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Dzień dobry. Wojciech Busiel. Zapraszam na kolejną Porcję Wiedzy z Serii Psychologiczny Niezbędnik 
Szefa. Dzisiaj zajmiemy się logiką negocjacji nastawionych na współpracę. Logika negocjacji 
nastawionych na współpracę to sposób na to, aby konstruktywnie rozwiązywać sytuacje sporu  
czy sytuacje konfliktu. Jest bowiem tak, że spór jest naturalnym elementem naszego życia.  
Zarówno w relacjach interpersonalnych jak i w większych zespołach, jak i w organizacjach spór jest 
naturalną częścią funkcjonowania ludzi. I bardzo często dzieje się tak, że spór sam w sobie ma moim 
zdaniem jakąś taką kreatywną funkcję. To znaczy zmusza nas jako ludzi do tego, żebyśmy tworzyli 
nowe rozwiązania. Zmusza nas do tego, żebyśmy patrzyli na rzeczywistość troszeczkę inaczej  
niż do tej pory. No i tym samym przyczynia się do rozwoju.  

Niestety jednocześnie często zdarza się tak, że to w jaki sposób podchodzimy do sytuacji sporu, jak 
rozwiązujemy konflikty wpływa na to, że ludzie przeżywają te momenty jako coś destrukcyjnego i jako 
sytuacje, z których bardzo często chcą jak najszybciej uciec. Na szczęście jest tak, że od kilkudziesięciu 
lat jest dostępna wiedza, która pozwala nam na to, abyśmy w konstruktywny sposób podchodzili  
do takich sytuacji konfliktowych i abyśmy rozwiązując rożnego rodzaju spory przyczyniali się do tego, 
aby budować lepszą współpracę i lepsze porozumienie między nami, między ludźmi.  
I takich sposobem chciałbym się właśnie z Państwem jakoś dzisiaj podzielić. Jest też tak, że ta logika, 
którą będę dzisiaj prezentował ma to do siebie, że ma taki wymiar uniwersalny. To znaczy, że bez 
względu na to w jakim kontekście chcielibyśmy ją zastosować czy w kontekście takiego sporu 
interpersonalnego, kiedy na przykład my jesteśmy stroną konfliktu. Czy w kontekście mediacji, kiedy 
to my próbujemy pomóc innym ludziom dogadać się jakoś w sytuacji sporu. Czy w momencie,  
w którym spór dotyczy jakichś większych grup ludzi, zespołów, działów. Ta logika ma swoje 
zastosowanie warto zatem ją znać. I warto ją w takich sytuacjach stosować.  

Jak zatem podejść do takiej sytuacji sporu, żeby było to konstruktywne i żeby przyczyniało  
się do budowania lepszej współprac?. Cztery ważne etapy i jedno dodatkowe napomnienie o czym  
na końcu.  

Od czego warto zacząć. Etap pierwszy w negocjacjach, które chcemy, żeby były negocjacjami na 
współpracę, dotyczy tego, aby ustalić wspólne reguły negocjacyjne. Czyli etap pierwszy USTAL 
REGUŁY NEGOCJACJI. Jest to ważne dlatego, ponieważ dla większości z nas sytuacja sporu czy 
sytuacja konfliktu powoduje emocje. A my jako ludzie w momencie, w którym zaczynamy jakoś 
emocjonalnie przeżywać sytuację. Mamy tendencję do tego, że uruchamiają się w nas bardzo 
prymitywne mechanizmy myślenia, które skłaniają nas do walki albo do ucieczki. Dlatego też tak 
często się dzieje, że sytuacja sporu jest przeżywana przez nas jako moment, w którym musimy z kimś 
walczyć, w którym musimy się ścierać, w którym musimy bronić swojego zdania. No i w którym 
emocje bardzo szybko eskalują. Ustalenie reguł negocjacji pozwala zminimalizować tą reakcję  
i pozwala wejść na bardziej konstruktywny sposób dogadywania się. Co warto ustalać w tym 
pierwszym etapie?  



