficjalne lub nieoficjalne, 5) intensywność i znaczenie relacji.

Sikorski [2001] wyróżnia cztery typy zachowań organizacyjnych, zachowania na tle: 
1) relacji władzy, 2) relacji funkcjonalnych, 3) kooperacji i 4) komunikacji. Specyfika 
tych relacji w organizacjach opieki zdrowotnej może wskazywać na potencjalne źródło 
konfliktów.

Relacja zarządzający szpitalem – lekarze stanowi typowy i specyficzny konflikt w or-
ganizacjach opieki zdrowotnej [Kassi, 2005; Klopper, Siesling, Meerdink, Wilderom, van 
Harten, 2010] . Stosunek członków organizacji do władzy, jej celów, źródeł i form wpły-
wa na zachowania organizacyjne [Sikorski, 2001, 83]. W opiece zdrowotnej mamy do 
czynienia ze specyficzną supremacją władzy eksperckiej nad formalną [Carlson, Greeley, 
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2010], dlatego przywództwo, szczególnie w dużych, publicznych ZOZ, jest tak trudne 
i słabe. Wiedza medyczna ma tradycyjnie wymiar indywidualny i elitarny, choć nowocze-
sna medycyna wymaga: (a) pracy zespołowej i (b) zaangażowania licznych zasobów ma-
terialnych (sprzęt i aparatura medyczna), co wyraźnie wzmacnia pozycję zarządzających 
szpitalem. Shortell wyróżnia tzw. mentalność menedżerską i mentalność kliniczną, wska-
zując jednocześnie, że mentalność lekarzy jest wynikiem specyficznej edukacji medycz-
nej i procesu socjalizacji [Shortell, Kaluzny, s. 141-142]. Lekarze, jako grupa wysoko 
wyspecjalizowana („pracownicy wiedzy”), dysponująca zasobem strategicznym – wiedzą 
medyczną, z jednej strony mają możliwość wytworzenia usług medycznych, ale z drugiej 
strony są źródłem kosztów. Wskazuje się na korzystny wpływ na efektywność szpitali 
włączania personelu lekarskiego w podejmowanie decyzji zarządczych [Forbes, Hallier, 
Kelly, 2004]. Lepsza współpraca kierownictwa z lekarzami, a także płatnikiem, stanowi 
podstawę optymalizacji leczenia i wprowadzania nowoczesnych metod terapeutycznych 
[Cohn, Gill, Schwarts, 2005].

Wśród aspektów funkcjonalnych organizacji opieki zdrowotnej stanowiących poten-
cjalne źródło konfliktów należy wymienić: (a) decentralizację procesów informacyjnych 
i decyzyjnych związanych z bezpośrednią obsługą klientów (pacjentów): (b) stosunek 
do standaryzacji (jakości); (c) konserwatyzm oraz stosunek do zmian i innowacyjności 
[Holt, Helfrich, Hall, Weiner, 2010]. Zachowania kooperacyjne: indywidualizm – ko-
lektywizm, stanowią istotny problem, gdyż z jednej strony działalność organizacji opieki 
zdrowotnej (SPZOZ i NZOZ) w coraz większym stopniu zależy od pracy grupowej, czę-
sto wielospecjalistycznych zespołów, a z drugiej mamy do czynienia z indywidualną od-
powiedzialnością zawodową lekarzy i pielęgniarek. Indywidualizm lekarzy intensyfikuje 
także silna potrzeba osiągnięć czy rodzaj „autorytaryzmu” związany z podejmowaniem 
decyzji terapeutycznych. Komunikacja jako źródło konfliktów przejawia się w postaci 
wielu barier komunikacyjnych (wertykalnych – góra i dół – oraz horyzontalnych) odno-
szących się do wiedzy, doświadczenia czy języka [Sikorski, 2001, s. 203] oraz złożoności 
informacji [Frączkiewicz-Wronka, 2009, s. 103].

W literaturze podaje się wiele typologii, modeli i czynników charakteryzujących gru-
py formalne i nieformalne w organizacjach opieki zdrowotnej, a wśród procesów gru-
powych wymienia się: (a) przywództwo; (b) porozumiewanie się i (c) podejmowanie 
decyzji [Shortell, Kaluzny, 2001].

