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Ramy 

Projekt obejmował dwa trzydniowe seminaria z częścią warsztatową na temat społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw. Zajęcia odbywały się od września do października 2011r. Ogółem prze-
szkolonych zostało 60 osób.

Każde seminarium składało się z 3 dni. W pierwszym dniu odbywały się wykłady dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz koncepcji CSR, natomiast w kolejnych dniach odbywały się 
zajęcia warsztatowe. 

Uczestnicy szkolili się w trzech blokach tematycznych: Prawo Pracy - Andrzej Szuperski; Negocjacje 
- Małgorzata Bogdanowicz oraz Narzędzia rozwiązywania konfliktów - Marcina Grzelaka. Federacja 
Związków Zawodowych ”METALOWCY” wybrała firmę Formac Polonia Sp. z o. o. jako firmę, która 
organizowała całe zaplecze szkolenia oraz przygotowywała materiały. 

Seminaria skierowane były do przedstawicieli pracodawców, organizacji pracodawców, instytucji 
rynku pracy, związków zawodowych oraz pracowników przedsiębiorstw. Pozwoliło to na szeroką 
wymianę doświadczeń. 

Ewaluacja była przeprowadzona za pomocą trzech ankiet dotyczących początkowych oczekiwań, 
merytoryki bloków tematycznych i organizacji całości. 
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Narzędzia 

Ankieta początkowa składająca się z trzech pytań zamkniętych:

1. Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw ?

Odpowiedzi: 1 – Wysoki poziom wiedzy, 2 – Wiedza tylko ogólna, 3 – Wiedza podstawowa, 4 –Brak wiedzy

2. Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę na temat aktywnej polityki rynku pracy?

Odpowiedzi: 1 – Wysoki poziom wiedzy, 2 – Wiedza tylko ogólna, 3 – Wiedza podstawowa, 4 –Brak wiedzy

3. Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę na temat Prawa Pracy?

Odpowiedzi: 1 – Wysoki poziom wiedzy, 2 – Wiedza tylko ogólna, 3 – Wiedza podstawowa, 4 –Brak wiedzy

4. Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę na temat negocjacji?

Odpowiedzi: 1 – Wysoki poziom wiedzy, 2 – Wiedza tylko ogólna, 3 – Wiedza podstawowa, 4 –Brak wiedzy 

5. Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę na temat Narzędzi rozwiązywania konfliktów?

Odpowiedzi: 1 – Wysoki poziom wiedzy, 2 – Wiedza tylko ogólna, 3 – Wiedza podstawowa, 4 – Brak wiedzy 

6. Jak ocenia Pan(i) założenia programowe seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre i przydatne zestawienie, 2 – Nie mam zdania, 3 – Wolał(a)bym inne tematy, 
4 – Mało przydatne zestawienie 

7. Co skłoniło Pana(ią) do uczestnictwa w seminarium? (pytanie otwarte)

8. Czy ma Pan(i) jakieś uwagi do organizatorów odnośnie spraw organizacyjnych? (pytanie otwarte)
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Ankieta oceniająca merytorykę bloków tematycznych, składająca się z  sześciu pytań za-
mkniętych i jednego otwartego:

1. Jak ocenia Pan(i) programowe założenia seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre zestawienie treści, 2 – Treści właściwe, 3 – Zbyt szerokie bądź zbyt ubogie 
zestawienie, 4 – Niezadowalające zestawienie treści

2. Jak ocenia Pan(i) materiały otrzymane podczas seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre, 2 – Dobre, 3 – Dostateczne, 4 – Niedostateczne

3. Jak ocenia Pan(i) merytoryczne przygotowanie prelegenta na seminarium na temat Prawa Pracy?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrze przygotowany, 2 – Dobrze przygotowany, 3 – Słabo przygotowany,  
4 – Nieprzygotowany 

4. Jak ocenia Pan(i) merytoryczne przygotowanie prelegenta na seminarium na temat 
Negocjacji?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrze przygotowany, 2 – Dobrze przygotowany, 3 – Słabo przygotowany,  
4 – Nieprzygotowany

5. Jak ocenia Pan(i) merytoryczne przygotowanie prelegenta na seminarium na temat 
Narzędzi rozwiązywania konfliktów?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrze przygotowany, 2 – Dobrze przygotowany, 3 – Słabo przygotowany,  
4 – Nieprzygotowany

6. Jak ocenia Pan(i) stopień pozyskanej wiedzy podczas seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dużo się dowiedziałem(am), 2 – Wystarczająco dużo się dowiedziałem(am),  
3 – Niewiele się dowiedziałem(am), 4 – Niczego się nie dowiedziałem(am)

