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Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami

ANDRZEJ KOZINA*

TYPOLOGIA KONFLIKTÓW 
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Wprowadzenie

Problematyka konfliktów organizacyjnych, ze względu na ich znaczenie, stanowi 
dobrze ugruntowany obszar badań w naukach o zarządzaniu. Pojawiło się wiele opra-
cowań, począwszy od pionierskich prac M. P. Follett, poprzez wiele dzieł klasycznych, 
np. [18, 23], aż do współczesnych opracowań, m.in. [7, 22]. Powstały zarówno kon-
cepcje opisowe, zwłaszcza stworzone przez socjologów i psychologów organizacji, 
np. [16], jak i formalne, głównie oparte na modelach teorii gier, np. słynna książka 
T. C. Schellinga [19]. Opracowano także wiele prac przeglądowych, np. [11, 13]. Roz-
waża się rodzaje konfliktów, ich fazy, wpływ na efektywność organizacji, przyczyny 
i uwarunkowania, skutki i funkcje oraz narzędzia kierowania nimi.

W funkcjonowaniu współczesnych organizacji konflikty pojawiają się w ramach 
różnorodnych zadań i przedsięwzięć realizowanych przez współdziałające jednostki, 
komórki i stanowiska organizacyjne. Są zjawiskiem naturalnym, wynikają z istoty 
firmy jako szczególnego rodzaju organizacji. Zarządzanie nimi jest zatem jednym 
z typowych obowiązków stanowisk kierowniczych na różnych szczeblach hierarchii 
i we wszelkich sferach działalności firmy. Jednym z obszarów, w których konflikty 
organizacyjne odgrywają istotną rolę, jest zarządzanie projektami w przedsiębior-
stwie. Efektywna realizacja wszelkich przedsięwzięć, w tym: stworzenie odpowiednich 
warunków, pozyskanie niezbędnych zasobów, koordynacja działań w czasie i prze-
strzeni, osiągnięcie wymaganych standardów jakościowych, stworzenie skutecznych 
mechanizmów monitorowania i oceny działań itp., wymaga sprawnego kierowania 
wieloma konfliktami pomiędzy interesariuszami danego projektu. Należy przy tym 
brać pod uwagę trzy możliwe formy kierowania rozważanymi konfliktami, takie 
jak: rozwiązywanie, ograniczanie i stymulowanie, przy czym dwie pierwsze formy 
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odnoszą się do konfliktów negatywnie wpływających na efektywność projektu, a trze-
cia – odwrotnie, tj. dotyczy pobudzania konfliktów, aby wykorzystać ich pozytywne 
funkcje [20, s. 337].

Pomimo istotnego znaczenia rozważanych konfliktów w literaturze przedmiotu 
odczuwa się niedosyt opracowań, które wyczerpująco wyjaśniałyby ich naturę. Nie 
wypracowano ich kompleksowego i spójnego modelu, użytecznego w praktycznej 
realizacji projektów. Spośród pozycji podejmujących omawianą problematykę, ale 
w ograniczonym zakresie, głównie w kontekście kompetencji kierownika projektu, 
można wymienić m.in. prace, np. [4, 5, 6] i przeglądowe publikacje, np. [21]. Z opra-
cowań polskich autorów godne polecenia są pozycje: [17, s. 104–106; 24, s. 116–121; 
25, s. 152–163].

Pojawia się zatem istotny problem badawczy i praktyczny stworzenia typologii oraz 
analizy rodzajów rozważanych konfliktów. Próbę rozwiązania tego problemu pod-
jęto w niniejszym artykule. W związku z tym jego celem jest wyodrębnienie i scha-
rakteryzowanie rodzajów konfliktów w obszarze zarządzania projektami w firmie. 
Przedstawiono typologie tych konfliktów ze względu na trzy kryteria najważniejsze 
z punktu widzenia ich specyfiki, takie jak: ich strony (środowisko i interesariusze), 
uwarunkowania strukturalne i fazy realizacji projektu. Podjęto także próbę połączenia 
tych trzech typologii w jedną, trójwymiarową, wykorzystując analizę morfologiczną1.

1.  Interpretacje konfliktu organizacyjnego 
i zarządzania projektami

Przed zasadniczymi rozważaniami celowe jest wyjaśnienie dwóch kluczowych 
pojęć występujących w artykule, tj. konfliktu organizacyjnego (w organizacji) i zarzą-
dzania projektami jako specyficznego środowiska konfliktów. Podamy wybrane inter-
pretacje obu terminów, uwzględniając ograniczone rozmiary opracowania, a także 
z uwagi na fakt, iż dokładne ich wyjaśnianie nie jest celem rozważań.

Pierwszy termin oznacza „(…) sytuację społeczną, w której dochodzi do zetknię-
cia się sprzecznych interesów, postaw oraz wartości jednostek i/lub grup funkcjo-
nujących w obrębie organizacji, których skutkiem są określone ich zachowania” [15, 
s. 391]. W innym ujęciu konflikt organizacyjny to „(…) spór dwóch lub więcej człon-
ków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo 
pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń. 
Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub 
punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych” [20, s. 329].