Shortell wskazuje na trzy główne przyczyny konfliktów międzygrupowych w opiece 
zdrowotnej: (a) współzależność wymagająca przepływu informacji i współpracy; (b) nie-
jednoznaczność odpowiedzialności i współodpowiedzialność i (c) różnice w orientacji 
cele i zadania [Shortell, Kaluzny, 2001, s. 205-206]. Wydaje się, iż klasyfikacja ta nie 
uwzględnia lub minimalizuje przyczyny konfliktów międzygrupowych wskazywanych 
w socjologii, gdzie wśród głównych źródeł sytuacji konfliktowych wymienia się: (a) wła-
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dzę: (b) wartości i (c) interesy. Interesy definiuje się jako uczucia ludzkie dotyczące tego, 
co pożądane. Interesy są centralnym elementem ludzkiego myślenia i działania, tworzą 
jądro wielu postaw, celów i intencji [Rubin, Pruitt, Kim, 1994, s. 12]. Wartości to z kolei 
idee, zwyczaje, obyczaje i przekonania, charakterystyczne dla danej społeczności, które 
mają charakter klasowy, etniczny, religijny, kulturowy i umożliwiają odróżnienie poszcze-
gólnych kultur czy grup. To właśnie koincydencja różnych orientacji na cele i zadania 
oraz interesów, a niekiedy także wartości, leży u podstaw opisywanych w literaturze kon-
fliktów pomiędzy grupami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek [LeTourneau, 2004; Le-
ever, Hulst, Berendsen, Boendemaker, Roodenburg, Pols, 2010] . 

Potencjalnym i realnym źródłem poważnych konfliktów są procesy restrukturyzacji 
zakładów opieki zdrowotnej. Konflikty w procesach restrukturyzacji SPZOZ-ów mogą 
być skutecznie minimalizowane przez włączanie pracowników w procesy decyzyjne. Pra-
cownicy uczestniczący w planowaniu zmian w organizacji mogą łatwiej dostrzec korzyści 
[Penc, 2007, s. 216], ale także i zagrożenia, i przez odpowiednie działania lepiej wyko-
rzystać pojawiające się możliwości i zminimalizować zagrożenia. Procesy restrukturyza-
cji, naruszając istniejące w organizacji relacje władzy i interesów, stają się źródłem wielu 
konfliktów indywidualnych  i grupowych.

W niepewnym i burzliwym otoczeniu obserwuje się ewolucję struktur organiza-
cyjnych (struktury od mechanistycznych do organicznych [Robbins, DeCenzo, 2002, 
s. 241]), czego przykładem będzie zawieranie kontraktów z personelem medycznym 
zamiast zatrudnienia etatowego. Kontrakty istotnie modyfikują funkcjonowanie orga-
nizacji, rozwiązując jedne, a generując inne konflikty. Teoria kontraktualna firmy (firma 
jako „wiązka kontraktów”) [Gruszecki, 2002, s. 265] i teorie rynku dobrze wpisują się 
w nowe zasady organizowania usług medycznych. Procesy restrukturyzacji, w których 
istotną rolę odgrywa silne przywództwo, stanowią jedną z najistotniejszych przyczyn 
konfliktów wewnątrzorganizacyjnych w opiece zdrowotnej na całym świecie związanych 
z koniecznością poprawy efektywności i jakości opieki medycznej [Piper, 2006].

Jednym z paradoksów zarządzania w organizacjach opieki zdrowotnej jest głęboki, 
fundamentalny, zasadniczo nierozstrzygalny konflikt, tkwiący w dwu różnych postrze-
ganiach „opieki medycznej” – raz jako „służby”, „powołania”, „idei – ratowanie życia 
ludzkiego nie ma ceny” lub – rynku usług medycznych, zasad udzielania świadczeń 
zdrowotnych, jakości, produktywności i efektywności działań medycznych. Wyważenie 
problemu jest bardzo trudne, ale konieczne zarówno na poziomie jednostki, organizacji, 
jak i społeczeństwa. W rezultacie źródłem jawnych, bezpośrednich przyczyn konfliktu 
w opiece zdrowotnej są ukryte, skrywane w głębi trzy fundamentalne dla zachowań ludzi 
elementy: interesy, potrzeby i wartości, które dotyczą zarówno konfliktów interpersonal-
nych, jak i grupowych.
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Dynamika konfliktu w organizacjach opieki zdrowotnej

