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I. Pojęcia teoretyczne  

W tym module omówimy typową formę komunikacji pojawiającą się w biznesie, negocjacje.  

 
Posiadanie dobrych umiejętności negocjacyjnych jest wyjątkowo ważne dla każdej firmy, 
ponieważ umiejętności te wykorzystujemy nie tylko w interakcjach na zewnątrz (sprzedaż 
produktów, pozyskiwanie projektów, osiąganie porozumień z konkurencją...), ale również tych 
wewnątrz firmy (określanie pomysłów, osiąganie porozumień między współpracownikami, 
rozwiązywanie konfliktów...). We wszystkich tych sytuacjach komunikacja jest niezbędna, 
dlatego w niniejszym module zajmiemy się negocjacjami, warunkami prowadzenia negocjacji, 
umiejętnościami, jakie musi posiadać osoba zaangażowana w negocjacje oraz niektórymi 
technikami negocjacyjnymi, a także innymi równie ważnymi aspektami, które pozwolą 
zrozumieć znaczenie negocjacji. 

Przede wszystkim zdefiniujmy, czym są negocjacje.  

Negocjacje to dwukierunkowy proces, w którym dwie lub więcej stron, mających wspólne 
interesy i różne cele, wymieniają się informacjami w celu osiągnięcia porozumienia lub 
kompromisu między różnymi stronami. 

Chociaż ten proces wymiany informacji wymaga dogłębnego przygotowania i analizy,  
nad którymi będziemy pracować w trakcie całego modułu, można go streścić w następujących 
krokach: 

● Przygotowanie: ma zasadnicze znaczenie przed przystąpieniem do negocjacji, ponieważ 
to właśnie w tym momencie określa się, co chce się osiągnąć i jak zamierza się to zrobić. 
Ta kwestia zostanie szczegółowo omówiona w dalszej części rozdziału. 

● Debata: podczas której prezentowane i omawiane są idee, interesy i cele bronione  
przez każdą ze stron. 

o Obserwacja: podczas negocjacji komunikacja niewerbalna staje się bardzo 
ważna, nawet bardziej niż komunikacja werbalna, ponieważ postawa ciała, gesty 
i ton głosu dostarczają wielu informacji, które można wykorzystać, aby poznać 
strategię przeciwnika i uzyskać przewagę w negocjacjach. 

● Propozycja: w tym miejscu, po przedstawieniu wszystkich stanowisk, dokonuje się 
pierwszego zbliżenia pomiędzy różnymi stanowiskami w celu osiągnięcia porozumienia. 
Propozycja pomoże zorientować się, czy postawa drugiej strony jest totalitarna, 
konkurencyjna czy też oparta na współpracy. 
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● Sposób działania: teraz, gdy zaproponowano punkt wyjścia, każda ze stron zaproponuje 
nowe alternatywy, jak najbliższe jej celom i interesom, ustępując i uzyskując wyniki, aż 
do osiągnięcia rozwiązania, które zadowoli wszystkich. 

● Podsumowanie: osiągnięcie porozumienia przez różne strony. 

 

II. Warunki negocjacji  

Negocjacje są na tyle powszechne w zespołach oraz w  kontekście biznesowym, że wydawać by 
się mogło, że negocjować można, kiedy się chce i z kim się chce. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe, ponieważ, aby rozpocząć negocjacje, musi być spełniony szereg warunków lub cech: 

● Aby można było mówić o negocjacji, muszą występować co najmniej dwie strony 
konfliktu. 

● Druga strona musi mieć coś, czego ty chcesz i vice versa, czyli wspólne interesy, 
ponieważ w przeciwnym razie negocjacje nie są możliwe. Na przykład, jeśli chcesz kupić łódź, a 
idziesz do salonu samochodowego, nie będziesz w stanie zrobić żadnych zakupów, ponieważ nie 
masz żadnego interesu w kupnie samochodu. 