 

 

Po pierwsze warto, abyśmy ustalili sposób negocjowania, czyli żebyśmy zaproponowali naszemu 
partnerowi samą logikę negocjacji nastawionych na współpracę, ale żebyśmy maksymalnie jak to się 
da podkreślali takie elementy, takie rzeczy w trakcie tej rozmowy, czy abyśmy ustawiali negocjacje  
w taki sposób, żeby nasz partner wiedział, że chcemy się dogadać, że chcemy budować porozumienie, 
że zależy nam na tym, abyśmy znaleźli wspólne wyjście. Że będziemy szukać tylko takich rozwiązań, 
które będą dobre i dla niego i dla mnie, czyli że będziemy od samego początku szli do rozmowy i my  
i nasz partner, po to, aby znajdować dobre rozwiązania. Czyli po pierwsze warto ustalić same to, jak 
my i nasz partner będziemy do negocjacji podchodzić.  

Po drugie warto jest, żebyśmy na tym etapie ustalania reguł zakontraktowali zasady dotyczące 
organizacji. Przede wszystkim jakoś czasu, miejsca negocjacji, czy będą jakieś etapy. Jak one będą 
przebiegały, ile będziemy mogli na to poświęcić energii. Ile będziemy na to mogli poświęcić czasu. 
Gdzie to będzie miało miejsce. Po to, żeby były ustalone ogólne ramy naszej rozmowy  

I po trzecie warto jest, abyśmy w tych zasadach zadbali także o kilka ważnych takich reguł 
komunikacyjnych. W sensie jak będziemy ze sobą rozmawiać. Jak będziemy się odnosić do siebie 
nawzajem. Jak będziemy mówić o swoich emocjach. Jak będziemy reagować w sytuacji, kiedy ktoś 
takie reguły łamie.  

Ustalenie tych zasad pozwala nam tak jak powiedziałem po pierwsze jakoś wybić się z tego 
intuicyjnego, emocjonalnego podejścia do negocjacji. Pozwalają przypomnieć nam, ale też drugiej 
stronie o tym, że ta sytuacja sporu może być sytuacją, w której będziemy wspólnie działać na rzecz 
dobra i naszego i drugiej strony. A po trzecie pozwala nam na to, żebyśmy w różnych sytuacjach 
trudnych, które w procesie dogadywania się mogą się pojawić, te zasady będą pomagały w tym,  
że będziemy mogli się do niej odnieść. Bo jeśli się odnosimy do zasad no to jest mniejsze ryzyko,  
że będziemy robili sobie personalne wycieczki. A zatem pierwszy krok w logice negocjacji 
nastawionych na współpracę, pierwszy etap: ustal ze swoim partnerem reguły negocjacyjne, czyli 
sposób w jaki będziecie ze sobą rozmawiać.  

Kiedy to mamy przechodzimy do etapu drugiego. I tutaj rzecz absolutnie przeciw intuicyjna.  
Jest bowiem tak, że większość osób, które wchodzą w sytuację sporu traktuje ten moment konfliktu 
jako jakąś sytuację walki. Dlatego też próbują przekonywać partnera, próbują argumentować  
za swoim. Podważają argumenty partnera starają się maksymalnie jak to się da wygrać w tej sytuacji.  
Co moim zdaniem bardzo często prowadzi do eskalacji jakiegoś konfliktu Sytuacja zamienia się 
najczęściej w ten sposób, że najpierw argumentujemy za naszymi poglądami, czyli uważam, że moje 
jest lepsze, jak to nie działa zaczynam argumentować, że Twoje jest gorsze. Jak tutaj się nie udaje mi 
się Ciebie przekonać, no to zaczynam się umacniać w tym, że w sumie to ja mam rację. A stąd już jest 
naprawdę niedaleko do tego, żeby pomyśleć, że partner z którym rozmawiałem jest bezwartościowy. 
A jeśli konflikt dojdzie do tego momentu, no to bardzo często jest już zapieczony, niezmiernie trudno 
jest z niego wyjść.  



 

 

Dlatego logika negocjacji nastawionych na współpracę proponuje coś przeciw intuicyjnego. Zamiast 
przekonywania, argumentowania skoncentruj się na tym, abyś mógł porozmawiać z partnerem  
o Waszych potrzebach. O tym czego Ty potrzebujesz w tej sytuacji sporu, która jest i o tym czego  
on potrzebuje, żeby zaspokoić to co jest dla niego ważne i to na czym mu naprawdę zależy.  