Analiza konfliktów organizacyjnych w każdej organizacji, także opieki zdrowotnej, wy-
maga analizy całego procesu konfliktu od jego wywołania (przyczyny), poprzez jego roz-
wój (dynamikę), aż po zastosowane lub możliwe do zastosowania sposoby rozwiązania 
(style zarządzania). Biorąc pod uwagę wskazane powyżej dwa podstawowe źródła kon-
fliktów, należy określić etapy rozwoju konfliktu (rys. 2).

Rysunek 2. Rozwój konfliktu

Źródło: opracowanie własne

Konflikt, niezależnie od typu, jest zawsze związany z zachowaniem ludzi, albo jed-
nostkowym, albo zbiorowym. Przyczyną konfliktu w jednostce ochrony zdrowia mogą 
być konkretne interesy danej osoby (pracownika) lub grupy osób (zespołu).

Strony konfliktu organizacyjnego mają do dyspozycji trzy drogi w rozwoju konfliktu: 
(1) dalszą eskalację konfliktu; (2) poszukiwanie sposobu jego rozwiązania lub (3) zerwa-
nie relacji [Rubin, Pruitt, Kim, 1994].

Pierwsza droga występuje najczęściej, gdy strony konfliktu nie są świadome ukry-
tych przyczyn, koncentrują się jedynie na własnych zachowaniach i emocjach. W tym 
wypadku następuje dominacja emocji nad refleksją, która uniemożliwia docieranie do 
istoty problemu, strony koncentrują się na własnych przeżyciach, odczuciach, ocenia-
ją zachowania oponenta i jednocześnie oddalają się od problemu, który był głównym 
przedmiotem sporu. Następuje zamiana konfliktu organizacyjnego w konflikt emocjo-
nalny, osobisty. 

Drugi kierunek dynamiki konfliktu – poszukiwanie rozwiązania – może wystąpić za-
równo w przypadku koncentrowania się na bezpośrednich, jak i pośrednich przyczynach 
konfliktu. Temperament i osobowość uczestników sporu mogą wywołać refleksję u jed-
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nej ze stron nad charakterem konfliktu emocjonalnego i jego konsekwencjami. Wówczas 
także następuje zamiana agresywnego nastawienia na konstruktywne podejście do pro-
blemu.

Zerwanie relacji następuje wówczas, gdy strony konfliktu uświadomią sobie swoje 
wartości i dostrzegą brak możliwości pogodzenia tych wartości z drugą stroną. Jednostki 
i grupy bronią swoich wartości, nie bacząc na konsekwencje w zachodzących relacjach 
między nimi. Uświadamiane różnice w wartościach prowadzą albo do zerwania relacji, 
albo do dalszego eskalowania napięcia przechodzącego w fazę walki. Wydaje się, że jesz-
cze mnie korzystnym rozwiązaniem jest „pozór” relacji, gdy rzeczywiste zerwanie relacji 
przekształcone zostaje w maskę „poprawnych relacji”.

Pod ujawnionymi emocjami i zachowaniami kryją się prawdziwe przyczyny, którymi 
są interesy, potrzeby lub wartości. Organizacja jednak działa w określonym otoczeniu 
wewnętrznym i zewnętrznym i to ono często zmusza strony konfliktu do poszukiwania 
rozwiązania. W tej sytuacji mamy do czynienia z rozwiązaniem tymczasowym, na po-
trzeby konkretnej sytuacji. Takie rozwiązanie nie gwarantuje, iż podobna sytuacja nie 
wystąpi w terminie późniejszym.

