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Każdego dnia wpływasz na innych ludzi. Od 

relacji z nimi, jak również od jakości decyzji 
zależy Twoja przyszłość, stan posiadania 

i samopoczucie. Negocjacje towarzyszą Ci 
każdego dnia. Każdego dnia w sposób mniej 
lub bardziej świadomy prowadzisz tę grę. 

Masz do wyboru: naginać się do czyjejś woli 
i zachcianek lub też opanować zasady gry 

i zacząć samemu rozdawać karty. Twój 
sukces w biznesie leży w Twoich rękach. 

Nieważne, czy kupujesz, sprzedajesz, 

zarządzasz relacjami z klientem, czy po 

prostu chcesz efektywniej pracować z 

klientami i kolegami z pracy – ta wiedza jest 
dla Ciebie. 

dr Michał Chmielecki, MSc

WSTĘP

S T Y C Z E Ń  2 0 1 8

www.szkoleniaznegocjacji.com
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1. Tolerancja na 

niepewność 

Czy czujesz się komfortowo 

w obliczu zmian? 

W zmiennych warunkach 

biznesowych elastyczność 

jest atutem dobrego 

negocjatora. Negocjacje 

rzadko są procesem 

liniowym, w którym 

rozmowy toczą się po 

precyzyjnie zaplanowanym 

torze. Skuteczny 

negocjator posiada wysoką 

tolerancję wobec 

niepewności, nie czuje się 

zobowiązany do 

rozwiązania każdej kwestii, 
która się pojawi. Zamiast 
tego w miarę, jak rozwija 

się proces negocjacji, 
żongluje różnymi 
kwestiami, a następnie 

splata je w celu 

wypracowania ustępstw, 

które zrównoważą 

potrzeby obu stron. 

2. Opanowanie 

Emocje często utrudniają 

negocjacje. Nawet 
w zaciekłej dyskusji 
wykwalifikowany 

negocjator ma   

wystarczająco dobrą 

samoocenę i odpowiedni 
dystans, by nie brać rzeczy 

do siebie.  Rozwiązuje 

nieporozumienia bez 

prowokowania innych, 

szybciej neutralizuje 

ogniska konfliktu. 

Zachowuje absolutny 

spokój i nienaganne 

maniery.  

3. Szybkie i strategiczne 

myślenie 

Gdy jego propozycja 

zostaje zakwestionowana,

tworzy odpowiedź, która 

narzuca jego cel, 
przedstawiając ją w taki 
sposób, aby partner był 
pewien, że jej uznanie leży 

w jego interesie. 

Gdy negocjacje 

nabierają tempa, 

wykwalifikowany 

negocjator szybko 

redefiniuje swoją 

strategię i biegle 

naprowadza 

dyskusję na obrany 

przez siebie 

kierunek.  
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4. Zdolność przekonywania 

Sprawny negocjator wyraża 

swoje zdanie poprzez 

umiejętne, taktyczne 

omawianie pojęć oraz 

używanie przykładów. 

Balansuje pomiędzy logiką 

i emocjami. Zamiast 
konfrontacji używa 

elastycznych i 
nieosądzających pytań, 

które taktownie 

doprowadzają partnera do 

odpowiednich wniosków. 

5. Precyzyjna komunikacja 

Jeśli negocjator jest 
przygotowany i wcześniej 
przećwiczył to, co zamierza 

powiedzieć, będzie w 

stanie jaśniej i precyzyjniej 
przedstawić swoje 

pomysły, argumenty, 

warunki etc. 

6. Słuchanie 

Negocjator, który uważnie 

i aktywnie słucha, odkrywa 

priorytety swojego 

partnera, 

a dzięki temu skutecznie 

reaguje i przedstawia 

trafne alternatywy. 