1 Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji 
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Ze względu na szeroki zakres pojęcia projektu oraz znaczący dorobek naukowo-
-badawczy i aplikacyjny zarządzania projektami, należy je interpretować szeroko, trak-
tując jako wyodrębnioną dziedzinę teorii i praktyki zarządzania. Oto przykład takiej 
definicji: „proces, w ramach którego menedżer projektu planuje zadania w obrębie 
projektu, steruje nimi, dysponuje zasobami udostępnionymi przez organizację dla 
realizacji przedsięwzięcia. Zarządzanie projektem to umiejętne użycie dostępnych 
technik w celu osiągnięcia wymaganych rezultatów, zgodnie z ustalonym standar-
dem w ramach budżetu i w określonym czasie” [2, s. 20]. Jeszcze szerszą i zarazem 
skonkretyzowaną interpretację omawianego terminu podał M. Pawlak: „wypełnianie 
klasycznych funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, decydowanie, motywo-
wanie) w odniesieniu do specyficznych przedsięwzięć, jakimi są projekty. Specyfika 
ta wynika przede wszystkim z faktu, że są to przedsięwzięcia nietypowe, skompliko-
wane, angażujące różnych specjalistów” [14, s. 28]. Cytowany autor rozróżnia cztery 
aspekty zarządzania projektami: funkcjonalny, instytucjonalny, kierowanie grupą 
projektową i instrumentalny.

2. Cechy konfliktów w zarządzaniu projektami

W celu identyfikacji zarządzania projektami jako obszaru występowania kon-
fliktów za najbardziej przydatną uznano przedstawioną wyżej interpretację tego 
obszaru według M. Pawlaka [14, s. 28]. Uzupełniono ją definicjami z innych prac, 
np. [8, s. 4; 17, s. 15–16], dotyczącymi tych samych i innych aspektów. Uporządko-
wano je w logicznej kolejności oraz wskazano znaczenie konfliktów w ich ramach 
(por. tabela 1).

W celu dalszych rozważań przyjmiemy, iż omawiane konflikty będą rozpatrywane 
z punktu widzenia zespołu projektowego jako podstawowego ich uczestnika, co jest 
uzasadnione głównie faktem bezpośredniego wpływu na proces realizacji projektu. Za 
rozwiązywanie potencjalnych konfliktów w tym procesie jest zatem odpowiedzialne 
kierownictwo projektu (jednoosobowe lub zespołowe) lub upoważnieni przez nie 
członkowie zespołu lub liderzy podzespołów (podprojektów).

Reasumując, przedstawione ujęcie pozwala na wszechstronne wyjaśnienie istoty 
zarządzania projektami jako specyficznego obszaru konfliktów. Stanowi ono dogodną 
płaszczyznę do stworzenia ich wyczerpującej charakterystyki.
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Tabela 1. Konflikty w przekroju aspektów zarządzania projektami

Aspekt Miejsce i rola konfliktów

Celowościowy – oczekiwania i wymagania 
klienta wobec zespołu projektowego 
co do realizacji projektu, a zwłaszcza 
jego pożądanych efektów (ilościowych 
i jakościowych). 

Konflikty dotyczą niezgodności (niespójności) potrzeb, celów 
i interesów dwóch kluczowych podmiotów zaangażowanych 
w realizację projektu, tzn. sam sposób sformułowania celów 
projektu i dążenie do ich osiągnięcia przez zespół projektowy, 
a zwłaszcza efekty jego działania nie satysfakcjonują 
w odpowiednim stopniu klienta projektu.

Funkcjonalny – działania realizowane 
w ramach projektu: jego planowanie, 
sterowanie nim, kontrola wykonania oraz 
ustalanie i przekazywanie wyników (cykl 
życia projektu). 

Zarówno procesy planowania i organizacji, jak i realizacji i oceny 
projektu, a zwłaszcza mechanizmy koordynacji mogą stanowić 
podłoże konfliktów (niejako „wpisanych” w te procesy), jeśli 
planowane i realizowane działania w cyklu życia projektu nie 
odpowiadają w wystarczającym stopniu przyjętym standardom, 
zwłaszcza jakościowym.

Instytucjonalny – struktury zarządzania 
projektami i ich miejsce w rozwiązaniu 
strukturalnym firmy, a także aspekty 
personalne, w tym: wybór odpowiedniego 
modelu organizacyjnego, włączenie grupy 
projektowej do struktury zarządzania 
oraz ustalenie odpowiednich instancji 
decyzyjnych.

Projekty realizują stanowiska i komórki organizacyjne 
wyodrębnione w strukturze firmy – zespoły projektowe 
i jednostki sztabowe, o wymaganym zakresie kompetencji 
formalnych i potencjale wiedzy, zdolności i umiejętności, w tym: 
stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za nadzorowanie 
tych procesów, i wykonawcze – za ich prowadzenie. Wszelkie 
niezgodności, błędy, nieprawidłowości itp. w rozwiązaniu 
strukturalnym wywołują konflikty na poziomie całej organizacji 
i funkcjonowania zespołu projektowego.

Menedżerski (kierowanie grupą 
projektową) – powołanie odpowiedniej 
osoby do pełnienia funkcji kierownika 
projektu, utworzenie zespołu 
projektowego, organizowanie współpracy, 
motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, 
komunikowanie się oraz zarządzania 
zmianami.