Sytuacja w jednostce ochrony zdrowia jest podobna do innych organizacji działa-
jących na rynku, choć należy brać pod uwagę zarówno specyfikę rynku usług zdrowot-
nych (ograniczona konkurencja), jak i zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej (np. 
ograniczona liczba szpitali, oddziałów specjalistycznych). Na dynamikę konfliktu wpływ 
ma sytuacja w otoczeniu wewnętrznym (np. styl przywództwa), jak i zewnętrznym (np. 
konkurencja na rynku pracy). Analizując dynamikę konfliktu, należy zawsze wziąć pod 
uwagę uwarunkowania lokalne, wynikające ze specyfiki interesariuszy opieki zdrowotnej. 
Mimo podobieństw nie ma dwóch takich samych szpitali, oddziałów, osób pełniących 
funkcje decyzyjne, zespołów lekarskich, pielęgniarskich czy indywidualności personal-
nych. Wydaje się, że sytuacje konfliktowe w organizacjach opieki zdrowotnej ewoluują 
od konfliktów grupowych, formalnych, jawnych, do „subgrupowych” (niewielkie grupy 
interesów), często spersonalizowanych, nieformalnych, ukrytych, co należy uwzględniać, 
analizując dynamikę konfliktu (rys. 3).

Style zarządzania konfliktami w opiece zdrowotnej

Wobec nieuchronności konfliktów i ograniczonych możliwości ich rozwiązania, przyjmu-
je się tezę, że konflikty w organizacjach powinny być zarządzane, a nie tłumione czy roz-
wiązywane [Gordon, 2003, XV]. Obok kontekstu (w opiece zdrowotnej uwarunkowania 
systemowe) i struktury istotną rolę w konflikcie pełnią interakcje interpersonalne, we-
wnętrzna dynamika związków oraz umiejętność kierownictwa kierowania konfliktem.
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Proces zarządzania jest pewnym kompleksem komplementarnych zachowań, do 
których trzeba zaliczyć: (a) rozwiniętą komunikację; (b) rozwiązywanie problemów oraz 
(c) rozwinięty system stosunków personalnych.

Rubin i Pruitt [1986] wymieniają cztery style zarządzania konfliktem: 
1) rywalizacja – sytuacja, kiedy jedna strona w konflikcie próbuje rozwiązać go bez 

brania pod uwagę interesów przeciwników, używając takich technik, jak: groźby, ka-
ranie, żądanie;

2) rozwiązywanie problemu, czasem nazywane także współpracą, polega na podejmo-
waniu wysiłków ukierunkowanych na zidentyfikowanie przyczyn, które podzieliły 
strony sporu, oraz poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla obu stron; w tym przy-

Rysunek 3. Dynamika konfliktu w jednostce ochrony zdrowia

Źródło: opracowanie własne

ZZL(HRM)_2-2011_Saryusz-Wolska_H_Adamus-Matuszynska_A_86-104



Komunikaty z badań 97

padku obie strony w pełni osiągają swoje cele i zachowują poprawne, a nawet dobre 
relacje ze sobą;

3) poddanie się (uleganie) nie oznacza całkowitej kapitulacji, lecz sytuację, w której 
akceptujemy korzyści naszych przeciwników, rezygnując z osobistych celów w imię 
zachowania dobrych stosunków z drugą stroną konfliktu;

4) unikanie konfliktu, czyli unikanie osoby lub grupy, z którą potencjalnie możemy 
mieć konflikt, lub unikanie obiektu, przedmiotu, sytuacji o konfliktogennym podło-
żu; w sytuacji tej nie dokonuje się jakiegokolwiek rozwiązania spornego problemu.
Do grupy czterech strategii zarządzania konfliktami Blake i Mounton [1990] dodają 

piątą – kompromis, opierającą się na założeniu, że każda ze stron przy realizacji danego 
celu, częściowo czerpiąc korzyści, musi jednocześnie ponieść określone koszty. Dla Pru-
itta i Rubina kompromis jest jedną z form strategii rozwiązywania problemu i oznacza 
porozumienie osiągnięte dzięki ustąpieniu obu stron konfliktu z części aspiracji i dążeń. 
Większość kompromisów to osiąganie porozumienia, z którego żadna ze stron nie jest 
zadowolona, co więcej, obie żałują, że nie zdołały zdobyć więcej w tej konkretnej sytuacji 
[Rubin, Pruitt, Kim, 1994].