7. Pozytywna 

i profesjonalna postawa 

Negocjacje opierają się na 

kontakcie z ludźmi. Czy 

chciałbyś współpracować 

z samym sobą? Twoja 

postawa, Twój sposób 

postępowania 

i wypowiadania się wpływa 

w bezpośredni sposób na 

to, jak bardzo inni będą 

chcieli z Tobą 

współpracować dla 

wspólnego dobra. 
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1. Nie akceptuj pozycji 

Zaakceptowanie przyjętych 

przez innych pozycji jako 

nienaruszalnych i 
ostatecznych oznacza 

zaprzepaszczenie szansy 

na wzniesienie negocjacji 
na wyższy poziom. Gdy 

ktoś wyraża swoją pozycję 

w sposób asertywny i silny, 

druga strona może 

(błędnie biorąc osąd za 

dowód) łatwo założyć, że 

ma on rację  albo poczuć 

się zastraszona sposobem, 

w jaki prezentuje on swoją 

tezę.  

2. Stwórz alternatywy przed 

przystąpieniem do 

negocjacji 

Skrót BATNA oznacza Best 
Alternative To a Negotiated 

Agreement (ang. najlepsza 

alternatywa dla 

negocjowanego 

porozumienia) i oznacza 

„bezpieczną przystań”, do 

której możesz się wycofać, 

gdy druga strona 

proponuje Ci rozwiązanie 

mniej korzystne niż to, co 

masz w zanadrzu. 

Jeżeli masz już jednego 

dużego klienta, nie 

zaszkodzi, jeśli będziesz  

mieć jeszcze czterech 

kolejnych.  

Podobnie w trakcie 

negocjacji z potencjalnym 

pracodawcą wypadniesz 

lepiej, jeśli masz też inne 

propozycje pracy. Im 

lepsza BATNA, tym większa 

siła w negocjacjach.  

3. Ujmuj informacje w ramy 

Dobrzy negocjatorzy 

potrafią odpowiednio ująć 

konkretne informacje.  

Głównym powodem 

decydującym o tym, 

dlaczego niektórzy 

ludzie są o wiele
bardziej perswazyjni 
od innych przy takim 

samym pułapie 

wiedzy, jest 
umiejętność 

nadawania 

informacjom 

dobrych ram.  
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Informację powinieneś 
świadomie opakować w 

taki sposób, aby utworzyła 

w umyśle odbiorcy 

pożądany przez Ciebie 

obraz. To nie może być 

przypadkowy rezultat.  

4. Słuchaj uważnie 

Dobrzy negocjatorzy to 

uważni słuchacze. 

W negocjacjach należy 

zadawać wiele pytań, 

starając się dogłębnie 

zrozumieć, dokąd zmierza 

druga strona i czego 

oczekuje po negocjacjach. 

Należy próbować osiągnąć
przewagę poprzez 

zbieranie wiedzy 

dotyczącej dyskutowanych 

kwestii i nie wsłuchiwać się 

jedynie w swój własny głos. 

5. Nie działaj zbyt szybko 

ani pochopnie 

Łatwo w negocjowaniu 

pospieszyć się 

w dochodzeniu do 

ostatecznych wniosków. 

Być może jest to wyraz 

dążenia do rozładowania 

psychicznego napięcia. 

Gdy jednak działasz zbyt   

szybko, nie masz czasu 

zatrzymać się i pomyśleć. 

Popełniasz błędy 

poznawcze, podejmujesz 

decyzje po części 
nieświadomie i na bazie 

porywów emocji, 
wprawiając w ruch
heurystykędomysły, rutynę 

albo inne wzorce 

nieprzemyślanych 

zachowań. 

6. Poznaj słabości drugiej 
strony 

Jedną z najistotniejszych 

rzeczy do uświadomienia 

sobie podczas negocjacji 
jest zrozumienie słabości 
przeciwnych stron.  

Niezależnie od tego, 

jak duże są to 

podmioty, wszystkie 

przystępują do
negocjacji dlatego, 

że chcą lub muszą 

zaspokoić jakąś 

konkretną potrzebę, 

bez której nie są 

w stanie zrealizować 

celu. 
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Nawet przedsiębiorstwa o 

wielomiliardowej wartości 
mogą niekiedy ugiąć się 

pod presją niewielkiej firmy 

posiadającej np. unikatowe 

rozwiązania w obszarze IT. 

