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WIELOKRYTERIALNA TYPOLOGIA 
TECHNIK PROWADZENIA NEGOCJACJI

Andrzej Kozina

Wprowadzenie

W spółczesne negocjacje cechuje znaczna złożoność 
i  zmienność, co jest spowodowane trudnymi 

warunkami funkcjonowania organizacji w  turbulent-
nym otoczeniu na rynku globalnym. Zwykle zachodzi 
potrzeba rozważania w  negocjacjach szeregu zagadnień 
oraz realizowania wielu celów, zarówno wspólnych, jak 
i sprzecznych. Konieczne jest twórcze poszukiwanie i ge-
nerowanie wielu wariantowych rozwiązań. Często trzeba 
negocjować z dużą liczbą partnerów jednocześnie. Wzra-
sta skala ryzyka, a  nawet niepewności podejmowanych 
działań. Niekiedy negocjuje się pod presją i w sytuacjach 
kryzysowych. Zawiera się ograniczone, krótkotrwałe czy 
wirtualne kontrakty. 

W  związku z  powyższym pojawia się problem poszu-
kiwania efektywnych narzędzi realizacji procesów nego-
cjacji, przede wszystkim technik ich prowadzenia oraz 
porządkowania tego rodzaju narzędzi. Można je zdefinio-
wać jako systematycznie stosowane, szczegółowe sposoby 
prowadzenia negocjacji, stworzone w oparciu o doświad-

czenia praktyczne i uogólnienia teoretyczne. W literaturze 
przedmiotu zestawiono bardzo wiele tego rodzaju narzę-
dzi, zarówno w  opracowaniach klasycznych (Dawson, 
1999; Karrass, 1984; Kennedy, 1998), jak i współczesnych 
(Lewicki i  in., 2010; Schiffman, 2009; Załuski, 2017). Ce-
lem opracowania jest rozwiązanie rozważanego problemu, 
tj. przedstawienie autorskiej koncepcji typologii tych 
narzędzi, opartej na szeregu kryteriach, adekwatnych do 
specyficznych cech negocjacji i procesu ich prowadzenia1.

Same negocjacje można interpretować w  kilku aspek-
tach. Jest to działanie złożone (proces). Metoda zarówno 
kierowania konfliktem, jak i osiągania porozumienia, co 
powoduje swoistą, wzajemną zależność zaangażowanych 
w  nie stron. Proces wielowymiarowy: interakcyjnego 
podejmowania decyzji, komunikowania się, wzajemnej 
wymiany i  tworzenia wspólnych wartości (materialnych 
i  niematerialnych). Negocjacje stanowią także specyficz-
ny rodzaj projektu (Kozina, 2012, s. 21–24; Lewicki i  in., 
2010, s. 14–21; Rządca, 2003, s. 23–47).
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Tabela 1. Dwukryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji

Charakter\
Etap

Techniki nastawione na 
współdziałanie (kooperacyjne) 

Techniki nastawione na współzawodnictwo 
(konfrontacyjne)

Rozpoczynanie 
(otwieranie, 
faza wstępna)

Kreowania pozytywnego klimatu negocjacji 
Efektu pierwszego wrażenia
Ustalenia kolejności dyskutowanych kwestii 
Ustalenia wysokiego poziomu wymagań
(mierz wysoko, żądaj wiele, a otrzymasz wiele)
Podstawowe reguły prezentacji (siebie i firmy)
Sondowania partnera (próbnego balonu) 
Skłaniania go do przedstawienia pierwszej oferty 
Niezgadzania się na pierwszą ofertę
Oferty łatwego kompromisu (krakowskim targiem) 

Odmowy podejmowania negocjacji 
Przedstawienia kwestii „nienegocjowalnych”
Ultimatum (przyjmij albo odrzuć, tak czy nie)
Szokującego otwarcia (oferty), polaryzacji żądań
Ponad i poniżej (szokującej odpowiedzi)
Podnoszenia poziomu wstępnych wymagań,
dokręcania śruby (imadła)
Udawania niezdecydowanego kupca 
Darmowej przysługi

Negocjacje 
właściwe (faza 
środkowa, 
targowanie się)