● Pomiędzy obiema stronami musi istnieć sprawna komunikacja, tak aby interesy 
wszystkich stron były jasne i aby zachęcać do dyskusji w celu osiągnięcia porozumienia. 

Zawarcie formalnego porozumienia, w którym obie strony zobowiążą się do przestrzegania 
ustalonych zasad.  

 

a. Skuteczne negocjacje - wiedza podstawowa 

W przeciwieństwie do poprzedniego rozdziału, który odnosi się do elementów pozostających 
poza kontrolą negocjatora, na które ma on niewielki lub żaden wpływ, w tym punkcie 
przedstawimy wiedzę, o której przyswojenie musi zadbać negocjator, aby być przygotowanym 
do negocjacji. 

Po pierwsze, osoba odpowiedzialna za negocjacje musi znać swój biznes, aby mogła ona  jasno 
zdefiniować cele, które mają być osiągnięte w negocjacjach. Dlatego ważne jest, aby osoba, 
która będzie negocjować, posiadała odpowiednie informacje: 

● O przyczynie i celu negocjacji. 

● Jaka jest sytuacja Twojej firmy na rynku lub w środowisku pracy. 
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● Charakterystyczne cechy konkurencji. 

● Ramy prawne, w których toczą się negocjacje, oraz możliwe wyniki negocjacji. 

Z drugiej strony, osoba odpowiedzialna za negocjacje musi znać siebie i swojego przeciwnika, 
aby móc pokazać swoje mocne strony, ukrywając jednocześnie słabości, znać potrzeby 
przeciwnika i wykorzystać je na swoją korzyść, zachować postawę budzącą zaufanie, a także 
umieć zmienić swój punkt widzenia oraz umieć słuchać i jasno się komunikować, co będzie miało 
pozytywny wpływ na atmosferę pomiędzy negocjatorami. 

Negocjator musi także znać i opanować techniki i strategie negocjacyjne, a także proces i tempo 
samych negocjacji, aby mógł planować i kontrolować negocjacje, wykorzystywać te pomysły, 
które najlepiej pasują do jego argumentów i negocjacji, oraz wiedzieć, kiedy się poddać, aby 
osiągnąć lepsze wyniki. 

 

b. Nastawienie osób wobec negocjacji 

Wspomnieliśmy wcześniej o tym, jak ważne jest, by osoba odpowiedzialna za negocjacje, znała 
siebie, jednak sama wiedza o sobie nie wystarczy, potrzebny jest także samorozwój oraz praca 
nad umiejętnościami i postawami, które wzmocnią nasze słabe strony i udoskonalą mocne, tak 
by można było przeprowadzić negocjacje z możliwie jak najlepszym wynikiem końcowym. 

Te postawy i umiejętności to: 

● Komunikatywność: umiejętność jasnego i spójnego wyrażania się jest niezbędna  
w każdych negocjacjach, dlatego osoba odpowiedzialna za negocjacje musi nauczyć się 
poprawnie wyrażać siebie zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. 

● Poświęcanie uwagi: to, co mówisz, jest równie ważne jak słuchanie tego, co mówi druga 
osoba, ponieważ w innym wypadku osoba prowadząca negocjacje nie byłaby w stanie nadążyć 
za tempem negocjacji. 

● Zaangażowanie: osoba odpowiedzialna za negocjacje musi w pełni się na nich skupić, 
nie dlatego, że tak jej nakazano, ale dlatego, że naprawdę jest zainteresowana prowadzeniem 
swoich interesów. 

● Pewność siebie: zwycięstwo zaczyna się od siebie. Jeśli przystępujesz do negocjacji  
z negatywnym nastawieniem, to już przegrałeś. Zawsze przystępuj do negocjacji z uśmiechem  
i wiarą w swoje możliwości, myśląc, że dostaniesz to, czego chcesz. 