Sprawne kierowanie konfliktami stanowi jedną z kluczowych 
kompetencji członków zespołów projektowych i sztabów ich 
wspomagających, a zwłaszcza kierowników tych zespołów 
i menedżerów nadzorujących ich działania. Efektywna realizacja 
wszelkich działań w cyklu życia projektu przez szefa zespołu 
wymaga rozwiązywania lub łagodzenia szeregu sporów wśród 
interesariuszy projektu. Niewłaściwe powołanie kierownika 
projektu także może powodować konflikty w firmie.

Przedmiotowy – obejmuje identyfikację 
i analizę potrzeb i możliwości realizacyjnych 
oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do 
sprawnej realizacji projektu.

Typowe konflikty dotyczące pozyskiwania, podziału lub alokacji 
zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych, 
dostarczanych przez zewnętrznych interesariuszy projektu: 
sponsorów, konsultantów, kooperantów itp. lub udostępnianych 
przez organizację macierzystą.

Instrumentalny (narzędziowy) – wszelkie 
sposoby realizacji prac projektowych, 
a w szczególności techniki planowania 
i kontrolowania, rozwiązywania 
problemów, projektowania systemów, 
formułowania celów, oceny i decydowania.

Po pierwsze, typowe narzędzia kierowania konfliktami, tj. ich 
ograniczania, stymulowania i rozwiązywania, stanowią 
pośrednie instrumenty realizacji projektu, tj. kierowania 
konfliktami w pracach projektowych. Po drugie, mogą 
występować konflikty proceduralne na tle odpowiedniego 
doboru zasadniczych narzędzi realizacji projektu, 
tj. adekwatnego do celów projektu oraz właściwego ich 
wykorzystywania w pracach projektowych.

Efektywnościowy – końcowe rezultaty 
realizacji projektu, zaspokajające potrzeby 
jego klienta i innych interesariuszy, co do 
zakresu, czasu, kosztów, jakości i innych 
wymagań.

Konflikty wynikają z rozbieżności w ocenie efektów projektu 
w konfrontacji z założonymi celami i ustalonymi standardami. 
Dotyczą bezpośrednio dwóch głównych interesariuszy projektu, 
tj. klienta i zespołu projektowego, a pośrednio odnoszą się do 
innych interesariuszy.

Źródło: opracowanie własne.
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3.  Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami 
ze względu na ich uczestników

Ze względu na specyficzne cechy i zakres przedmiotowy rozważanych konfliktów 
za podstawowe kryterium ich typologii uznaje się ich uczestników (podmioty), a co za 
tym idzie – ich środowisko. Prowadzi to do wyróżnienia dwóch ich typów: wewnątrz- 
i zewnątrzorganizacyjnych (w otoczeniu dalszym, tj. poza granicami firmy). Pierwszy 
z nich można podzielić dalej na: występujące wewnątrz zespołu projektowego, tzn. 
pomiędzy kierownictwem projektu a jego wykonawcami i poza nim, tj. w relacjach 
z partnerami z danej organizacji, w której realizowany jest projekt (tworzącymi oto-
czenie bliższe, tj. mieszczce się wewnątrz firmy). W celu konkretyzacji środowiska 
rozważanych konfliktów niezbędne jest przyjęcie kryterium interesariuszy projektu 
– są to wszelkiego rodzaju osoby lub organizacje, które są w niego zaangażowane lub 
w interesie których może być pozytywne lub negatywne wpływanie na jego przebieg 
i rezultaty. Wyróżnione podmioty konfliktów i zakresy potencjalnych konfliktów 
między nimi zestawiono w tabelach 2, 3 i 4.

Tabela 2. Konflikty w zespole projektowym

Interesariusze wewnętrzni Potencjalne konflikty

Kierownictwo projektu 
(menedżer, koordynator, 
grupa zarządzająca 
lub koordynująca), 
odpowiedzialne za 
zarządzanie projektem 
(planowanie, 
organizowanie, 
motywowanie 
i kontrolowanie), 
ewentualnie liderzy 
projektów cząstkowych.

Powstają z przyczyn obiektywnych, tj. zmian zewnętrznych warunków realizacji 
projektu, oraz subiektywnych – zależnych od wykonawców. Dotyczą zadań 
i priorytetów realizowanych w zespole projektowym, w tym:

 � napięć powodowanych nowymi, nieprzewidzianymi i pracochłonnymi 
zadaniami,

 � problemów powodowanych przez nagłe przeszkody czy zagrożenia realizacji 
zadań,

 � zatargów na tle nierównomiernego obciążenia wykonawców,
 � sporów na tle konieczności dostępu do ograniczonych zasobów,
 � problemów związanych z opóźnieniami w realizacji zadań,
 � trudności koordynacji przy realizacji zadań co do uzgodnień ich zakresu, 

terminów itp.,
 � rozbieżności w ocenie efektów pracy i wynagrodzenia,
 � ścierania się partykularnych interesów pracowników i ich grup,
 � różnic zdań, opinii czy poglądów między nimi; narzucania swoich opinii 

i sposobów pracy innym, przedmiotowe, czy nawet instrumentalne ich 
traktowanie,

 � zatargów wynikających z różnic charakteru i osobowości członków zespołu, 
a także nawyków, spostrzeżeń i stereotypów w myśleniu i działaniu 
wykonawców,

 � sporów warunkowanych nieformalnymi więziami pomiędzy nimi.