Unikania irytowania partnera 
Składania ofert (propozycji) 
Koncentracji na sprawach zasadniczych 
Techniki integratywne – koncentracji na interesach, 
poszerzenia zakresu negocjacji, redukcji kosztów, 
kompensacji kosztów, odszkodowania, wymiany 
„coś za coś”, dopasowania, łączenia interesów, rozwiązania 
problemu
Szczegółowe zasady ustępowania
Przechwytywania inicjatywy 
Podnoszenia atrakcyjności oferty („skwierczenie”) 
Sytuacji hipotetycznej (co by było gdyby?) 
Nieporównywalnych kwestii (jabłka i gruszki)
Dodawania (odejmowania), optyka z Brooklynu sprzedaży 
z przełącznikiem i propozycji TAK z rozpędu 
Eskalacji żądań (no i co z tego), salami i ziarnko do ziarnka
Wskazania ewentualnych konsekwencji lub przeciwnego 
przykładu
Manewrowania 
Sondowania (połowu)
Odsłonięcia pomnika
Składania obietnic 
Okazywania zaskoczenia (udawanego szoku)
Reagowania na obiekcje
Kwestionowania kryteriów
Gry w eksperta 
Tysiąca wyjątków
Rozstajnych dróg
Zachowania twarzy
Przeciwdziałania trudnym sytuacjom 
negocjacyjnym (pat, impas, zastój)
Szczegółowe zasady mediacji 
Odroczenia dyskusji (odłóżmy to na później) 
Odroczenia negocjacji i przerw (gra czasem)
Podsumowań 

Wojny pozycyjnej
Ekstremalnego stanowiska (wędzonego śledzia)
Rosyjskiego (wschodniego) frontu 
Blokującej oferty
Konkurencji (Arki Noego, kupna po chińsku)
Akredytacji (dyskredytacji) 
Pozornych ustępstw (zamienił stryjek siekierkę na kijek) 
Składania obietnic bez porycia (nagrody w raju)
Rozbijania na drobne (śmieszne pieniądze)
Udawania naiwnego (faktów dokonanych), jednostronnego 
założenia 
Ograniczeń (złamanej nogi, protezy)
Ograniczeń finansowych (pustego portfela)
Obarczenia partnera własnym problemem (kukułcze jajo, gorący 
ziemniak) 
Ograniczonego pełnomocnictwa (wyższej instancji, związanych rąk) 
Wilka w owczej skórze (porucznika Columbo) 
Dobry (sympatyczny)/zły (twardy) facet (policjant) 
Celowej pomyłki
Wybiórczego obiektywizmu
Pułapki informacyjnej
Odwracania uwagi (pozorowanej walki)
Zabójczego stwierdzenia (pytania)
Adwokata (Perry Masona)
Założenia – pułapki
Wykorzystania słabszej pozycji partnera 
(sprzedaj tanio – zdobądź reputację) 
Budzenia umarłego, dzielenia i rządzenia
Doprowadzenia do impasu 
Gróźb i blefowania
Presji miejsca lub czasu, nieprzekraczalnego 
terminu (gry na zwłokę)
Ultimatum, zobowiązań i ponaglającego zamknięcia 

Zamykanie 
(faza końcowa)

Zamykania negocjacji w odpowiednim momencie
Dochodzenia do ostatecznych rozwiązań
Tworzenia atmosfery zachęcającej do przyjęcia propozycji
Działania prewencyjne: wprowadzanie nadcelu, absorpcja 
protestu, perswazja dla akceptacji dokonanych ustaleń
Redukcji niezadowolenia – perswazja dla wykazania 
korzyści dokonanych ustaleń, modelowanie niezadowolenia, 
zachęcanie partnera do artykulacji niezadowolenia

Faktów dokonanych 
Szybkiego zamknięcia (zbliżona do poprzedniej)
Strategiczny szkic porozumienia (zbliżona do poprzednich)
Kwestionowania porozumienia (tak, ale …)
Oskubywania („jeszcze coś”) 
Drżącej ręki 
Zdechłej ryby
Wycofywania oferty 

Źródło: opracowanie własne
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Dwukryterialna typologia 
technik negocjacyjnych 

P unktem wyjścia do dalszych rozważań jest typo-
logia technik prowadzenia negocjacji zapropono-

wana w  opracowaniu A. Koziny (2012, s.  128–133), 
w ramach której rozważane narzędzia zostały uporząd-
kowane w oparciu o dwa kryteria.