7. Nie pal mostów 

Nie pal mostów. Nie ma ku 

temu żadnego powodu, 

naprawdę. Zakładasz w 

końcu, że będziesz jeszcze 

robić interesy z daną 

osobą, czy to w ramach tej
organizacji, czy innej. 
Czasem druga strona wie, 

że oferta jest dla Ciebie 

niekorzystna, zatem nie ma 

sensu nad tym dywagować; 

warto jednak powiedzieć 

coś uprzejmego, np.: 

„Rozumiem waszą politykę. 

Mam nadzieję, że ona w 

przyszłości się zmieni, a 

jeśli rozpoczniecie 

współpracę z inną 

organizacją, to pamiętajcie, 

że zawsze możecie 

zatelefonować do mnie, 

jeśli współpraca z nimi nie 

będzie się dobrze układać”. 

Dzięki temu druga strona 

zrozumie, że jesteś 
rozsądną osobą i uszanuje 

Twoją decyzję.  

  

Co więcej, musisz dać jej 
znać, że z chęcią 

przystąpisz do dalszych 

rozmów, jeśli nie znajdzie 

dobrego partnera, który 

zgodzi się na podane 

warunki. I w końcu, gdy 

masz obiekcje co do 

końcowych ustaleń, 

poczekaj – często się 

zdarza, że druga strona 

dzwoni ponownie, tym 

razem z korzystniejszymi 
propozycjami. 
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1. Dodatkowy szczegół

Kiedy oferta jest już 

zatwierdzona, tuż przed 

podpisaniem umowy 

kontrahent może zapytać: 

„Rozumiem, że transport 
i ubezpieczenie są 

wliczone w cenę?”. 

Najprawdopodobniej po 

Twojej stronie pojawi się 

chęć, aby zgodzić się na tę 

końcową kwestię i 
doprowadzić tym samym 

do podpisania umowy. 

Należy jednak oprzeć się 

temu pragnieniu. Wówczas 
powinieneś odpowiedzieć 

np.: „W umowach 

uwzględniających 

transport i ubezpieczenie 

doliczamy dodatkowe 2%. 

Jeśli więc jest Pan gotów 

dopłacić te 2%, wówczas 
uwzględnimy te dwie 

rzeczy”. 

Zaleca się wcześniejsze 

ustalenie wszystkich 

szczegółów oferty. Jeśli 
jednak coś zostało 

pominięte przez 

niedopatrzenie, wówczas 
może się okazać, że istnieje 

rozwiązanie korzystne dla 

obu stron.  

Świetnym sposobem 

unikania takich sytuacji 
i innych nieprzyjemnych 

niespodzianek jest wyraźne 

i dokładne formułowanie 

zawieranych umów 

i wyszczególnianie, co one 

uwzględniają, a czego nie 

obejmują. 

2. Wywieranie nacisku na 

terminy 

Terminy zmuszają strony 

do działania. 

Terminy w 

negocjacjach mogą 

być sztuczne albo 

prawdziwe. Mogą to 

być „zewnętrzne” 

terminy nałożone 

przez drugą stronę 

lub „wewnętrzne” – 

w obrębie własnej 
organizacji. 
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Np.: „Jeśli nie dostanę 

zamówienia do 10.30 we 

czwartek, nie mogę
zagwarantować dostawy”. 

Mogą być jedynie taktyką 

zmierzającą do tego, by 

wywrzeć presję i pozbawić 

Cię odpowiedniego czasu 

na przygotowanie. 

Aby zneutralizować dany 

termin, sprawdź go. 

Zadawaj pytania, aby 

zobaczyć, na ile 

rzeczywista i nienaruszalna 

jest podana data. Osoba 

ustalająca ostateczny 

termin liczy na to, że 

uznasz go za prawdziwy 

i ostateczny. To w Twoim 

interesie leży bycie 

sceptycznym. Jeśli uznasz, 

że termin jest prawdziwy – 

ustal, kto go wyznaczył, czy 

przedłużenie jest 
dopuszczalne, oraz jakie 

konsekwencje grożą za 

opóźnienie. 