● Nieustępliwość: faktem jest to, że nie zawsze można wygrać, więc niezależnie od tego, 
ile razy się przegrało, trzeba podchodzić do każdych negocjacji tak, jakby wygrywało się je za 
każdym razem. Najlepszym nauczycielem jest czas. 
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● Prognozowanie: negocjacje to walka, więc nie można polegać na improwizacji, należy  
się do niej przygotować, zbierając informacje, badając przeciwnika oraz ustalając strategię. 

● Pokora: nie można wiedzieć wszystkiego, więc nie można przygotować się na wszystkie 
strategie i argumenty przeciwnika. Musisz poznać granice swoich możliwości. 

● Racjonalność: nie daj się ponieść emocjom ani prowokacjom przeciwnika, ponieważ 
emocje sprawiają, że stajesz się nieracjonalny, podejmujesz gorsze decyzje i tracisz ewentualną 
przewagę nad przeciwnikiem. 
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III. Etapy negocjacji  

Na początku modułu przedstawiliśmy w skrócie różne etapy negocjacji, w tym rozdziale 
postaramy się je wam przybliżyć. 

Poszczególne fazy negocjacji można podzielić na trzy etapy: 

● Przygotowanie: jest to pierwszy etap negocjacji, który z biegiem czasu staje się coraz 
ważniejszy. 

● Konfrontacja twarzą w twarz: jest to decydującym momentem negocjacji, w którym 
wszystkie przygotowania wystawiane są na próbę.  

● Analiza: to ostatni etap negocjacji, w którym zastanawiamy się nad przebiegiem procesu 
i naszymi osiągnięciami w negocjacjach. 

Każdy ze szczegółów zostanie omówiony poniżej. 

 

a. Przygotowanie negocjacji 

Jak już wspominaliśmy, etap przygotowania odgrywa kluczową rolę w pomyślnym przebiegu 
negocjacji.  

Przygotowanie do negocjacji jest żmudnym zadaniem, dlatego wielu menedżerów woli od razu 
przystąpić do działania, bez odpowiedniego przygotowania, zbytnio polegając na swoim 
doświadczeniu, co jest pierwszym krokiem do ewentualnej upokarzającej porażki. 

Dobre przygotowanie daje ogromne korzyści, jeśli chodzi o negocjacje, ponieważ sprzyja 
uporządkowaniu i przejrzystości argumentów, jasno określa cel, który ma być osiągnięty, 
pozwala stworzyć mechanizmy obronne przed ewentualnymi atakami przeciwnika i pomaga 
pozycjonować się jako osoba prowadząca negocjacje. Krótko mówiąc, przez analogię, osoba 
nieprzygotowana do negocjacji jest jak średniowieczna armia, która idzie do boju złożona 
wyłącznie z chłopów uzbrojonych w noże kuchenne, podczas gdy osoba przygotowana idzie do 
boju z armią złożoną z piechoty, kawalerii, łuczników, uzbrojonych w miecze i odzianych  
w kolczugi. 

 

Dlatego, aby właściwie się przygotować, należy - oprócz tego, co zostało wymienione  
w poprzednich punktach - postępować zgodnie z następującymi etapami: diagnoza, strategia 
i taktyka. 
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i. Diagnoza 

Jest to pierwszy i najważniejszy etap przygotowań, ponieważ wnioski z niego płynące stanowią 
podstawę dla kolejnych kroków i samego procesu negocjacji. 

Na tym etapie gromadzi się informacje, porządkuje pomysły, mierzy mocne strony osobiste  
i tworzy podstawy do wyboru strategii i taktyki. Diagnoza ta koncentruje się na analizie trzech 
kluczowych kwestii: rodzaju negocjacji, siły negocjacyjnej oraz mocnych i słabych stron. 