Po pierwsze, wzięto pod uwagę specyfikę kolej-
nych trzech etapów procesu prowadzenia negocjacji. 
W  efekcie wyodrębniono trzy grupy technik: otwie-
rania negocjacji, ich fazy środkowej (targowania się) 
oraz ich zamykania. 

Po drugie, uwzględniono charakter rozważanych 
narzędzi, co pozwoliło na wyróżnienie ich dwóch na-
stępujących kategorii:

1) nastawionych na współdziałanie (kooperacyjnych), 
w  których występuje przewaga działań integrują-
cych, zgodnych z  regułami fair play, opartych na 
współpracy partnerów w  dochodzeniu do wzajem-
nie korzystnych rozwiązań,

2) zorientowanych na współzawodnictwo (konfronta-
cyjnych), tj. dążących do uzyskania jednostronnych 
ustępstw drugiej strony, realizacji wyłącznie własnych 
celów, niekiedy za wszelką cenę, poprzez wywieranie 
presji na partnera, stawianie mu ultimatum, manipulo-
wanie, grożenie itp.
Biorąc pod uwagę dwa powyższe kryteria, opra-

cowano podstawową typologię technik prowadzenia 
negocjacji, przedstawioną w tabeli 1. 

Ze względu na ograniczone rozmiary artykułu w ta-
beli 1 wymieniono szereg spośród najbardziej znanych 

Tabela 2. Opis technik negocjacyjnych w przekroju szczegółowych kryteriów typologicznych

Kryteria Techniki nastawione 
na współdziałanie

Techniki zorientowane 
na współzawodnictwo

Nastawienie do negocjacji Strony reprezentują nastawienie „wygrana 
– wygrana”

Strony reprezentują nastawienie „wygrana 
– przegrana”

Interakcje między stronami Pozytywne, a nawet partnerskie relacje pomiędzy 
stronami

Negatywne, a nawet wrogie relacje pomiędzy 
stronami

Proces decyzyjny Proces podejmowania decyzji ma kreatywny 
(twórczy) i integratywny (łączący) charakter

Proces podejmowania decyzji ma rutynowy 
(ograniczony) i dystrybutywny (rozdzielający) 
charakter

Forma komunikacji Ma miejsce otwarta i bezpośrednia komunikacja Występuje ograniczona i zaburzona komunikacja

Oczekiwania (wymagania) Oczekiwania stron są dostosowane do ich celów 
i założeń oraz obiektywnych warunków negocjacji

Wymagania stron są wysokie, przesadne, a nawet 
nierealistyczne, nieadekwatne do sytuacji

Żądania Żądania stron stonowane, wyważone i wzajemnie 
akceptowalne

Żądania stron kategoryczne i zbyt wysokie, 
niemożliwe do przyjęcia

Oferty i kontroferty Oferty i kontroferty są elastyczne, stwarzające 
niezbędny margines do poszukiwania rozwiązań 
i poszerzania zakresu negocjacji

Oferty i kontroferty są sztywne, zakotwiczone na 
pozycjach wyjściowych, niepozostawiające pola 
manewru

Argumenty i kontrargumenty Argumenty i kontrargumenty są rzeczowe, 
różnorodne oraz równoważące elementy 
racjonalne i emocjonalne 

Argumenty i kontrargumenty są oparte na sile, 
ograniczone oraz wykorzystują negatywne emocje

Pytania i odpowiedzi Pytania są rzeczowe, zmierzające do 
wszechstronnego wyjaśnienia sytuacji

Pytania są konfrontacyjne, irytujące, 
antagonizujące, prowokujące itp.

Odbiór komunikatów drugiej 
strony

Występuje aktywne słuchanie drugiej strony, 
wspieranie jej prezentacji oraz pełna i obiektywna 
ocena odbieranych komunikatów. 