Zapytaj: „Co się stanie, jeśli 
nie dotrzymamy tego 

terminu?”. Może tą drogą 

dostrzeżesz opcje, które 

zmniejszą presję terminu 

ledwie pozornego. 

3. Zamierzone błędy 

Taktyka ta ma na celu 

przyspieszenie podjęcia 

przez Ciebie decyzji. Celuje 

w Twoją etykę działania 

w biznesie.  

Niebezpieczna może być 

chęć podpisania takiej 
umowy, zanim druga 

strona obwieści, że zdała 

sobie sprawę ze swojego 

błędu. Zaleca się, abyś od 

razu wskazał błąd. Bądź 

uczciwy, to popłaca.  

Możesz być kuszony 

umową, w której 
druga strona celowo 

popełnia jakiś błąd, 

który będzie np. 

skutkował wyraźną 

korzyścią dla Ciebie. 

Błąd ten ma 

odwrócić Twoją 

uwagę od innych 

istotnych kwestii. 
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4. Taktyka „ograniczona 

władza” 

Druga strona mówi, że 

umowę musi zatwierdzić 

jej przełożony, nieobecny 

na spotkaniu. Czasami 
przełożony rzeczywiście 

musi zaakceptować 

decyzję, jednakże bardzo 

często to tylko zagrywka: 

Twój kontrahent tylko 

kreuje taką osobę lub 

sytuację. 

Tak więc, jeśli Twój 
kontrahent informuje Cię, 

że coś od niego nie zależy, 

nie zakładaj 
automatycznie, że jest to 

prawda. W tego typu 

sytuacjach można 

zareagować dwojako. Po 

pierwsze, poproś o 

rozmowę bezpośrednio z
tą wyższą władzą i czekaj 
na reakcję. Pokaże Ci ona 

czy rzeczywiście tak jest. Po 

drugie, przetestuj granice 

swojego kontrahenta. 

Możesz wówczas 
stwierdzić, że była to 

zagrywka, aby zmusić Cię 

na ustępstwa. Jeśli 
utrzymasz swoją pozycję 

możesz osiągnąć, to czego 

chcesz. 

Na samym początku 

rozmów ustal, kto 

podejmuje decyzje. 

Zidentyfikuj osobę, która 

jest upoważniona do 

podejmowania decyzji. Nie
dopuść do sytuacji, w 

której ktoś może 

powiedzieć że „musi 
porozumieć się z szefem 

odnośnie decyzji”.  

Zaletą wykorzystywania 

ograniczonej władzy jest to, 

że może obniżyć poziom 

aspiracji drugiej strony. 

Opóźnienie daje również 

dodatkowy czas na 

podjęcie decyzji.  

5. Taktyka konkurencji 

Jest to kolejna metoda 

nacisku. Druga strona 

może stwarzać wrażenie 

obecności konkurencji, 

Twoim celem jest 
rozmowa 

bezpośrednio z 

osobą która posiada 

uprawnienia do 

sporządzenia 

umowy. 
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mówiąc np.: „Musimy 

najpierw porównać oferty”, 

wspominając 

o wcześniejszych 

zamówieniach składanych 

w innych firmach albo po 

prostu poruszając temat 
innych kontrahentów. 

„Podoba mi się twój 
produkt, ale firma X 

sprzedaje prawie to samo o 

X taniej". 
Aby zneutralizować tę 

taktykę, zadawaj jak 

najwięcej pytań, aby 

dowiedzieć się co Twoja 

konkurencja oferuje. Czy 

produkt jest rzeczywiście 

taki sam? Czy jest tej samej 
jakości? Jakie są warunki 
płatności? Czy konkurenci 
doliczają dodatkową 

opłatę za dowóz, 

opakowanie itd.? 

6. Negocjacyjny wyciek 

informacji 

Ludzką naturą jest ufanie w 

to, co wiadomo o drugiej 
stronie poprzez „zupełnie 

przypadkowe 

podsłuchanie” fragmentu 

rozmowy albo zerknięcie 

do „przypadkowo 

pozostawionych 

dokumentów”. 