Jeśli chodzi o rodzaj negocjacji, analiza ma na celu określenie, jaki rodzaj negocjacji będzie 
stosowany przez przeciwnika, aby ustalić, czy preferuje on negocjacje oparte na współpracy, czy 
na rywalizacji, i na podstawie tej analizy wybrać rodzaj negocjacji, który najlepiej pasuje do 
sytuacji. 

Siła negocjacyjna polega na ocenie i analizie mocnych stron poszczególnych uczestników 
negocjacji, czyli na odkryciu, jakie są ich narzędzia siły negocjacyjnej, takie jak pieniądze, prawo 
czy precedensowe przypadki. 

Aby wykorzystać tę siłę przetargową, zarówno swoją, jak i przeciwnika, należy przeanalizować 
szereg czynników decydujących: 

● Zebrane informacje. 

● Siła i wiarygodność argumentów. 

● Przywiązanie do własnej organizacji. 

● Siła twoich wartości i tego co robisz. 

● Umiejętność zachowania spokoju. 

● Sposób komunikacji i wyrażania siebie. 

● Odwaga do podejmowania ryzyka. 

● Nadawanie tempa negocjacjom. 

● Posiadanie zdolności negocjacyjnych. 

● Włożony wysiłek. 

Na koniec, zgodnie z analizą siły przetargowej, należy przeanalizować swoje mocne i słabe 
strony. Dokonuje się tego za pomocą analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats - mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia), dzięki której można zebrać informacje 
na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na negocjacje, a także poznać 
możliwości osiągnięcia porozumienia. 
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ii.Strategia 

Wybór strategii jest najbardziej newralgiczną częścią przygotowań do negocjacji, ponieważ to 
właśnie ona zadecyduje o ich przebiegu, a także zwiększy lub zmniejszy szanse na osiągnięcie 
satysfakcjonującego porozumienia. Dlatego wybrana strategia powinna pozwolić Ci przewidzieć 
propozycje i argumenty przeciwnika, a jednocześnie prowadzić Cię do osiągnięcia Twoich celów. 

Aby wybrać najwłaściwszą strategię, należy przede wszystkim poznać okoliczności, w których 
toczą się negocjacje. Informacje te są już dostępne, jeśli wcześniej dokonałeś diagnozy, ponieważ 
poznałeś drugą stronę, wiesz, jakie są jej mocne strony i umiejętności negocjacyjne, a także 
możesz przewidzieć możliwą strategię oponenta. 

Po rozpoznaniu sytuacji negocjacyjnej, należy ocenić szereg podstawowych aspektów, aby 
opracować i dostosować swoją strategię: 

● Potrzeby: są to braki lub niedociągnięcia, które stały się motywacją do podjęcia 
negocjacji, braki te wymagają uzupełnienia, a zatem determinują wszystkie czynniki wpływające 
na proces negocjacji. 

Potrzeby mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, zarówno na poziomie materialnym,  
jak i duchowym, ponieważ w grę wchodzą osobiste wartości jednostki, kontekst i środowisko. 

Dlatego też, aby zwiększyć szanse na powodzenie negocjacji, należy zidentyfikować swoje 
potrzeby i potrzeby przeciwnika. To ostatnie może być skomplikowane, ponieważ nie są one 
wyrażane wprost, można je jednak określić za pomocą przedmiotów i celów negocjacji. 

● Obiekty: konkretyzacja potrzeb, czyli sposób, w jakie negocjatorzy zaspokajają swoje 
potrzeby. Ponieważ potrzeby mogą być zaspokajane przez różne obiekty, obiekty te mogą się 
zmieniać w trakcie negocjacji. 

● Cele: odnoszą się do tego, co naprawdę chcesz osiągnąć, ostatecznego celu obiektów, 
prawdziwego powodu negocjacji. 