Ma miejsce ograniczony odbiór drugiej strony, 
koncentracja na prezentacji własnego stanowiska, 
ofert, argumentów itp.

Warunki wymiany Wzajemna wymiana jest ekwiwalentna, 
stwarzająca satysfakcję i zadowolenie obu stronom

Wzajemna wymiana jest nieekwiwalentna, 
zorientowana na zaspokojenie wyłącznie własnych 
potrzeb

Wartości Wartości stron są zgodne w stopniu stwarzającym 
możliwość poszukiwania rozwiązań i dojścia do 
porozumienia

Wartości stron są przeciwne w stopniu 
uniemożliwiającym znajdowanie rozwiązań, co 
prowadzi do konfliktu 

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Przykłady technik negocjacyjnych w ujęciu wielokryterialnym

Kryteria Techniki nastawione 
na współdziałanie

Techniki zorientowane 
na współzawodnictwo

Nastawienie do negocjacji

Kreowanie pozytywnego klimatu (O)

Techniki integratywne (N)

Zamykanie w odpowiednim momencie (Z)

Odmowa podejmowania negocjacji (O)

Wojna pozycyjna (N)

Fakty dokonane (Z)

Interakcje między stronami

Kreowanie pozytywnego klimatu (O)

Unikanie irytowania partnera (N)

Tworzenie zachęcającej atmosfery (Z)

Ultimatum (O)

Groźby i blefowanie (N)

Strategiczny szkic porozumienia (Z)

Proces decyzyjny

Ustalenie kolejności omawianych kwestii (O)

Dodawanie (N)

Dochodzenie do ostatecznych rozwiązań (Z)

Udawanie niezdecydowanego kupca (O)

Ograniczenia (N)

Szybkie zamknięcie (Z)

Forma komunikacji

Efekt pierwszego wrażania (O)

Reagowanie na obiekcje (N)

Redukcja niezadowolenia (Z)

Odmowa podejmowania negocjacji (O)

Manewrowanie (N)

Wycofywanie oferty (Z)

Oczekiwania (wymagania)

Mierz wysoko (O)

Optyk z Brooklynu (N)

Dochodzenie do ostatecznych rozwiązań (Z)

Polaryzacja żądań (O)

Ekstremalne stanowisko (N)

Oskubywanie (Z)

Żądania

Mierz wysoko (O)

Eskalacja żądań (N)

Dochodzenie do ostatecznych rozwiązań (Z)

Szokujące otwarcie (O)

Groźby i blefowanie (N)

Fakty dokonane (Z)

Oferty i kontroferty

Reguły prezentacji (O)

Składanie ofert (N)

Dochodzenie do ostatecznych rozwiązań (Z)

Darmowa przysługa (O)

Blokująca oferta (N)

Drżąca ręka (Z)

Argumenty i kontrargumenty

Słanianie do przedstawienia wstępnej oferty (O)

Podnoszenie atrakcyjności oferty (N)

Dochodzenie do ostatecznych rozwiązań (Z)

Imadło (O)

Rosyjski front (N)

Kwestionowanie porozumienia (Z)

Pytania i odpowiedzi

Sondowanie partnera (O)

Sytuacja hipotetyczna (N)

Redukcja niezadowolenia (Z)

Pytań bez odpowiedzi (O)

Zabójcze pytanie (N)

Kwestionowanie porozumienia (Z)

Odbiór komunikatów drugiej 
strony

Niezgadzanie się na pierwsza ofertę (O)

Okazywanie zaskoczenia (N)

Redukcja niezadowolenia (Z)

Szokująca odpowiedź (O)

Dyskredytacja (N)

Wycofywanie oferty (Z)

Warunki wymiany

Oferta łatwego kompromisu (O)

Szczegółowe zasady ustępowania (N)

Zamykanie w odpowiednim momencie (Z)

Ultimatum (O)

Pozorne ustępstwa (N)

Zdechła ryba (Z)

Wartości

Ustalenie kolejności omawianych kwestii (O)

Koncentracja na sprawach zasadniczych (N)

Tworzenie zachęcającej atmosfery (Z)

Darmowa przysługa (O)

Rozbijanie na drobne (N)

Kwestionowanie porozumienia (Z)

Oznaczenia: O – otwieranie negocjacji, N – negocjacje właściwe, Z – zamykanie negocjacji

Źródło: opracowanie własne
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technik negocjacyjnych. W  praktyce stosuje się ich 
znacznie więcej. Z analogicznego względu nie omawia 
się ich w tym miejscu. Ich charakterystykę można zna-
leźć w bogatej literaturze przedmiotu, m.in. w pracach 
monograficznych (Dawson, 1999), (Karrass, 1984; 
Kennedy, 1998; Myśliwiec, 2007; Schiffman, 2009).