Warto starannie 

przeanalizować 

i zweryfikować tak 

pozyskane informacje 

i oprzeć się pokusie 

natychmiastowej reakcji 
w danym momencie.  

7. Wszyscy inni 

Ta taktyka to to nic innego 

jak uogólnianie. „Dlaczego
wciąż mam kupować od 

ciebie i to w tych samych 

cenach? Wszyscy inni 
obniżają ceny”. 

Użyj obiektywnego 

kryterium do określenia 

postanowień umowy, na 

jakie wyrażasz zgodę, na 

przykład stopy inflacji, 
wzrostu cen energii lub 

paliw, zmiany 

w ulgach podatkowych itp. 

Zadawaj pytania, aby 

dowiedzieć się, co 

konkurencja oferuje albo 

jakie oferty zostały 

sporządzone dla innych 

klientów. I przede 

wszystkim zadaj pytanie 

„Kim są ci »wszyscy inni«?”. 
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1. Zaniedbanie budowania 

relacji 

Budowanie wzajemnych 

relacji jest kluczową 

kwestią dla udanych 

negocjacji. Biznes od 

zawsze opierał się na 

relacjach i każdy z nas woli 
robić interesy z tymi, 
których lubi i szanuje. 

Zwolnij tempo, nawiązuj 
prawdziwe, osobiste więzi 
z ludźmi, ucz się o nich 

i od nich, ile tylko się da. 

Działając w ten sposób 

sprawiasz, że negocjacje 

stają się znaczącym 

procesem dla wszystkich 

zaangażowanych w nie 

osób, a nie przykrą 

koniecznością biznesową. 

Zdziwisz się, jak wiele 

można się nauczyć z 

autentycznej rozmowy 

z drugą osobą.  

 2. Zakładanie, że coś nie 

podlega negocjacjom 

Może Ci się wydawać, że 

przedstawione warunki nie 

podlegają negocjacjom. 

Wszystko jest jednak 

zależne od Twojej optyki.  

Gdy przyjmujesz 

odpowiednią perspektywę 

i myślisz jak negocjator, 
prawie każdą kwestię 

traktujesz tak, jak gdyby 

była do negocjacji. Jest to 

pewien stan umysłu, w 

którym musisz się 

znajdować w celu bycia nie 

tyle dobrym, co świetnym 

negocjatorem.  

Chociaż 

negocjatorzy 

muszą trzymać się 

szeregu zasad, to 

nawet o nich 

mogą dyskutować, 

jeśli tylko któryś z 

nich jest w stanie 

zaproponować 

etyczne 

i obopólnie 

korzystne 

rozwiązanie. 
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3. Brak pewności siebie 

spowodowany brakiem 

przygotowania 

Pewność siebie warto 

wesprzeć twardymi, dobrze 

przeanalizowanymi 
danymi. Wielu ludzi uważa, 

że w negocjacjach należy 

okazywać specyficzną 

formę pewności siebie, tzn. 

być głośnym, nachalnym 

czy nawet agresywnym. 

Innym wydaje się, że 

potrzeba wielu lat 
doświadczenia, żeby 

sprawnie negocjować. W 

większości przypadków 

najważniejsze jest jednak 

solidne przygotowanie. 

Trzeba mieć pewność, że 

jest się wyposażonym 

w najlepsze narzędzia do 

osiągnięcia obopólnie 

korzystnych warunków, 

przewidywania obiekcji 
oraz dostrzeżenia 

newralgicznych punktów, 

które mogą „zagrzać” 

oponenta – niezbędne jest 
więc solidne 

przygotowanie.  

4. Nieproszenie o to, czego 

chcesz 

Jeśli nie zapytasz o to,   

czego chcesz, nigdy nie 

będziesz mieć 

sposobności, by to zdobyć. 

Określanie warunków w 

obliczu potencjalnej 
odmowy jest trudne, ale 

pozwolenie, by ograniczało 

to Twoje wybory podczas 
rozmów, to duży błąd. 

Odtrącana jest oferta, nie 

Ty sam, więc trzymaj nerwy 

na wodzy i popracuj nad 

argumentacją i strategią. 