 

iii.Taktyki 

Jeśli strategię rozumiemy jako ogólne planowanie negocjacji, taktyka to działania podejmowane 
w celu osiągnięcia zadowalającego porozumienia, taktykę możemy rozumieć więc jako 
konkretyzację strategii. Praca nad taktyką i jej przygotowanie pomaga zidentyfikować 
przeszkody, których nie dałoby się przewidzieć z poziomu strategii. 
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Jeśli taktyka to działania podejmowane w trakcie samego procesu negocjacji, konieczne jest, aby 
wiedzieć, w jakim kierunku mają zmierzać negocjacje, czyli co chcemy osiągnąć, dlatego nie ma 
taktyki bez strategii. Ponadto, określenie taktyki służy jako ocena strategii. W przypadku złej 
strategii nie ma właściwej taktyki, więc jeśli planowanie taktyki nie pomaga w osiągnięciu celów, 
strategia może być wadliwa. 

Krótko mówiąc, ponieważ taktyka to natychmiastowe działania zmierzające do osiągnięcia celów 
długoterminowych, należy wziąć pod uwagę: 

● W jaki sposób zostanie zainicjowany proces negocjacji. 

● Sposób zakończenia negocjacji. 

● Jaka będzie pierwsza propozycja. 

● Jakie punkty jesteśmy w stanie poświęcić. 

● Jeśli istnieje zespół negocjacyjny, jak będzie on zorganizowany. 

Taktyki dzieli się zazwyczaj na następujące kategorie: 

Z jednej strony są to taktyki rozwoju, które pomagają wybrać strategię, jaką zastosujesz, a także 
to, czy będzie to strategia współpracy (w której obie strony wygrywają) czy rywalizacji (jedna 
wygrywa, a druga przegrywa). 

Z drugiej strony, istnieją taktyki nacisku, które służą do obrony własnej pozycji przy 
jednoczesnym osłabieniu przeciwnika. Najczęściej spotykane z nich to: 

● Ofensywa: polega na agresywnym zachowaniu i dążeniu do zastraszenia przeciwnika, 
odrzucaniu jego propozycji i wytwarzaniu atmosfery, która jest dla niego niekomfortowa. 

● Erozja: nie należy się poddawać ani iść na ustępstwa, trzeba twardo trwać przy swoim 
stanowisku, dopóki przeciwnik się nie podda. 

● Zwodzenie: ta taktyka polega na przekazywaniu przeciwnikowi fałszywych informacji - 
fałszywych danych, różnych nastrojów, nieprawidłowej mowy ciała lub zmyślonych opinii - tak 
aby przeciwnik był zdezorientowany, a Ty otrzymałeś to, czego chciałeś. Taktyka ta nie jest 
zalecana na dłuższą metę, ponieważ jest nieetyczna i wzbudza nieufność wobec ciebie. 

● Ultimatum: polega na złożeniu przeciwnikowi propozycji z krótkim czasem na 
odpowiedź, tak aby nie mógł się zastanowić i ocenić propozycji, zanim zostanie ona wycofana. 

● Żądaj więcej: w momencie, gdy przeciwnik zaczyna ustępować, kontynuuj stawianie 
kolejnych żądań, tak aby zmusić go do szybkiego osiągnięcia porozumienia. 
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b. Konfrontacja twarzą w twarz 

Konfrontacja twarzą w twarz jest drugim ważnym etapem procesu negocjacyjnego i stanowi 
kluczowy moment negocjacji, ponieważ to właśnie w niej sprawdzane są wcześniejsze 
przygotowania i umiejętności negocjacyjne pozwalające na osiągnięcie celów, a także 
umiejętności jasnego wyrażania się, opanowanie komunikacji niewerbalnej oraz zdolność do 
zachowania spokoju i przedkładania rozsądku nad emocje. 

To właśnie na tym etapie odbywa się większość etapów negocjacji, o których była mowa na 
początku tego modułu: 

● Debata: podczas której prezentowane i omawiane są idee, interesy i cele bronione przez 
każdą ze stron. 

o Obserwacja: badanie argumentów i komunikacji niewerbalnej przeciwnika. 