Członkowie zespołu 
– odpowiedzialni za 
realizację projektu 
– pracownicy firmy i/lub 
zatrudnieni z zewnątrz.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Konflikty wewnątrzorganizacyjne w zarządzaniu projektami

Interesariusze wewnętrzni Zakres potencjalnych konfliktów

Organizacja jako całość, tj. firma, 
której pracownicy są zatrudnieni lub 
kooperują przy pracach projektowych, 
realizując cele adekwatne do 
zamierzeń firmy, użytkując 
przydzielone przez nią zasoby, a także 
zarząd czy przełożony z tej firmy jako 
wewnętrzny klient projektu.

Cele, zakres i standardy realizacji projektu, dotyczące jego ram 
czasowych, niezbędnych zasobów, wymagań jakościowych, budżetu 
i efektów, a także możliwości i ograniczenia realizacyjne – uzgadniane 
i zatwierdzane przez kierownika z klientem.

Zakres udziału wykonawców, ich cele, zadania, terminy realizacji, 
wynagrodzenie oraz zasady: realizacji działań, współdziałania, 
raportowania, oceny i wynagradzania, inne warunki dodatkowe 
kontraktu, realizacja i ocena tych ustaleń.

Ewentualnie zespoły: merytoryczny, 
wspomagający zespół projektowy 
fachowym doradztwem 
i monitorujący realizację projektu.

Zakres, terminy i zasady realizacji zadań oraz współdziałania, sposób 
realizacji i warunki odbioru prac oraz inne uzgodnienia i działania 
koordynacyjne – zebrania i narady, monitowanie i interwencje, 
wymiana informacji, dokumentów itp.

Szefowie innych projektów 
realizowanych w danej 
firmie, powiązanych ze sobą 
i koordynowanych w ramach 
przedsięwzięć o szerszym zakresie.

Cele (cząstkowe i pośrednie) i priorytety, zakres i rodzaje 
podejmowanych działań, mechanizmy koordynacji, zasady: 
alokacji zasobów, wzajemnej wymiany (kooperacji wewnętrznej), 
komunikowania się, ewentualnej wymienności funkcji i środków, 
przemieszczeń pracowniczych, wymiany danych itp.

Menedżerowie funkcjonalni w firmie, 
kontrolujący zasoby i nadzorujący 
członków zespołu w jednostkach 
macierzystych, przed jego 
powołaniem i po nim.

Zasady powoływania pracowników funkcjonalnych do zespołów 
projektowych (ich oddelegowania), cele (cząstkowe i pośrednie) 
i priorytety, zakres i rodzaje podejmowanych działań w projekcie 
i poza nim, zasady ich koordynacji (ustalanie harmonogramów) 
i komunikowania się.

Pracownicy funkcjonalni (sztabowi) 
– wspomagający zespół projektowy 
jako eksperci wewnętrzni.

Zakres udziału, cele, zadania (funkcje), terminy, zasady: realizacji 
działań, współdziałania, oceny i wynagradzania, raportowania, inne 
warunki dodatkowe kontraktu, realizacja i ocena tych ustaleń.

Źródło: opracowanie własne.

Należy dodać, że konflikty w relacjach z podmiotami spoza zespołu projektowego 
zwykle wpływają na powstawanie problemów i sporów wewnątrz tego zespołu, gdyż 
narzucają konieczność podejmowania działań zapobiegających i zarazem zakłócają-
cych realizację rutynowych działań w ramach projektów.

Reasumując, wszystkie rozważane konflikty mogą potencjalnie w dwojaki spo-
sób wpływać na efektywność realizacji projektu. Po pierwsze, pozytywnie, ułatwiając 
wdrażanie w firmie zmian organizacyjnych, pobudzając wykonawców i stymulu-
jąc poszukiwanie nowych, kreatywnych rozwiązań, a zwłaszcza ograniczając opory 
pracowników wobec tych zmian. Po drugie, negatywnie, mogą obniżać efektywność 
realizowanych działań, ograniczając możliwości wprowadzania zmian, demotywując 
wykonawców projektu i hamując proces poszukiwania nowych rozwiązań, w szcze-
gólności potęgując opory wobec zmian.
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Tabela 4. Konflikty zewnątrzorganizacyjne w zarządzaniu projektami

Interesariusze Zakres potencjalnych konfliktów

Klient zewnętrzny (odbiorca) – organizacja 
lub osoba, która zleca realizację projektu 
i jest jego użytkownikiem, czyli odbiorcą 
jego wytworów.

Cele i zakres projektu, standardy jego realizacji, dotyczące 
zwłaszcza ram czasowych, niezbędnych zasobów, wymagań 
jakościowych, kosztorysu (ceny), efektów oraz możliwości 
i ograniczeń realizacyjnych – uzgadniane, a potem weryfikowane 
i zatwierdzane przez kierownika ze zleceniodawcą.

