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Diagnoza konfliktu
• Mapa interesariuszy

• Historia konfliktu, fakty

• Źródła konfliktu

• Perspektywa stron na konflikt: ich 
przekonania, emocje, oczekiwania. Analiza 
potrzeb i interesów stron



Mapa interesariuszy
• Kogo dotyczy ten konflikt?

• Kto mógłby być zaniepokojony jego 
przebiegiem i konsekwencjami? 

• Kto będzie miał wpływ na rozwiązanie?



Mapa interesariuszy
„Być częścią rozwiązania lub pozostać częścią konfliktu” 

Uczestnicy konfliktu dzielą się

na dwie grupy: bezpośrednich

i pośrednich. 

Dlaczego jest ważne 

żeby zwrócić na to 

uwagę?



Genogram



Genogram



Historia konfliktu - kamienie milowe

„Pomyśl o historii tego konfliktu i znajdź trzy 
punkty zwrotne, które sprawiły, 
że jesteś w tym miejscu 
w którym jesteś”



Aspekty interpersonalne-
różnice kulturowe



Wymiary kultur
Wzajemne oczekiwania społeczności i jednostki

Indywidualizm Kolektywizm



Wymiary kultur
Wzajemne oczekiwania społeczności i jednostki-
ważne aspekty z perspektywy spraw spadkowych

• Czym jest rodzina? 

• Relacje rodzinne w kontekście różnic 
kulturowych - definicja najbliższej rodziny.

• Obowiązki dzieci wobec rodziców i 
odwrotnie.

• Kto podejmuje decyzje?



Wymiary kultur
Hierarchia

Mały dystans władzy Duży dystans władzy

Egalitaryzm Hierarchiczność



Wymiary kultur
Wyrażanie swoich opinii 

Wprost / Niski kontekst Nie wprost / Wysoki kontekst



Wymiary kultur
Podejście do czasu i punktualności

Kultury monochroniczne Kultury polichroniczne



Wymiary kultur
Okazywanie emocji i dystans fizyczny

Powściągliwość                         Silna ekspresja



Aspekty interpersonalne - żałoba



Proces żałoby
Pięć etapów żałoby w.g.Elisabeth Kübler-Ross

• Zaprzeczenie i wyparcie

• Złość

• Targowanie się (reorientacja)

• Smutek i depresja

• Akceptacja straty



Żałoba
„Dolina łez”



Źródła konfliktów w kontekście 
różnic kulturowych

W jaki sposób różnice kulturowe mogą
wpływać na poszczególne typy
konfliktów?



Koło konfliktu
według
Ch. Moore’a

Konflikt Strukturalny
• Regulacje prawne

• Dostępne zasoby 
(przestrzeń, finanse, etc.)

• Czynniki fizyczne (odległość)

• Zróżnicowany rozkład sił/ 
możliwości decydowania

Konflikt Relacji
• Emocje

• Stereotypy, utrwalone schematy 
spostrzegania

• Słaba komunikacja lub jej brak

• Negatywne, odwetowe zachowania

Konflikt Danych
• Brak informacji

• Różnice w dostępie do informacji

• Różnice w zakresie oceny wagi 
informacji

• Różnice w interpretacji informacji

Konflikt 
Interesów
• Domniemane lub faktyczne 

konkurowanie o zaspokojenie interesów 
rzeczowych (np. zabezpieczenie 
materialne, bezpieczeństwo, zdrowie)

• Interesy proceduralne (możliwość 
decydowania w sprawach, które nas 
dotyczą)

• Interesy psychologiczne (szacunek, 
przynależność)

Konflikt Wartości
• Style życia

• Tożsamość, identyfikacja 
z szerszą grupą

• Światopogląd, wartości



Źródła konfliktów 
w kontekście 
różnic
kulturowych



Mechanizm powstawania konfliktów 
międzykulturowych

Negatywna

atrybucja

Negatywne 
emocje

Negatywne 
zachowania



Style rozwiązywania konfliktów 
Podejście indywidualistyczne Podejście kolektywistyczne

Zorientowanie na wynik Zorientowanie na proces

Zorientowanie na kwestie merytoryczne Zorientowanie na relację

Nacisk na wymierne rezultaty Nacisk na niewymierne i niematerialne

rezultaty

Argumentacja wprost Argumentacja oparta na metaforach

Nacisk na fakty i mierzalne dane, obiektywne

kryteria

Nacisk na doświadczenie i intuicję

Nacisk na osobiste opinie Nacisk na normy grupowe

Preferowane zachowania rywalizacyjne i

kontrolne

Preferowane unikanie otwartego konfliktu oraz

wzajemne dopasowywanie się

Nacisk na zachowania skuteczne Nacisk na zachowania stosowne

Budowanie własnego wizerunku Ochrona wizerunku innych



Mediacja
Etapy mediacji w.g. modelu Harwardzkiego

1. Wprowadzenie do mediacji, kontrakt

2. Zbieranie informacji

3. Odkrywanie potrzeb i interesów stron 
oraz budowa wzajemnego zrozumienia

4. Negocjacje i formułowanie opcji

5. Tworzenie porozumienia.



Mediacja 
międzynarodowa/ transgraniczna

Aspekty ważne do zaplanowania i rozważenia:
 Zespól mediacyjny (ko-mediacja)
 Wybór języka 
 Narzędzia komunikacji online 
 Miejsce
 Czas trwania i liczba spotkań
 Zaangażowanie ekspertów zewnętrznych