● Propozycja: pierwsza próba porozumienia między różnymi stanowiskami w celu 
osiągnięcia porozumienia. 

● Podejście: każda ze stron zaproponuje nowe rozwiązania, które w jak największym 
stopniu dostosowują się do jej celów i interesów, ustępując i uzyskując wyniki, aż do 
osiągnięcia rozwiązania, które zadowoli wszystkich. 

● Zakończenie: osiągnięcie porozumienia przez różne strony. 

 

 

c) Analiza 

Ten etap nie ma wpływu na wynik negocjacji, ale będzie miał wpływ na przyszłe negocjacje, 
ponieważ składa się na niego samoocena Twoich osiągnięć negocjacyjnych, zarówno w zakresie 
przygotowań, jak i konfrontacji twarzą w twarz. 

Na tym etapie należy zastanowić się nad swoimi osiągnięciami w całym procesie negocjacji - od 
tego, jak się do nich przygotowałeś, jak się zorganizowałeś, jak zebrałeś informacje, jak 
opracowałeś swoją strategię i jaką taktykę zastosowałeś, po to, jak się zachowywałeś podczas 
konfrontacji, jakich argumentów używałeś, jak kontrolowałeś swoją mowę ciała, jak broniłeś się 
przed atakami przeciwnika i czy zachowałeś pewność siebie podczas całej konfrontacji. 
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Dzięki tej refleksji będziecie mogli ocenić, czy osiągnęliście zamierzone rezultaty, czy strategia 
była właściwa, gdzie zawiodła, co możecie poprawić i co zamierzacie zrobić, aby to poprawić. 

IV. Typy negocjacji 

Jak widać w niniejszym opracowaniu, negocjacje nie są prostym procesem, ale wymagają 
dobrego przygotowania osobistego i dobrego zaplanowania negocjacji. 

W tym sensie warto znać różne rodzaje negocjacji, nie tylko po to, by móc identyfikować się  
z jednym z nich lub odkrywać nowe formy negocjacji, ale także po to, by odkryć rodzaj negocjacji 
przeciwnika i dostosować swoją strategię do jego sposobu prowadzenia negocjacji, tak by 
uzyskać przewagę nad przeciwnikiem. 

Istnieje wiele rodzajów negocjacji, dlatego w tym module zostały one podzielone na dwie grupy: 

● Rodzaje negocjacji zależne  od czasu trwania relacji. 

● Rodzaje negocjacji w zależności od postawy negocjatora. 

 

a. Rodzaje negocjacji zależne od czasu trwania relacji. 

Ten typ negocjacji charakteryzuje się czasem trwania, czyli tym, czy negocjacje są 
natychmiastowe i punktowe, czy też będą rozciągnięte w czasie. W tym sensie można je 
wyróżnić: 

● Negocjacje natychmiastowe: w tego typu negocjacjach relacje osobiste nie wchodzą w 
grę, ponieważ celem jest jak najszybsze podjęcie negocjacji i skupienie się na obiektywnych 
danych, takich jak cena produktu, jego gwarancja czy funkcjonalność. Ten typ negocjacji jest 
bardzo powszechny w procesach kupna i sprzedaży. 

● Negocjacje progresywne: tu zaczynają odgrywać rolę relacje osobiste, ponieważ celem 
jest najpierw nawiązanie osobistego kontaktu między obiema stronami, aby stworzyć atmosferę 
zaufania i szczerości przed przystąpieniem do samego procesu negocjacji. 

● Negocjacje sytuacyjne: jest to najskuteczniejszy rodzaj negocjacji, ponieważ polega na 
dostosowaniu się do okoliczności negocjacji, tzn. poznaniu szczegółów negocjacji, mocnych i 
słabych stron oraz dostosowaniu strategii do tej sytuacji. W tym celu ten typ negocjacji zmienia 
się pomiędzy dwoma poprzednimi (natychmiastowe i progresywne) w zależności od potrzeb 
sytuacji. 
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b. Rodzaje negocjacji zależne od podejścia negocjatora 

Rodzaje negocjacji można również pogrupować ze względu na podejście danej osoby do 
negocjacji.  