Zewnętrzni 
dostawcy zasobów 
niezbędnych do 
realizacji projektu,
w tym:

podwykonawcy 
współpracujący przy 
realizacji projektu,

Zakres wzajemnych świadczeń, czas realizacji działań, koszty, 
harmonogramy, warunki odbioru prac, uzgodnienia i środki 
koordynacyjne (tworzenie podzespołów, zebrania, monitowanie 
i interwencje, wymiana danych itp.). 

dostawcy środków 
rzeczowych 
– materiałów, 
wyposażenia, usług 
itp.

Liczba (wielkość, zakres), rodzaje (asortyment), ceny (koszty), 
terminy i formy płatności, czas i sposób dostarczenia, parametry 
techniczne, wymagania jakościowe, warunki odbioru, ustalenia 
gwarancyjne, zasady reklamacji i inne warunki umowy 
na dostawę zasobów.

sponsorzy, inwestorzy, 
banki, dostarczający 
środków finansowych,

Wartość oraz formy, zasady i terminy dostarczenia środków oraz 
ustalenia dotyczące spłaty zobowiązań (rat, odsetek), udziału 
w efektach projektu, ewentualnie dodatkowych świadczeń 
wymiennych, np.: działań promocyjnych, ulg podatkowych, 
usług komplementarnych itp.

konsultanci
i eksperci, oferujący 
specjalistyczną 
informację
i wiedzę.

Zakres funkcjonalny i terminy realizacji usług oraz koszty (cena), 
zasady współpracy, sposób realizacji i warunki odbioru prac 
i inne uzgodnienia oraz działania koordynacyjne (tworzenie 
podzespołów, narady, monitowanie i interwencje, wymiana 
informacji itp.).

Źródło: opracowanie własne.

4.  Rodzaje konfliktów w zarządzaniu projektami 
ze względu na uwarunkowania strukturalne

W celu typologii rozważanych konfliktów można wykorzystać koncepcję we-
wnątrzorganizacyjnych uwarunkowań negocjacji [9, s. 43], zorientowaną na poszuki-
wanie możliwych sposobów rozwiązywania konfliktów, aby ograniczyć lub eliminować 
przeszkody w osiąganiu założonego poziomu efektywności (por. tabela 5).

Reasumując, uwarunkowania strukturalne mogą powodować występowanie wielu 
różnorodnych konfliktów obniżających efektywność realizacji projektu, należy je 
więc potraktować jako najistotniejsze determinanty zarządzania projektami w firmie.
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5.  Typologia konfliktów z perspektywy cyklu 
życia projektu

Wyodrębniając rodzaje omawianych konfliktów, trzeba również wziąć pod uwagę 
proces realizacji projektu, w literaturze najczęściej określany jak „cykl życia projektu”. 
Przykładowo w pracy [3, s. 14–15] wyodrębniono następujące fazy w tym cyklu: wybór 
projektu, planowanie, wdrażanie, kontrolę, ocenianie, zamknięcie. Z kolei w [24, s. 32] 
wyróżniono: definiowanie, planowanie i organizowanie, wykonawstwo i zakończe-
nie, a w [2, s. 19] – planowanie wstępne i szczegółowe: implementację oraz przegląd 
powykonawczy. Analiza porównawcza wymienionych i szeregu innych propozycji 
opisu cyklu życia projektu pozwala wyróżnić w nim trzy zasadnicze fazy, w ramach 
których można zidentyfikować potencjalne konflikty (por. tabela 6).

Tabela 5.  Konflikty w zarządzaniu projektami ze względu na uwarunkowania 
strukturalne

Typ konfliktu Charakterystyka konfliktu

Zdeterminowane 
celami działania

Rozbieżności na tle różnic celów, priorytetów i interesów interesariuszy projektu; 
niewłaściwy sposób sformułowania celów projektu – niejasne, zbyt szczegółowe 
(ogólne), niejednoznaczne, niezrozumiałe, niekompletne, dublujące się itp., oraz 
nieodpowiedni stopnień ich realizacji.

Zaistniałe na tle zadań 
i funkcji

Nieporozumienia dotyczące sformułowania zadań i działań wykonawców projektu 
(analogiczne jak dla celów), ponadto niezgodności zadań i funkcji z celami.

Dotyczące zasobów 
ludzkich

Spory powodowane niedostatkami kompetencyjnymi realizatorów projektu, 
niedostosowaniem ludzi do zadań, niezadowoleniem z pełnionych ról, 
asymetrycznością funkcji w organizacji.

Związane 
z wykorzystaniem 
zasobów rzeczowych

Jeden z typowych konfliktów organizacyjnych, powodowany ograniczonością lub 
niedostępnością wspólnie użytkowanych zasobów, dążeniem do ich pozyskania lub 
zwiększenia kosztem innych jednostek lub grup.

Wynikające 
z grupowania 
elementów organizacji

Konflikty powodowane zastosowaniem niewłaściwych kryteriów grupowania 
w organizacji i/lub zespole projektowym, powodujące dublowanie, nierealizowanie 
lub niepełne realizowanie zadań oraz nadmierne zróżnicowanie i niezgodności 
statusów zespołów.