Pamiętaj, że w 

biznesie odmowa 

nie jest czymś 

osobistym. Jest 
jedynie odbiciem 

faktu, że nie 

zaprezentowałeś 

wystarczająco 

wartościowej oferty 

lub nie użyłeś 

odpowiedniej 
argumentacji lub 

perswazji.  
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5. Potok słów 

Podczas rozmów musisz 

sprawnie posługiwać się 

słowem. W sposób zwięzły 

i przejrzysty prezentować 

swoje stanowisko. Gdy 

jednak mówisz zbyt dużo, 

osłabiasz swoją pozycję. 

Potok słów z Twojej strony 

to oznaka braku pewności 
siebie. Jest takie stare 

przysłowie: „mowa jest 
srebrem, a milczenie 

złotem”. Gdy – negocjując 

porozumienie – w 

odpowiednim momencie 

po prostu przestaniesz 

mówić 

i przyzwyczaisz się do 

niezręcznej ciszy, Twoja 

szansa na osiągnięcie celu 

znacząco wzrośnie. 

6. Niedostateczne 

dokumentowanie 

przebiegu rozmów 

Udane negocjacje to coś 
więcej niż sprawienie, że 

druga strona zaakceptuje 

Twoje warunki. Musisz 

odpowiednio 

udokumentować to, co się 

dzieje podczas rozmów, by 

uniknąć późniejszych 

problemów.  

Spisuj i dokumentuj na 

bieżąco stan negocjacji. To, 

co strony myślą, że 

powiedziały, może się 

drastycznie różnić się od 

stanu faktycznego. Poza 

tym wystarczy, że od 

rozmów upłynie kilka 

tygodni, by mieć problemy 

z przypomnieniem sobie 

konkretów. Warto mieć je 

spisane.  

7. Podpisywanie bez 

czytania 

Żyjemy w zawrotnym 

tempie. To frazes, skutkuje 

jednak tym, że ci z nas, 
którzy zazwyczaj angażują 

się w wiele spraw na raz, 

mają problemy ze 

skupieniem się i… czasem 

podpisują prawnie wiążące 

dokumenty, uprzednio ich 

nie czytając. Rezultat może 

być katastrofalny. Zawsze 

upewnij się, że znasz 

dokładnie treść umowy, 

którą podpisujesz, aby 

mieć pewność, że nie 

potwierdzasz 

nieodwracalnie warunków, 

których mógłbyś później 
żałować. 
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Aby uniknąć późniejszych 

problemów, skonsultuj się 

z prawnikiem oraz 

prześwietl wszelkie 

dokumenty wchodzące w 

skład spisanej umowy. 

A, i jeszcze jedno. Jeśli 
partner zarządza procesem 

negocjacji w taki sposób, 

by podpisanie umowy 

przerzucić na „zaraz po” 

lunchu lub obfitej kolacji, 
miej się na baczności. Po 

obfitym posiłku jesteś, 
delikatnie rzecz ujmując, 

rozleniwiony, 

i brnięcie kolejny raz przez 

szereg paragrafów 

i punktów umowy może 

wydać Ci się zbyt męczące 

i zbędne. Druga strona 

może chcieć to 

wykorzystać.  
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1. Określ swój cel 
i minimalne wymagania 

Jakie są Twoje minimalne 

wymagania? Jaki jest 
najmniej atrakcyjny 

rezultat, jaki jesteś gotów 

zaakceptować, biorąc pod 

uwagę istniejące
alternatywy (przy 

uwzględnieniu kosztów 

związanych z nawiązaniem 

lub nienawiązaniem 

porozumienia)? 

Jaki jest Twój cel (najlepszy 

możliwy rezultat)? 

Zastanów się, czy mierzysz 

wystarczająco wysoko. 

Nigdy nie rozpoczynaj 
negocjacji, dopóki nie 

zadasz sobie tego pytania. 

2. Oszacuj cel i minimum 

wymagań oponenta 

Spróbuj określić cel 
oponenta – spróbuj użyć 

jego systemu wartości. 
Koniecznie wyjdź poza 

własny sposób widzenia 

rzeczywistości. 