Mediacja 
międzynarodowa/ transgraniczna

- narzędzia komunikacji online

• Zalety i zagrożenia



Mediacja 
międzynarodowa/ transgraniczna

- współpraca z ekspertami 
zewnętrznymi

Dobre praktyki



Planowanie spadku
• Kto i w jaki sposób będzie spadkobiercą, 

czyli beneficjentem majątku? 

• Wybór najkorzystniejszej prawnej metody
transferu spadku

• trudności i komplikacje

• W planowaniu spadku ważne jest:

• zbieranie informacji i dzielenie się nimi 

• słuchanie siebie nawzajem i rozmawianie ze sobą (w ramach 
rodziny, lub nawet ze spadkobiercami spoza niej)

• Jeden decydent – pojedyncza osoba lub para w postaci rodziców!



Planowanie spadku
• Ustalenia przed-spadkowe rodziców w sprawie małoletnich dzieci:

• Jak podzielimy spadek pomiędzy wspólne dzieci? 

• Jak będą traktowane dzieci z poprzednich związków?

• Kto ma być pełnomocnikiem dzieci w przypadku śmierci obojga rodziców?

• Ustalenia rozwiedzionych rodziców dotyczące podziału spadku pomiędzy swoje 
dzieci i dzieci z nowych związków.

• Ustalenia przed-spadkowe z dorosłymi dziećmi:

• Jak zostanie przeprowadzone przekazanie spadku, w tym nieruchomości?

• Jak ustalone zostanie przekazanie własności i odpowiedzialności w firmie 
rodzinnej? 



Mediacja przed-spadkowa
Charakterystyczne (!) - Decyzje nie są wspólne, podejmuje je testator. 

Testator Spadkobiercy
Większa siła - decydent Mniejsza siła lub żadna - beneficjent decyzji

Ddecyzje oparte na:

• wiedzy i przekonaniach

• informacjach uzyskanych podczas mediacji

Możliwości:

• pozwala testatorowi na wysłuchanie ich 

perspektywy

• zrozumienie podstaw, na których oparto 

ostateczne decyzje.

• Informacje dla spadkobierców w bezpiecznym 

środowisku

• Słuchanie spadkobierców

• Weryfikacja

• Podejmowanie decyzji

• Przedstawienie decyzji – Informacja dla 

spadkobierców

• Wysłuchanie wizji testatora w bezpiecznym 

środowisku

• Informacje dla testatora (fakty, interpretacje, 

emocje - o historii i wizji)

• Słuchanie pozostałych spadkobierców i 

budowanie zrozumienia.

• Zrozumienie zasad podziału spadku.



Mediacja przed-spadkowa
Przygotowanie członków rodziny do udziału w mediacji: 

• Wyjaśnienie struktury mediacji przed-spadkowej i procesu podejmowania decyzji. 

• Wyjaśnienie i zdefiniowanie ról wszystkich stron w procesie mediacji. 

Przygotowanie mediatora:

• Wiedza związana z obszarem spadku, w szczególności w przypadku sukcesji w firmach 
rodzinnych. 

• Współpraca z ekspertami zewnętrznymi, np. z obszaru prawa lub finansów. 

• Zadbanie o obecnych i nieobecnych uczestników mediacji. 

• Prowadzenie mediacji dostosowane do danej rodziny (facylitatywnie, 
transformatywnie, narracyjnie)



Mediacja przed-spadkowa
Przygotowując się do mediacji:

• Chronologia zdarzeń istotnych dla stron

• Dokumenty prawne  

• Lista tematów, które są już uzgodnione 

• Lista emocjonalnych, merytorycznych i proceduralnych celów testatora według 
kolejności priorytetowej 

• Lista kwestii prawnych do ustalenia

• Historia ofert dotyczących spadku wraz z datami 

• Analiza ryzyka, jeśli konflikt eskaluje lub będzie się utrzymywał – koszty porad 
prawnych i ew. koszty sądowe

• Analiza sytuacji: przyczyny konfliktu i stopień jego eskalacji, możliwe pomocne 
interwencje, możliwe wyzwania, możliwe wyniki/rozwiązania.



Podsumowanie szkolenia

Pomyśl o jednej radzie, jakiej mógłbyś 
udzielić osobie, która ma poprowadzić 
międzynarodową mediację spadkową



Dziękujemy.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu finansowym Programu Justice UE. Jej zawartość jest wyłączną
odpowiedzialnością autorów i nie może być uznana jako wyrażenie stanowiska Komisji Europejskiej