Styl rozwiązywania problemu to sytuacja, kiedy obu stronom zależy na osiągnięciu 
celów. Poddanie się ma miejsce wówczas, kiedy cele przeciwników wydają się ważne 
i trudne lub niemożliwe do pokonania. Kiedy strona sporu (osoba lub grupa) podejmuje 
styl rywalizacji, to znaczy, że zależy jej na osiągnięciu tylko i wyłącznie własnych celów. 
Tak więc style zarządzania konfliktem rozpatrują autorzy pod względem interesów jed-
nej i drugiej strony konfliktu i nazywają opracowaną teorią wyboru strategii zarządzania 
konfliktem modelem dwuwymiarowym (The Dual Concern Model). Model ten wywodzi 
się z teorii indywidualnych różnic, a styl zarządzania konfliktem to sposób zachowania, 
który dana osoba najczęściej wybiera w momencie, kiedy znajduje się w sytuacji konflik-
tu (rys. 4).

Rysunek 4. Wybór strategii rozwiązania konfliktu: model dwuwymiarowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rummel-Syska, 1990, s. 71
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Wybór strategii zależy od: (a) postrzegania szans osiągnięcia oczekiwanych rezulta-
tów; (b) prawdopodobnych kosztów i (c) potencjalnych korzyści.

Istnieje kilka warunków, które wpływają na wybór korzystnego dla obu stron sporu 
rozwiązania. Są to:
1) wiara w istnienie takiego rozwiązania,
2) wcześniejsze sukcesy w zastosowaniu takiego stylu,
3) możliwość korzystania z pomocy mediatora,
4) gotowość drugiej strony konfliktu do rozwiązania sytuacji poprzez strategię współ-

pracy.
Najgroźniejszymi zjawiskami są złe dotychczasowe doświadczenia i utrata wiary 

w możliwość rozwiązania najistotniejszych problemów w opiece zdrowotnej przez per-
sonel medyczny. Z drugiej strony wiele osób cechuje naiwne, irracjonalne przekonanie 
o możliwości łatwego i trwałego pokonania trudności. W praktyce udaje się rozwiązać 
jedne konflikty, pojawiają się następne wymagające podejmowania kolejnych działań.

Postrzeganie przeciwnika w konflikcie jako gotowego do współpracy pełni funkcję 
zaufania, ułatwiając stosowanie strategii rozwiązania problemu. Negocjacyjne doświad-
czenia wykazują, że zaufanie ułatwia zastosowanie stylu współpracy, jeśli strona konfliktu 
wierzy, że jej przeciwnicy mają mocne i trwałe aspiracje [Rubin, Pruitt, Kim, 1994, s. 41]. 
Zaufanie nie jest stałym elementem sytuacji konfliktowej, może ulegać zmianie, a jego 
rola rośnie, gdy: (a) strona konfliktu postrzega, że jej przeciwnicy mają pozytywną posta-
wę wobec niej; (b) obie strony są do siebie podobne; (c) jedna ze stron zależy od drugiej; 
(d) jedna ze stron obawia się kary za brak współpracy; (e) strona była dotąd pomoc-
na swoim przeciwnikom; (f) przeciwnicy do czasu konfliktu współpracowali. Zaufanie 
i postrzeganie przeciwnika w konfliktach w opiece zdrowotnej stanowią złożony układ, 
uwarunkowany z jednej strony silnymi współzależnościami i koniecznością współpracy, 
a z drugiej zróżnicowaną i dynamiczną oceną zarówno stron konfliktu, interesów wspól-
nych i grupowych, jak też, co najistotniejsze, przyszłych relacji.

Istnieje kilka warunków, które sprzyjają wykorzystaniu strategii poddania: (a) presja 
czasu; (b) nieprzekraczalne terminy; (c) znaczenie przeciwnika w dalszym naszym dzia-
łaniu i (d) konieczność zachowania dobrych stosunków w przyszłości. Należy zwrócić 
uwagę na zjawisko „pozornego poddania się” wśród lekarzy-specjalistów, którzy mając 
większe możliwości kreowania swojej kariery zawodowej (np. wyjazdy do pracy w kra-
jach UE [Rutkowska, 2010], lub podejmowania pracy na własny rachunek [Bohdzie-
wicz, 2010]), pracę w SPZOZ traktują, jako okres przejściowy, który w przyszłości ule-
gnie zmianie.