Szczegółowe kryteria typologii 
technik negocjacyjnych

P rzedstawiona powyżej typologia technik prowa-
dzenia negocjacji, oparta na dwóch podstawowych 

kryteriach, może być rozbudowana poprzez uwzględ-
nienie kilku dodatkowych kryteriów szczegółowych, 
odzwierciedlających specyficzne cechy negocjacji oraz 
swoiste sposoby ich prowadzenia. Proponuje się kryte-
ria tego rodzaju wyszczególnione poniżej:
1.  Nastawienie do negocjacji, reprezentowane przez 

ich strony, odzwierciedlające sposób postrzegania, 
zarówno ich przez siebie nawzajem, jak: specyfiki 
oraz kontekstu danych negocjacji.

2.  Interakcje między stronami, tj. ich wzajemne rela-
cje, opisywane przez takie cechy jak czas trwania, 
natężenie, charakter itp. 

3.  Interakcyjny proces decyzyjny, tzn. ukierunkowa-
ny na wspólne poszukiwanie rozwiązań proble-
mów rozważanych w negocjacjach oraz wybór naj-
bardziej korzystnego z  nich w  oparciu o  wspólnie 
uzgodnione kryteria.

4.  Forma komunikacji, czyli jej kierunek, zakres, 
stosowane środki itp., determinując użyteczność 
danych generowanych, przekazywanych i  odbiera-
nych w negocjacjach.

5.  Oczekiwania (wymagania), dotyczące zarówno 
przebiegu, jak i  efektów negocjacji, adekwatne do 
potrzeb, celów i interesów partnerów.

6.  Żądania wysuwane przez strony negocjacji, wyni-
kające z poziomu ich wymagań (oczekiwań) i pożą-
dane do przynajmniej częściowego spełnienia.

7.  Oferty i kontroferty, czyli rozważane w negocjacjach 
konkretne propozycje rozwiązań analizowanych za-
gadnień, kolejno wysuwane przez partnerów, w itera-
cyjnym procesie dochodzenia do porozumienia.

8.  Argumenty i  kontrargumenty, stanowiące stwier-
dzenia wspierające zgłaszane propozycje celem 
wzajemnego przekonywania się do ich ewentual-
nego przyjęcia, nawiązujące do specyficznych cech 
kwestii będących przedmiotem negocjacji i  ich 
uwarunkowań.

9.  Pytania i  odpowiedzi, zmierzające przede wszyst-
kim do pozyskania niezbędnych danych oraz wyjaś- 
nienia pojawiających się problemów.

10. Odbiór komunikatów drugiej strony, odzwiercie-
dlający motywy oraz sposób słuchania jej przeka-
zów.

11. Warunki wzajemnej wymiany (materialnej i niema-
terialnej), której dokonują strony negocjacji. 

12. Wartości (wymierne i niewymierne), które są współ-
tworzone przez strony negocjacji, tj. takie, których 

strony nie mogłyby wygenerować niezależnie od  
siebie.

Wyszczególnione kryteria wszechstronnie charakte-
ryzują techniki prowadzenia negocjacji, umożliwiając 
nie tylko dokonanie ich wyczerpującej typologii, ale 
także opracowanie ich precyzyjnego opisu. Wydają się 
one wystarczające dla celów dalszych rozważań.

