
Twórczy konflikt  
w firmie

Jest wiele porzekadeł podkreślających wagę współpracy: 
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje; Gdzie zgoda, tam siła; 
Małe rzeczy zgodą rosną, duże niezgodą upadają.  
I słusznie, na zgodzie można budować. Ale gdzie 
porzekadła o plusach niezgody? Gdzie docenienie 
twórczej roli konfliktu? Nie ma!

Scena: firma ma kłopoty, traci klientów – trzeba coś 
zrobić. Zwołano zebranie, by znaleźć rozwiązanie 
kryzysowej sytuacji. W pokoju jest 12 osób, sami 
fachowcy. Wszyscy znają sprawę, ale tylko jedna osoba 
ma nową informację (wszyscy wiedzą i zgadzają się z tym, 
że klientom trzeba zaproponować coś ekstra, ale tylko 
jedna z osób słyszała, że konkurencja rozwiązała problem 
w podobny sposób). Teoretycznie po to zwołano 
spotkanie, żeby właśnie takie informacje ujrzały światło 
dzienne. Teoretycznie. Często tak się jednak nie dzieje. 
Dlaczego? Dlatego że czasem zgoda i osiągnięcie 
konsensusu wydają się być ważniejsze niż podjęcie dobrej 
decyzji. Jeśli firma ceni harmonijną atmosferę  
i współpracę, jeśli stawia na zgodność i porozumienie  
– lawinowo rośnie ryzyko, że ta jedna, jedyna informacja 
zmieniająca bieg wydarzeń właśnie nie wypłynie.  
W psychologii grup określa się tę sytuację mianem błędu 
dzielonej informacji (shared information bias). Polega on 
na tym, że grupa ludzi bardziej angażuje się w omawianie 
tego, co wszyscy wiedzą, niż w pozyskiwanie informacji, 
które będą dla grupy nowością. Błąd dzielonych 
informacji to jedna ze skuteczniejszych strategii 
przetrwania w zespołach firmowych. Trudno się dziwić: 
koledzy będą nas uważać za kompetentnych (a przy tym 
niegroźnych), jeśli potwierdzimy coś, co już wiedzą. 
Wrażenie to można osiągnąć, zarówno przytaczając coś, 
co zostało powiedziane kilka dni temu, jak i powtarzając 

swoimi słowami coś, co powiedziano dosłownie przed 
chwilą! W grupach ceniących zgodność i stawiających na 
dobrą atmosferę ważniejsze staje się dostrojenie do 
innych niż świeżość pomysłów; ważniejsza jest 
krótkoterminowa wzajemna poprawa samopoczucia. 
Ryzyko takich zachowań rośnie wtedy, gdy od precyzji 
wypracowanego rozwiązania i jego skuteczności 
ważniejsza jest jednomyślność i fakt, że decyzja w ogóle 
zostanie podjęta. A także wtedy, gdy nową informację 
posiada osoba o niższej pozycji zawodowej (nie będzie 
chciała wychodzić przed szereg). Co ciekawe, pod koniec 
takiej konserwatywnej sesji wszyscy są zadowoleni  
– włącznie z osobą, której głos nie został usłyszany. 
Cudownie pracuje się w zespole, w którym wszyscy się 
lubią, pomiędzy obowiązkami gawędzą i wyświadczają 
sobie przysługi. Człowiek z przyjemnością idzie do pracy! 
Ale taka nadmierna zgodność ma swoją cenę. Jest nią, 
przede wszystkim, mniejsza kreatywność, polegająca 
przecież na wyszukiwaniu rozwiązań i zastosowań, na 
które nie wpadł nikt ani u konkurencji, ani w naszym 
zespole. Nadmierna zgodność może również skutkować 
podejmowaniem złych – a przynajmniej nie najlepszych 
– decyzji. Nic dziwnego, skoro najnowsza wiedza na 
temat danego problemu nie jest uwzględniana. To ważne 
powody, dla których kadra zarządzająca powinna wziąć 
pod uwagę koszt firmowej zgodności. Pracownicy muszą 
wiedzieć, że niezgoda nie oznacza braku szacunku; że 
krótka wycieczka „pod prąd” jest akceptowalna. 
Rozwiązanie? Podczas firmowych spotkań liderzy 
powinni zabierać głos jako ostatni. A członkowie zespołu 
przed spotkaniem powinni zapisać to, co grupa (ich 
zdaniem) powinna usłyszeć – a potem oddać kartki 
moderatorowi.  ●

aGata Domańska

Niekiedy firmie lepiej służy konflikt i antagonizm 
niż zgoda i potakiwanie, dlatego czasem zamiast 
uśmiechać się w celu utrzymania miłej atmosfery 
– posprzeczajmy się w imię wypracowania 
kreatywnych rozwiązań.
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