Na tę klasyfikację duży wpływ ma osobowość i system wartości negocjatora, ponieważ te cechy 
osobowe będą skłaniać go do jednego lub drugiego typu negocjacji. Nie przeszkadza to 
negocjatorowi w stosowaniu typu negocjacji, który jest całkowicie sprzeczny z jego osobowością, 
ale będzie to wymagało od niego dużego wysiłku. 

W ramach tej klasyfikacji wyróżnia się następujące rodzaje negocjacji: 

● Negocjacje przystosowawcze: ten typ negocjacji charakteryzuje się cierpliwością. W 
tego typu negocjacjach dąży się raczej do nawiązania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu 
i szacunku niż do osiągnięcia szybkich zysków. Dlatego negocjator przyjmuje spokojną i uległą 
postawę wobec przeciwnika, aby stworzyć podstawy trwałej, pełnej szacunku i współpracy 
relacji między obiema stronami. 

● Negocjacje oparte na współpracy: jest to idylliczny rodzaj negocjacji, w którym obaj 
negocjatorzy wykazują postawę asertywną, a ich ostatecznym celem jest osiągnięcie najlepszego 
porozumienia dla obu stron, przy czym nawiązuje się osobiste relacje oparte na zaufaniu i 
szacunku. Ten typ negocjacji jest najczęściej stosowany w firmach, gdzie cele są wspólne, 
ponieważ chodzi o to, by zadowolić wszystkich i uniknąć konfliktów. 

● Negocjacje przez kompromis: w tym typie negocjacji po obu stronach nadal dominuje 
postawa asertywna, ponieważ czas również odgrywa ważną rolę. Negocjacje te polegają na 
osiągnięciu porozumienia, w którym nie wszystkie cele zostają osiągnięte, ponieważ negocjacje 
nie mogą być przedłużone w czasie, gdyż w przypadku przedłużenia negocjacji obie strony tracą 
wszystko, więc wolą uzyskać pewne rezultaty i stracić inne, niż stracić wszystkie. Należy 
podkreślić, że w tego typu negocjacjach ważne jest, aby mieć zaufanie do drugiej strony.  

● Negocjacje konkurencyjne: jest to typ negocjacji przeciwny do negocjacji 
przystosowawczych, ponieważ celem jest uzyskanie jak najlepszego wyniku. Negocjator 
przyjmuje tu agresywną postawę wobec przeciwnika, ponieważ nie zależy mu na długotrwałych 
relacjach, ale na jak najszybszym uzyskaniu natychmiastowych korzyści. Ten typ negocjacji jest 
zalecany, gdy zamierzasz negocjować z daną osobą tylko raz, gdy negocjacje dotyczą podziału 
zysków oraz gdy negocjacje dotyczą procesu kupna i sprzedaży. 

● Negocjacje dystrybucyjne: w tym typie negocjacji wiadomo już, kto wygra, a kto 
przegra, więc celem negocjacji jest uzyskanie jak największego zysku. Tutaj to, co jeden 
wygrywa, drugi traci, więc strategia i taktyka mają ogromne znaczenie dla ostatecznego wyniku. 
Jest to tradycyjny rodzaj negocjacji. 

● Negocjacje unikające: W tym typie negocjacji jedna lub obie strony uważają, że nie 
przynoszą one efektów, ponieważ sądzą, że mają więcej do stracenia niż do wygrania  
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w negocjacjach, że nie uzyskają żadnych korzyści lub że korzyści nie przeważają nad problemami 
związanymi z negocjacjami. Z tych powodów jedna ze stron odmawia negocjacji, przez co obie 
strony przegrywają, i proponuje negocjacje w innym terminie. 

 