Wybieranie poszczególnych strategii zależy od rachunku kosztów i korzyści. Trzeba 
pamiętać, że już samo minimalizowanie poniesienia strat jest formą zysku. Kierownictwo 
może podjąć decyzję o zaangażowaniu trzeciej siły, która pomaga zmienić percepcję wza-
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jemną grup i jednostek, nawyki, stereotypy, niezrozumienie między ludźmi (mediacje) 
[Doherty, Guyler, 2010, s. 192].

Dwuwymiarowy model pomaga określić zachowania stron w sytuacji konfliktu, jed-
nak ma on pewne ograniczenia. Po pierwsze, jest to model psychologiczny, który ana-
lizuje kognitywne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji, a nie uwarunkowania 
wywołane emocjami. Zakłada, że strony konfliktu są osobami potrafiącymi w określonej 
sytuacji dokonywać racjonalnych wyborów. Po drugie, model ten nie daje możliwości 
rozpatrzenia wpływu zewnętrznego bliskiego i dalszego otoczenia, determinujących za-
równo zachowania stron konfliktu, jak i samą konfliktową sytuację. Tymczasem wiele 
konfliktów w organizacjach opieki zdrowotnej wywołanych jest albo przez uwarunkowa-
nia systemowe, albo indywidualne emocje.

Rywalizacja jest często wybieranym przez uczestników konfliktu sposobem, gdy: (a) 
strona jest zdeterminowana w osiągnięciu swoich celów, ale nie bierze pod uwagę celów 
oponentów; (b) strona postrzega aspiracje przeciwników jako bardzo wysokie, a więc 
istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumie-
nia, która dałaby możliwość znalezienia alternatywnego rozwiązania pozwalającego na 
zaspokojenie ambicji obu stron; (c) jedna ze stron konfliktu integruje się wobec wspól-
nego oponenta [Coser, 1956].

Model zarządzania konfliktami w instytucjach ochrony zdrowia nie odbiega od 
modelu stosowanego w innych organizacjach. Wybór zastosowanego stylu zarządzania 
konfliktem oraz strategii wymaga szczegółowej analizy wielu determinant sytuacji kon-
fliktowej:
1) konkretnej sytuacji konfliktowej oraz jej zewnętrznych okoliczności;
2) umiejętności negocjacyjnych stron konfliktu, osobowości osób;
3) przeszłych relacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami i grupami formalnymi 

i nieformalnymi oraz postrzegania przyszłości;
4) celów stron konfliktu (cele właścicieli lub zarządzających jednostką, supremacja ce-

lów indywidualnych, grupowych lub organizacyjnych);
5) okoliczności zewnętrznych (presja potrzeb i bezpieczeństwa pacjentów, oczekiwania 

społeczne oraz sytuacja społeczno-polityczna).
Zarządzanie konfliktem w organizacjach opieki zdrowotnej ma szczególne znaczenie 

w aspekcie: (a) efektywności organizacyjnej oraz (b) jakości i bezpieczeństwa procedur 
medycznych. Wydaje się, iż jedną z istotnych barier organizacyjnego uczenia się w PZO-
-ach są konflikty interesów różnych grup zawodowych i pracowniczych [Saryusz-Wolska, 
Kulikowska-Mrożek, 2008]. Rozwiązywanie konfliktów, dobra komunikacja pomiędzy 
personelem medycznym, kształtowanie klimatu współpracy [Paquet, Gagnon, 2010], 
zaufanie i wzajemne wsparcie stanowią cechy tzw. bezpiecznej organizacji (safety organi-
zation) [Sammer, Lykens, Singh, Mains, Lackan, 2010; Hellings, Schrooten, Klazinga, 

ZZL(HRM)_2-2011_Saryusz-Wolska_H_Adamus-Matuszynska_A_86-104



100 Komunikaty z badań

Vleugels, 2010]. Duże znaczenie przypisuje się umiejętnościom kierownictwa kierowa-
nia konfliktem [Carlson, Greeley, 2010]. Współpraca, współzależności i współodpowie-
dzialność wymagają odpowiedniego zarządzania potencjalnym źródłem wielu trudnych 
i konfliktowych sytuacji.