Propozycja wielokryterialnej  
typologii technik  
negocjacyjnych 

W ymienione powyżej kryteria zastosowano dla 
celów pogłębienia typologii technik prowadze-

nia negocjacji zaprezentowanej w  tabeli 1. Tworzenie 
koncepcji takiej typologii, o  charakterze wielokryte-
rialnym, przebiegało w dwóch etapach:
1. Najpierw dwanaście kryteriów wymienionych w po-

przednim punkcie opracowania skonkretyzowano 
dla dwóch zasadniczych grup rozważanych technik, 
wyróżnionych ze względu na ich charakter, tj. nasta-
wionych na współdziałanie (kooperacyjnych) oraz 
zorientowanych na współzawodnictwo (konfronta-
cyjnych). W efekcie otrzymano charakterystykę roz-
ważanych narzędzi zamieszczoną w tabeli 2. 

2. Następnie dla poszczególnych grup technik nego-
cjacyjnych wyodrębnionych ze względu na ich cha-
rakter, w przekroju kolejnych, szczegółowych kryte-
riów typologicznych, zestawiono po trzy przykłady 
konkretnych technik (wymienienie ich większej 
liczby przekraczałoby dopuszczalne rozmiary opra-
cowania). Ponadto wskazano (poprzez odpowiednie 
oznaczenia), w którym etapie prowadzenia negocja-
cji dana technika jest wykorzystywana (tab. 3). 
W ostatecznym efekcie otrzymano wielokryterialną 

typologię technik prowadzenia negocjacji jako rozsze-
rzenie wyjściowej ich systematyki, opartej na dwóch 
zasadniczych kryteriach, poprzez wyspecyfikowanie 
dodatkowych cech typologicznych i przypisanie ich do 
poszczególnych grup rozważanych technik. 

Podsumowanie

R easumując, koncepcja wielokryterialnej (wie-
lowymiarowej) typologii technik prowadzenia 

negocjacji stanowi wszechstronne i  wyczerpujące 
ich ujęcie, wystarczające dla celów zarówno ich upo-
rządkowania w wymiarze metodologicznym, jak i ich 
wykorzystania w  praktycznych przypadkach negocja-
cyjnych. Koncepcja ta uwzględnia bowiem wszystkie 
istotne cechy nie tylko rozważanych narzędzi, ale tak-
że procesu prowadzenia negocjacji, w ramach którego 
są one stosowane. 

Metodyczną i  praktyczną użyteczność proponowa-
nej koncepcji można rozpatrywać w dwóch aspektach. 
Po pierwsze, w  aspekcie diagnostycznym, tzn. dla 
celów identyfikacji i  oceny stosowanych narzędzi ne-
gocjacyjnych, głównie pod kątem ich efektywności. Po 
drugie, w aspekcie projektowym, czyli dla wskazania 
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tych spośród nich, które powinny być zastosowane 
w  konkretnych negocjacjach, uwzględniając w  odpo-
wiednim stopniu ich specyfikę. 

Proponowana koncepcja nie stanowi zamkniętej ca-
łości. W przyszłości  będzie rozwijana przede wszyst-
kim w  kierunku uściślenia kryteriów typologicznych 
oraz doprecyzowania charakterystyk poszczególnych 
typów technik negocjacyjnych. Przedmiotem analizy 
będzie również szacowanie efektywności tych technik. 
Ponadto podjęte zostaną badania empiryczne o  cha-
rakterze porównawczym, ukierunkowane na dokona-
nie praktycznej weryfikacji proponowanej koncepcji 
w różnorodnych przypadkach negocjacyjnych. 
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Multicriteria Classification  
of Negotiation Conducting  
Techniques

Summary

The subject for considerations are different kinds of 
tools being used within the negotiation process, most 
frequently called ‘negotiation techniques”. The objec-
tive of this article is to present an original concept for 
classifying such tools, based on numerous criteria that 
describe them. First, the classification of negotiation 
techniques has been presented, based on two gener-
al criteria, i.e. the character of those techniques and 
the stages of the negotiation process. Then, the more 
detailed classification criteria have been suggested, 
stemming from negotiations features and reflecting 
particular ways of conducting them. Next, multidi-
mensional classification of negotiation techniques has 
been presented, based on those criteria. The summary 
includes the synthesis of the suggested concept as well 
as the directions of its improvement. 

Keywords

negotiations, negotiation techniques, the classification of 
negotiation techniques
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