Czyli etap drugi negocjacji zamiast przekonywania, argumentowania i siłowania się, to jest rozmowa 
na temat wzajemnych potrzeb. POROZMAWIAJ O POTRZEBACH. Paradoks, o którym często 
zapominamy jest taki, że nawet w sytuacji sporu bardzo często jest wiele rzeczy, które ludzi łączy  
ze sobą, a nie dzieli. I dopiero kiedy odważymy się na to, żeby się odsłonić przed partnerem albo 
zbudujemy też taką rozmowę, poprowadzimy rozmowę w taki sposób, aby zachęcić go, aby  
on odsłonił się przed nami i powiedział na czym mu naprawdę zależy dopiero wtedy zaczynamy 
zauważać, że to co nas początkowo dzieliło ma tez w sobie wiele rzeczy wspólnych, o które warto 
zadbać, i o które warto się troszczyć. Kiedy mamy nazwane już potrzeby, czyli kiedy rozumiemy  
to na czym mi zależy i kiedy rozumiemy na czym najbardziej zależy naszemu partnerowi możemy 
wejść w etap trzeci negocjacji, czyli postawić wspólny problem negocjacyjny.  

Etap trzeci zatem brzmi tak: POSTAW WSPÓLNY PROBLEM DO ROZWIĄZANIA. Ważne to jest o tyle, 
że dopiero od momentu, kiedy obie strony, które są partnerami w negocjacjach zobaczą, że mają 
wspólny cel do którego dążą. Tym wspólnym celem będzie wspólny problem. Będą mogły 
zaangażować własną kreatywność, własne myślenie. Każda ze stron z osobna w to, żeby ten problem 
rozwiązywać. Postawienie wspólnego problemu negocjacyjnego jest połączeniem dążeń mojej strony 
i strony mojego partnera w stronę znalezienia jakiegoś lepszego rozwiązania. Warto jest, aby problem 
negocjacyjny był postawiony w formie pytania. To znaczy co możemy zrobić, aby najlepiej jak się  
da zaspokoić moje i Twoje potrzeby w tej samej sytuacji sporu? Co możemy zrobić aby lepiej 
dogadywać się w sytuacji w której na przykład komunikacja między nami jest ograniczona?  
Czyli postawienie jakiegoś pytania, na które będziemy wspólnie szukali rozwiązań ma to o tyle 
znaczenie, że nasz umysł działa tak, że jeżeli postawi mu się pytanie bardzo szybko szuka  
on odpowiedzi. A jeżeli to pytanie będzie wspólne, to znaczy w jednym pytaniu będą zestawione moje 
potrzeby i potrzeby partnera, czy potrzeby drugiej strony. Będzie naocznie widać cel, do którego 
mamy wspólnie dążyć. Wspólny problem jednoczy nas w tym, żebyśmy szukali rozwiązań, które  
są dobre i dla mnie i dla Ciebie. Dopiero kiedy mamy postawiony wspólny problem warto jest przejść 
do kolejnego etapu, którym jest poszukiwanie rozwiązań no i dokonywanie wyboru  

 

 

 

 



 

 

Czyli czwarty etap negocjacji to jest POSZUKAJ ROZWIĄZAŃ I DOKONAJ WYBORU. I tutaj dwie rzeczy, 
na które chciałby zwrócić uwagę. Po pierwsze to kolejność. To znaczy, że kolejność taka w logice 
negocjacji, ale też kolejność w tym etapie czwartym. W całej logice negocjacji często obserwuje  
to, że jak przyglądam się ludziom, którzy różne trudne sytuacje, albo jak mediuje w różnych sytuacjach 
konfliktowych widzę taka tendencję do tego, że ludzie bardzo szybko przechodzą do podawania 
rozwiązań. Bardzo szybko podrzucają różnego rodzaju pomysły, które nawet miejscami są nieraz 
dobre i są bardzo sensowne, ale robią to za szybko. I w konsekwencji doprowadzają do tego, że druga 
strona nie jest gotowa ich przyjąć, co w szerszym jakoś kontekście doprowadza do takiej sytuacji,  
że fajne pomysły jakoś odpadają już na starcie. Warto jest szukać rozwiązań dopiero w momencie, 
kiedy mamy zbudowany dobry grunt pomiędzy nami. Dopiero kiedy jesteśmy pewni, że będziemy 
współpracować, a nie będziemy walczyć ze sobą. Dopiero kiedy jesteśmy pewni, że rozumiemy 
nawzajem swoje własne potrzeby.  