Podsumowanie

Konflikty były, są i będą elementem życia społecznego i organizacyjnego. W organizacjach 
opieki zdrowotnej z powodu uwarunkowań systemowych, złożoności struktur i relacji 
wewnętrznych, licznych interesariuszy, niedoboru zasobów występują częste i złożone, 
potencjalne i ujawnione sytuacje konfliktowe. Wobec nieuchronności i ograniczonych 
możliwości rozwiązania sporów musimy umieć zarządzać konfliktami w jednostkach 
ochrony zdrowia.

Pierwszym warunkiem skutecznego zarządzania sporami jest dostrzeganie sygnałów 
alarmowych, symptomów nadchodzącego konfliktu, aby podjąć odpowiednie działania 
zapobiegawcze. Sygnałami ostrzegawczymi mogą być zakłócenia w systemach komuni-
kowania, ale także przyczyny subiektywne, takie jak: przesądy, stereotypy, uprzedzenia, 
naruszone potrzeby, wartości, czy potencjalne interesy jednej ze stron. Drugim warun-
kiem skutecznego radzenia sobie z konfliktami jest dokładna analiza konkretnej sytuacji 
konfliktowej, biorąca pod uwagę cechy jej aktywnych uczestników, przedmiot sporu, 
zasięg, przyczyny, sprzeczności oraz natężenie konfliktu. Interpretacja sytuacji umożli-
wi dokonanie wyboru właściwych środków i metod, które pozwolą rozwiązać istniejące 
problemy, ograniczyć straty, zminimalizować negatywne skutki, czy wzmocnić pozytywne 
efekty zaistniałej sytuacji konfliktowej.

Ocena sytuacji w organizacjach opieki zdrowotnej jest trudna i często nie pozwala 
na odpowiednio wczesne dostrzeganie sygnałów zapowiadających konflikt. Dynamika 
zmian, konieczność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, turbulentność 
otoczenia zewnętrznego, brak stabilizacji zawodowej pracowników, hierarchiczna struk-
tura organizacji – wszystkie te elementy stanowią duże utrudnienie w skutecznym zarzą-
dzaniu sytuacjami konfliktowymi w organizacjach opieki zdrowotnej. Dlatego analiza 
sytuacji konfliktowych wymaga systemowego podejścia do tego zagadnienia i stosowania 
wypracowanego modelu postępowania. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki deter-
minujące przebieg całego procesu społeczno-psychologicznego, jakim jest konflikt, moż-
na wskazać ogólny model pozwalający rozpoznawać zarówno jego przyczyny, uwarunko-
wania, dynamikę, jak i kierunki podejmowanych działań (rys. 5).

Concorde constriut, discord détruit, choć nie da się przecenić znaczenia dla życia spo-
łecznego myśli i dzieła Rewolucji Francuskiej – ostrego konfliktu. Musimy nauczyć się 
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zarządzać konfliktami, musimy nauczyć się żyć ze świadomością sytuacji konfliktowych 
w różnych obszarach życia społecznego, szczególnie w opiece zdrowotnej.

Rysunek 5: Model zarządzania konfliktami w jednostce ochrony zdrowia

Źródło: opracowanie własne
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Conflicts and Their Solutions in Healthcare Organization

Summary
Currently, the issue of conflict is having a great impact on social sciences. This is dis-
closed in research and publications. In management theory, conflict means a dispute 
over deficient resources or inconsistency of objectives and values. At the same time, 
controlling diversity and transforming conflict into cooperation are the main basis of 
management that helps various organizations survive and develop. Conflicts that make 
their appearance in the healthcare services are encoded in the scenery of contradictory 
interests. However, in light of process of the aging of society and problems of healthcare 
service financing, it should be emphasized that their significance and intensification is 
increasing. Research on organizations indicates four fields of conflicts—interpersonal, 
intergroup, inter–organizational, and conflict–tender.
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A typology of conflicts existing in healthcare service institutions, their roots, consequenc-
es, dynamics, and management styles are introduced in this paper. System conditions, 
large numbers of stakeholders, complexity of structures, relationships in healthcare ser-
vice organizations, and a severe shortage of resources affect both potential and revealed 
conflicts in the National Health Service. This is why they are so frequent, complex, 
sensitive, and difficult to solve.
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