Powstające 
w ramach zależności 
funkcjonalnych

Rozbieżności uwarunkowane współzależnością działań jednostek i zespołów, 
niesprawne środki koordynacji i problemy komunikacyjne, a także braki, opóźnienia, 
zła jakość i forma, niewiarygodność itp. danych – konflikty poziome.

Ujawniające się 
w obrębie zależności 
hierarchicznych

Napięcia na linii przełożony–podwładny, powodowane z jednej strony nadużywaniem 
władzy przez kierowników (projektu i/lub innych jednostek), a z drugiej 
– niesubordynacją wykonawców lub niesprawnością obu podmiotów – konflikty 
pionowe.

Będące pochodną 
uprawnień 
decyzyjnych

Naciski i nieporozumienia wynikające z nadmiernej (de) centralizacji uprawnień, ich 
niejednoznaczności, nakładania się na siebie i/lub zbyt wąskiego (szerokiego) zakresu, 
wywołujące spory kompetencyjne pomiędzy kierownikami.

Powodowane 
formalizacją działań

Problemy wynikające z niedostatecznego (zbyt duża swoboda działania) lub 
nadmiernego (rygorystyczność) stopnia formalizacji utrudniającego realizację zadań.

Źródło: opracowanie własne.
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Reasumując, różnego rodzaju konflikty mogą się pojawiać praktycznie w każdej 
fazie cyklu życia projektu oraz w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działań cząst-
kowych podejmowanych w ramach tych faz, a także mogą dotyczyć każdego z istot-
nych aspektów czy wymiarów projektu (celów, czasu, kosztów itp.).

6.  Propozycja trójwymiarowej typologii konfliktów 
w zarządzaniu projektami

Uwzględniając jednocześnie (łącznie) trzy wymienione wyżej typologie konflik-
tów w zarządzaniu projektami, tzn. tworząc wszystkie możliwe trzy elementowe kom-
binacje wyodrębnionych w ramach tych typologii rozważanych konfliktów, można 
podjąć próbę opracowania ich złożonej, trójwymiarowej typologii.

Tabela 6. Konflikty w cyklu życia projektu

Faza cyklu życia projektu Zakres potencjalnych konfliktów

1.  Przygotowanie projektu 
(planowanie i organizowanie) 
– niezbędne do stworzenia 
odpowiednich warunków 
realizacji projektu.

Rozbieżności w zakresie ustalenia zakresu i celów projektu, identyfikacji 
i analizy możliwości oraz ograniczeń jego podjęcia, przygotowania 
koncepcji jego realizacji, powołania kierownika zespołu, tworzenia zespołu, 
ustalania zadań wykonawców, alokacji zasobów rzeczowych, wskazania 
źródeł finansowania, analizy ryzyka i wykonalności planowanych działań, 
przygotowania planu i harmonogramu, procedur i instrukcji realizacji 
projektu itp.

2.  Realizacja projektu – działania 
wykonawcze i wspomagające, 
tj. w zakresie zaopatrzenia, 
logistyki itp.

Nieporozumienia w zakresie sposobu realizacji działań i ich koordynacji, 
komunikowania się wykonawców, sterowania, nadzorowania i kontroli 
bieżącego przebiegu procesów, dokonywania niezbędnych interwencji 
i korekt realizowanych działań itd.

3.  Zakończenie projektu 
– czynności determinujące 
pomyślne wykorzystanie 
efektów projektu.

Spory dotyczące warunków realizacyjnych, wdrożenia i kontroli końcowej 
wykonania projektu, jego formalnego odbioru i opracowania raportów, 
oceny jego efektywności w różnych aspektach: efektów i kosztów, pracy 
wykonawców, obowiązującej dokumentacji, potrzeby ewentualnych korekt 
i uzupełnień itd.

Źródło: opracowanie własne.

Przydatne narzędzie stanowi tutaj analiza morfologiczna, będąca jednym z naj-
popularniejszych narzędzi twórczego myślenia. Należy do grupy tzw. metod kombi-
natorycznych (wymuszonych skojarzeń), swoistych „stymulatorów wyobraźni”. Jej 
opis przedstawiono w tabeli 7.

Uwzględniając trzy liczby możliwych typów konfliktów w zarządzaniu projek-
tami, wyodrębnionych ze względu na trzy przyjęte wyżej kryteria, oraz uwzględniając 
wszystkie możliwe kombinacje tych trzech liczb, można wyodrębnić 11 × 9 × 3 = 297 
szczegółowych typów rozważanych konfliktów. Oczywiście, nie wszystkie z nich 
są interesujące poznawczo, a niektóre kombinacje wręcz oczywiste czy trywialne. Ze 
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względu na ograniczone rozmiary artykułu opisanie wszystkich typów konfliktów 
nie jest możliwe, zostanie więc podanych tylko kilka ich przykładów.
1. Konflikt w zespole projektowym, wynikający z grupowania elementów organiza-

cji w fazie przygotowania projektu, sprowadza się do nieporozumień w zakresie 
sposobu kompozycji zespołu projektowego na podstawie możliwych specjaliza-
cji jego członków.