Dlatego zachęcałbym i szczególne jakoś uwrażliwiał na to, że jeżeli chcemy konstruktywnie się 
dogadywać. Powstrzymajmy się z podrzucaniem pomysłów, rozwiązań do momentu, do którego nie 
ustalimy, nie nazwiemy sobie naszego wspólnego problemu do rozwiązania. Czy wspólnego problemu 
negocjacyjnego. I po drugie ta kolejność w etapie czwartym zachęcam tez do tego, żeby najpierw 
skoncentrować się na stworzeniu jakiejś puli możliwości, czyli warto jest wymyślić możliwie jak 
najwięcej sposobów na rozwiązanie tej sytuacji, a dopiero później dokonać wyboru najlepszej z nich. 
Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł, prawa część naszego umysłu, czyli te różne funkcje związane  
z kreatywnością zlokalizowane są trochę w innej części naszego mózgu niż te związane z analitycznym 
myśleniem i podejmowaniem decyzji Dlatego zgodnie z, na przykład kreatywnymi technikami takimi 
jak na przykład burza mózgów, rekomenduje się, że jeżeli szukamy rozwiązań to szukajmy tych 
pomysłów jak najwięcej. Nie dokonujmy analizy. Dopiero kiedy zakończymy ten proces generowania 
rozwiązań, zajmijmy się tym, żeby je zanalizować i wybrać jak najlepszą opcję. I oczywiście ważne tu 
jest to, żebyśmy godzili się tylko na takie pomysły, które zaspokajają potrzeby obu stron.  

Jest jeszcze dodatek do tej logiki czterech etapów nastawionych na współpracę. A mianowicie taki, 
aby maksymalnie jak to się da, w trakcie całego procesu dogadywania się, doceniać pozytywy. 
DOCENIAJ POZYTYWY. Podkreślę to, ponieważ moim zdaniem jest to niezmiernie istotne. 
Jak mówi Wojciech Haman negocjacje są proste. Jak widzicie w tej logice nie ma żadnego 
skomplikowania na poziomie teorii. Ale jednocześnie one są niezmiernie kruche. Kruche są dlatego, 
ponieważ dotyczą spraw osobistych, dotyczą naszych emocji, dotyczą naszych ważnych potrzeb.  
A kiedy takie sprawy bierze się na wokandę, ludzie staja się bardzo drażliwi i nieraz jedno słówko 
potrafi zepsuć całe przygotowania i cały proces negocjacyjny.  

 

 



 

 

Dlatego zachęcałbym maksymalnie jak to się da w trakcie całego procesu, abyśmy zwracali uwagę na 
to, aby chronić poczucie naszej wartości, aby wzmacniać nas w szukaniu rozwiązań.  
A można to bardzo skutecznie robić poprzez to, że będziemy doceniać pozytywy w tym co nam się 
wspólnie udało rozwiązać, doceniać to co robi nasz partner. Co naszym zdaniem jest budujące  
i konstruktywne. I można to robić już od samego początku. Doceniam, że udało nam się nazwać spójne 
reguły negocjacyjne. Bardzo się cieszę, że nazwałeś co jest dla Ciebie ważne i odsłoniłeś się przede 
mną. Jestem niezmiernie zadowolony, dziękuje Ci za to, że sformułowaliśmy wspólny problem, bo 
teraz wiem na czy się lepiej koncentrować. Dzięki Ci, że podrzucasz rozwiązania, które też biorą pod 
uwagę moje potrzeby, bo to jest dla mnie naprawdę ważne. Zachęcam, żeby dużo, dużo, dużo 
doceniać w trakcie takich rozmów, bo to daje szansę na to, że negocjacje będą szły w konstruktywny 
sposób i będą budowały lepszą współpracę.  

Podsumowując logika negocjacji nastawionych na współpracę. Cztery najważniejsze punkty.  
Ustal reguły negocjacji, rozmawiaj o potrzebach, a nie o stanowiskach. Postaw wspólny problem 
negocjacyjny, zanim będziesz podawał rozwiązania, a następnie generuj rozwiązania i dokonuj 
najlepszego wyboru. I pamiętaj maksymalnie jak się da doceniaj pozytywy. Doceniaj dobre zachowania 
w waszej współpracy i w tym co się dzieje miedzy wami, w trackie całego procesu negocjacji.  
Wierzę, że tak poprowadzone rozmowy mają bardzo dużą skuteczność i na pewno przekładają się  
na to, że współpraca między nami, również w różnych trudnych sytuacjach sporu czy konfliktu będzie 
mogła być konstruktywna. Dziękuję. 

 

  



 

 

 

 