3. Przeanalizuj 
argumentację swoją 

i drugiej strony 

Czy Twoja argumentacja 

jest wystarczająco dobra? 

W nawiązaniu do każdej 
kwestii przygotuj logiczne 

wyjaśnienia, wzmacniające 

Twoją argumentację. 

Spróbuj przewidzieć, w 

których miejscach jest ona 

najsilniejsza, a gdzie ma 

wyraźne wady.  

Zastanów się, z jakich 

argumentów skorzysta 

druga strona. Przygotuj 
skuteczne kontrargumenty. 

4. Określ źródła siły – swoje 

i drugiej strony 

Jakie są Twoje źródła siły? 

Czy możesz je wzmocnić?  

Przygotuj 
racjonalne 

wyjaśnienia 

mówiące na 

korzyść wszystkich 

elementów Twojej 
pozycji 
negocjacyjnej.  
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Jak je zaprezentujesz? 

Zastanów się, czy jesteś 
w stanie osłabić mocne 

strony partnera 

i zaakcentować słabe. 

5. Określ, co i kiedy 

ujawnisz 

Jakie informacje 

zdecydujesz się ujawnić i w 

jaki sposób planujesz je 

ujawnić? Pamiętaj: 
ujawnianie informacji to 

działanie strategiczne. 

Jakie informacje 

przywołasz na wczesnych 

etapach negocjacji? Jakie
pytania zadasz, by 

doprecyzować potrzeby 

Twojego oponenta, a także 

interesy i cele? 

Zadaj sobie ponadto 

pytanie, w jaki sposób 

chcesz uniknąć ujawnienia 

informacji wrażliwych. 

6. Określ strategię 

Jaką strategię negocjacji 
wdrożysz? Zaplanuj bardzo 

ostrożnie, w jaki sposób 

będziesz dokonywać
ustępstw. Ujawniaj jedynie 

te informacje, które 

ujawnić zaplanowałeś. 
Przygotuj szczegółowe 

wyjaśnienia dla każdego  

poczynionego ustępstwa. 

Jaka jest Twoja prognoza 

strategii oponenta? Jakie 

zastosujesz środki 
zaradcze? 

7. Poświęć chwilę na dobór 
taktyk 

Jakich technik 

negocjacyjnych planujesz 

użyć, by zrealizować swój 
zamiar? Przygotuj się na 

dywersyfikację technik oraz 

łączenie ich w celu 

osiągnięcia optymalnych 

rezultatów. 

Jaka jest Twoja prognoza 

technik negocjacyjnych 

oponenta? Jak planujesz 

na nie reagować? 
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Zakończenie 

Mam nadzieję, że ta krótka publikacja przypadła Ci do 

gustu a zawarta w niej wiedza pozwoli Ci usprawnić proces 
negocjacyjny i rozwijać swoje umiejętności. 

To jedynie drobna cząstka wiedzy o negocjacjach, którą 

warto posiadać, by żyć na własnych zasadach. 

Jeśli czujesz, że warto zdobyć nieco więcej wiedzy, 

zachęcam Cię do: 

• zakupu mojej książki i e-kursu (szkoleniaznegocjacji.com)  

• śledzenia bloga (projektprzywodztwo.com) 

Zapraszam Cię również na praktyczne warsztaty. Oferta 

warsztatów otwartych jak i dedykowanych warsztatów dla 

firm znajduje się na szkoleniaznegocjacji.com 

Od ponad 10 lat doradzam  firmom i
prowadzę warsztaty w zakresie kompetencji
przywódczych. Specjalizuję się w obszarze
negocjacji.  Do moich klientów należą firmy z
list Fortune 500 oraz Rzeczpospolita 100.

 Szkoliłem pracowników m.in. takich
organizacji jak Armia Amerykańska, Airbus
Group, Cisco,, Grupa Lotos, PGNiG, MSZ, MSW,

BBN,  PriceWaterhouseCoopers,  Ministerstwo
Finansów, Centrum Badań Kosmicznych,

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił
Zbrojnych czy służby specjalne.   

dr Michał Chmielecki, MSc