2. Spór pomiędzy danym zespołem projektowym a innymi w tej samej organizacji 
dotyczący zasobów ludzkich w fazie zakończenia projektu polega na rozbieżności 
pomiędzy szefami tych zespołów co do oceny efektów pracy i gratyfikacji dla tych 
wykonawców, którzy byli członkami tych zespołów w różnych fazach ich pracy.

3. Zatarg w układzie zespół projektowy – dostawca środków rzeczowych niezbęd-
nych do wykonania projektu w fazie jego realizacji dotyczy niezgodności w usta-
leniu trybu i terminów dostaw tych środków zapewniających rytmiczność prac 
projektowych.

Tabela 7. Syntetyczna charakterystyka analizy morfologicznej

Cecha Opis

Geneza Autorstwo przypisywane jest F. Zwicky'emu, astrofizykowi z Instytutu Technologii w Azusa 
w Kalifornii, który badał przy użyciu tej metody możliwości opracowywania konstrukcji silników 
kosmicznych w latach 1938–1948. Samego terminu „analiza morfologiczna” użył po raz pierwszy 
podczas odczytu w Uniwersytecie Oxfordzkim w maju 1948 r. W XIII w. metodę tę stosował L. Lull, 
logik i mnich z Majorki, do rozwiązywania problemów filozoficznych i metafizycznych.

Definicja Metoda rozwiązywania problemów polegająca na wprowadzeniu szeregu hipotetycznych 
rozwiązań danego problemu przez wyróżnienie charakterystyk (cech) rozwiązań, a następnie 
na rozpatrywaniu możliwych ich kombinacji. Można więc ją określić jako „logiczno-analityczny 
sposób poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów w wyniku stosowania 
systematycznej analizy wszelkich możliwych rozwiązań cząstkowych”. Innymi słowy, jest to metoda 
identyfikowania, indeksowania i liczenia wszystkich rozwiązań danego problemu.

Proces
(fazy) 

1. Identyfikacja problemu:
a)  określenie granic problemu – jego pełnego formatu, tj. przezwyciężenie naturalnej skłonności do 

zbytniego zawężania rzeczywistych jego rozmiarów do ram narzuconych przez rutynę, zwyczaje, 
tradycje itp.;

b) ścisłe zdefiniowanie problemu (w syntetycznej formie).
2. Analiza problemu:
a)  wyodrębnienie wszystkich istotnych parametrów (cech) opisujących problem, takich jak: 

klasyfikacja na problemy cząstkowe, czynniki, funkcje, elementy, aspekty, punkty widzenia itp.;
b)  określenie wariantów (wszystkich możliwych stanów) poszczególnych parametrów, tzn. 

pomysłów rozwiązań dla każdego problemu cząstkowego.
3. Synteza problemu:
a)  uporządkowanie wszystkich parametrów niezbędnych do tworzenia wariantów rozwiązań 

w wielowymiarowej skrzynce morfologicznej;
b)  stworzenie wszystkich możliwych kombinacji tych parametrów, czyli wariantów połączeń 

rozwiązań cząstkowych w całościowe;
c) analiza i ocena tych rozwiązań (wszystkich kombinacji parametrów);
d)  ograniczenie ich do rozwiązań realnych i najbardziej wartościowych według odpowiednich 

kryteria oceny – redukcja przestrzeni morfologicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, s. 224–231; 10, s. 301; 12, s. 57–58].
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4. Konflikt w relacji zespołu projektowego z konsultantem zewnętrznym dotyczący 
zasobów ludzkich w fazie realizacji projektu wyraża się przez nieporozumienia 
co do sposobu i terminu dostarczenia fachowej ekspertyzy dotyczącej zapew-
nienia potrzebnego wsparcia w sytuacji zagrożenia dalszego przebiegu projektu.

5. Kolizja pomiędzy szefem zespołu projektowego a kierownikiem komórki funk-
cjonalnej delegującym pracownika do tego zespołu, ujawniająca się w obrębie 
zależności hierarchicznych w fazie przygotowania projektu, wyraża się swoistym 
„przeciąganiem liny” przez obu kierowników w wydawaniu poleceń temu pra-
cownikowi i egzekwowaniu ich wykonania.

6. Konflikt pomiędzy zespołem wykonującym projekt a zespołem monitorującym 
efekty pracy tego pierwszego zespołu w fazie przygotowania projektu na tle trud-
ności w przyjęciu standardów w zakresie czasu, jakości i kosztów wykonania pro-
jektu, akceptowanych przez oba zespoły i realnych do osiągniecia.
Należy dodać, iż ze względu na znaczną liczbę potencjalnych konfliktów w zarzą-

dzaniu projektami, możliwych do wyodrębnienia na podstawie proponowanej 
metody, w praktyce ich pogłębiona analiza może być obiektywnie utrudniona, czy 
wręcz niemożliwa. Proponuje się zatem ograniczenie jej zakresu do najważniejszych 
przypadków, tj. o największym wpływie (pozytywnym lub negatywnym) na efektyw-
ność projektu, łącząc przy tym potencjalne konflikty w jednorodne grupy, ze względu 
na poszczególne kryteria wyjściowe, np. rozpatrując łącznie konflikty międzygru-
powe, dotyczące zasobów ludzkich itp.

