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PO CO NAM NEGOCJACJE ?

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

2

1

17.12.2020

NEGOTIUM (łac.)

– interes

negocjacje nie są grą – nie mają ściśle określonych zasad;
negocjacje nie są wojną – ich celem nie jest (nie powinno być)
zniszczenie konkurenta;
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NEGOCJACJE:

negocjacje nie są walką – są sposobem osiągania porozumienia;
negocjacje to wzajemne zaufanie – brak zaufania prowadzi do
załamania rozmów;
negocjacje to poszukiwanie wspólnych płaszczyzn porozumienia
(celów, interesów, wartości);
Nie jest sztuką uzyskać wszystko od przeciwnika
- sztuką jest osiągnięcie porozumienia co do przyszłych zysków i

strat
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TRADYCYJNY MODEL NEGOCJACJI
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HARWARDZKI MODEL NEGOCJACYJNY:
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NEGOCJACJA PROBLEMOWE
(Harwardzki Projekt Negocjacyjny)
LUDZIE – oddziel ludzi od problemów,

INTERESY – skoncentruj się na interesach a nie na
stanowiskach,
MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ – opracuj wiele różnych
możliwości zanim podejmiesz decyzję,
KRYTERIA – domagaj się, aby wynik rozmów oparty był
na obiektywnych kryteriach.
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3 x T – czyli co charakteryzuje negocjacje ?
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RODZAJE NEGOCJACJI:
a. przegrana /przegrana:
przegrana drugiej strony nawet kosztem własnych strat;
żadna ze stron nie uzyskuje korzyści;
obie ponoszą straty;
b. wygrana/przegrana
wygrana jednej ze stron oznacza porażkę drugiej;
o wygranej decyduje siła negocjacyjna;
to typ negocjacji dla osób posiadających przewagę nad partnerem;
c. wygrana/wygrana
dążenie do ugody, wspólne poszukiwanie rozwiązań;
negocjacje prowadzone są w klimacie zaufania i szacunku;
cechy charakterystyczne: elastyczność i gotowość do kompromisu
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STYLE NEGOCJACYJNE:
styl miękki - strategia słabszego
unikanie osobistego konfliktu, stosowanie ustępstw, polubowne rozwiązanie oparte na osiągnięciu minimum własnego celu;

styl rzeczowy - styl dyskusji i porozumienia
obiektywnych kryteriów, proponowanie alternatywnych rozwiązań, oddzielanie emocji od problemu, szacunek dla przeci

styl twardy - strategia silniejszego
traktowanie partnerów negocjacji jako przeciwników, wywieranie presji, unikanie kompromisu, przeciąganie negocjacji;
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CECHY CHARAKTERU DOBREGO NEGOCJATORA:
ODWAGA – by zdobyć więcej informacji
CIERPLIWOŚĆ – by wytrwać dłużej niż inny negocjator
ŚMIAŁOŚĆ - by prosić o więcej niż można dostać
UCZCIWOŚĆ – by dążyć do obustronnie zwycięskich rozwiązań

NOŚĆ SŁUCHANIA – tylko dobry słuchacz potrafi odkryć prawdziwe potrzeby drugiej strony w n
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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