Reasumując, zastosowanie analizy morfologicznej pozwala na wyodrębnienie 
wszelkich możliwych konfliktów w zarządzaniu projektami przez kreatywny i zara-
zem stosunkowo prosty sposób stymulowania procesu ich identyfikacji. W efekcie 
ułatwia to poszukiwanie skutecznych środków zarządzania tymi konfliktami.

Podsumowanie

Z jednej strony przedstawiona koncepcja typologii konfliktów w zarządzaniu 
projektami może stanowić przydatne narzędzie kierowania nimi. Jest użyteczna 
w celu dogłębnego wyjaśnienia ich natury, a co za tym idzie, poszukiwania skutecz-
nych narzędzi ich rozwiązywania, zarówno w typowych, powtarzalnych sytuacjach, 
jak i bezprecedensowych, o znaczeniu strategicznym. Istotną zaletą proponowanej 
koncepcji jest bowiem uniwersalność i wieloaspektowość podejścia. Należy pod-
kreślić, iż kierowanie konfliktami powinno być traktowane jako jeden z istotnych 
instrumentów zarządzania projektem, a zarazem czynników warunkujących jego 
efektywną realizację. Ponadto sprawne rozwiązywanie konfliktów jest niewątpliwie 
jedną z kluczowych ról i zarazem umiejętnością wymaganą od kierownika projektu.
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Ponadto można stwierdzić, iż przy wyodrębnianiu rodzajów rozważanych konflik-
tów w ujęciu wielowymiarowym użyteczne narzędzie pomocnicze stanowi metoda 
morfologiczna. Pomaga ona właściwie zidentyfikować i ustrukturalizować te konflikty 
w spójny i logiczny sposób. Opisane przy jej użyciu szczegółowe ich rodzaje w pełni 
odzwierciedlają specyfikę zarządzania projektami jako ich środowiska.

Z drugiej jednak strony proponowana koncepcja nie oddaje w pełni złożoności 
rozważanych konfliktów, ma charakter wstępny. Wymaga udoskonalenia, zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W ramach tego pierwszego wymiaru 
zasadniczym zadaniem badawczym będzie opracowanie szczegółowych charakterystyk 
(cech jakościowych i parametrów) poszczególnych typów konfliktów, a także dokonanie 
identyfikacji i analizy czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) determinujących ich 
przebieg. Ponadto prace badawcze będą zmierzały do stworzenia, po pierwsze, ogól-
nych procedur kierowania tymi konfliktami, a po drugie – katalogu szczegółowych 
narzędzi (modeli, strategii, zasad, technik) konkretyzujących te procedury.

Jeśli chodzi o planowane badania empiryczne, to będą one zmierzały do zrealizowa-
nia dwóch głównych zadań badawczych i wdrożeniowych, Po pierwsze, przewidywana 
jest weryfikacja empiryczna proponowanej koncepcji w badaniach porównawczych, 
dotyczących szeregu różnorodnych konfliktów w zarządzaniu projektami w firmie. 
Koncepcja ta zostanie zatem potraktowana jako hipotetyczny model tych konflik-
tów. Pozwoli to na dokonanie ewentualnych, niezbędnych modyfikacji ich typologii 
zaproponowanej w niniejszym artykule. Po drugie, zostanie stworzonych szereg opi-
sów przypadków dotyczących rozważanych konfliktów, które stworzą zestaw swego 
rodzaju najlepszych praktyk w rozważanym obszarze.
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Streszczenie

Celem artykułu jest wyodrębnienie i scharakteryzowanie rodzajów konfliktów w obszarze 
zarządzania projektami w firmie. Najpierw przedstawiono interpretację konfliktu organiza-
cyjnego i jego specyficznego kontekstu, tj. zarządzania projektami. Następnie, w przekroju 
jego aspektów, wskazano cechy rozważanych konfliktów. Potem omówiono ich trzy typologie, 
kolejno ze względu na: ich strony, tj. środowisko i interesariuszy projektu, uwarunkowania 
strukturalne oraz fazy jego realizacji. I wreszcie podjęto próbę połączenia tych trzech typo-
logii w jedną, trójwymiarową, zgodnie z ideą analizy morfologicznej. Podsumowanie zawiera 
syntezę proponowanej typologii i wskazanie kierunków dalszych badań.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, 
konflikty organizacyjne, typy (rodzaje) konfliktów w zarządzaniu 
projektami w przedsiębiorstwie, trójwymiarowa typologia 
konfliktów w zarządzaniu projektami

THE TYPOLOGY OF CONFLICTS WITHIN PROJECT 
MANAGEMENT

Abstract

The objective of the paper is to distinguish and describe the types of conflicts occurring within 
project management in a company. First of all the definitions of organizational conflict and 
its specific context, i.e. project management are presented. Then in the frame of its aspects 
the features of considered conflicts are pointed out. Afterwards their three typologies are 
described, according to their parties (project environment and stakeholders), structural con-
ditions and phases of its realization, respectively. Then an attempt of combining those three 
typologies is taken, in compliance with the idea of morphological analysis. The closing sec-
tion contains the synthesis of the suggested concept and the directions of further studies on it.

Key words: project management in a company, organizational 
conflicts, types (kinds) of conflicts within project management 
in a company, three-dimensional typology of conflicts within 
project management