7. Jakie zagadnienia poruszane podczas seminarium były dla Pana(i) najciekawsze? (wymień 2)

8. Czy seminarium spełniło Pana(i) oczekiwania?

Odpowiedzi: 1 – Zdecydowanie tak, 2 – Raczej tak, 3 – Raczej nie, 4 – Zdecydowanie nie
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Ankieta organizacyjna składająca się z czterech pytań – trzech zamkniętych i jednego otwartego:

1. Jaką ogólną ocenę wystawił(a)by Pan(i) za organizację seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrą, 2 – Dobrą, 3 – Dostateczną, 4 – Niedostateczną

2. Jak ocenia Pan(i) wyżywienie podczas seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre, 2 – Dobre, 3 – Dostateczne, 4 – Niedostateczne

3. Jak ocenia Pan(i) warunki zakwaterowania podczas seminarium?

Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre, 2 – Dobre, 3 – Dostateczne, 4 – Niedostateczne

4. Czy ma Pan(i) jakieś uwagi do organizatorów odnośnie spraw organizacyjnych?  
(pytanie otwarte)
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Analiza 

Ankiety zostały zsumowane i  zanalizowane po zakończeniu wszystkich etapów szkoleń. Każdej 
z odpowiedzi w pytaniach zamkniętych została przypisana ranga (jak wyżej) – od najwyższej (1) po 
najniższą (4). Po zebraniu danych powstały średnie przekrojowe dla bloków merytorycznych, po-
szczególnych pytań oraz wyniki całościowe – gdzie średnia 1,00 była najwyższą możliwą do uzyska-
nia oceną, natomiast średnia 4,00 – najniższą możliwą. Wyniki przeliczono na jednostki procentowe 
w celu lepszej prezentacji danych, gdzie 100% oznacza maksimum, 0% minimum. 

Uczestnicy 

W semianriach brało udział 60 osób. Poniżej zostaną przedstawione dane zawarte w pierwszej czę-
ści z każdej ankiet dotyczące płci i grupy docelowej. 

Zdecydowaną więkoszość w  grupie uczestników stanowiły kobiety (63%). Wskazuje to również, 
 iż branża metalowa mimo „ciężkości” obszaru działania zatrudnia wiele aktywnych kobiet. 
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Przedstawiciele Związków Zawodowych stanowili większość wśród uczestników (71%), jednak nale-
ży podkreślić fakt, iż przedstawiciele pracodawców oraz instytucje rynku pracy to 29% osób szkolą-
cych się podczas seminariów. 

Analiza wyników 

Wszyscy uczestnicy

Poniżej zostaną przedstawione wyniki dotyczące oceny wszystkich uczestników zawarte w  ankie-
tach. Wszystkie wyniki zostały określone jako bardzo wysokie lub wysokie co świadczy o zadowoleniu 
uczestników z udziału w prowadzonych zajęciach.
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Najniżej swoją wiedzę uczestnicy ocenili w temacie negocjacji (50,9%), natomiat najwyżej z zakresu 
prawa pracy, nie zależnie od posiadanej wiedzy osoby bardzo wysoko oceniły założenia programo-
we seminarium, jako bardzo dobre i przydatne zestawienie. 

Kolejne wynki dotyczą ankiet, które wypełniane były na zakończenie szkolenia. 
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Najwyżej oceniono przygotowanie prelegenta na temat negocjacji (90,4%), pozostali również zo-
stali bardzo wysoko ocenieni czyli 86,8% nt. prawa pracy oraz 86,0% nt. narzędzi rozwiązywania 
konflików. Każda z ocen jest na poziomie bardzo wysokim. Można więc określić, iż prelegenci speł-
nili oczekiwania uczestników jak również całe szkolenie zostało określone na poziomie zadowolenia 
87,7% czyli wysoko.

Stopień pozyskanej wiedzy określono na poziomie bardzo dużo lub wystarczająco dużo się dowie-
działem (83,3%). 

Ostatnia ankieta dotyczyła ogólnej oceny trzech dni zajęć. Uczestnicy wyrażali swoje opinie nie tyl-
ko w formie papierowej ale również słownie, przekazując organizatorom pozytywne spostrzeżenia 
oraz chęć udziału w innych podobnych projektach. 

Ocena ogólna seminariów przez wszystkich uczestników została oceniona jako bardzo wysoka lub 
wysoka. Do organizatorów nie było żadnych zastrzeżeń. Wyżywienie oraz warunki zakwaterowania 
również zostały wysoko ocenione. Co świadczy o ogólnym zadowoleniu uczestników wszystkich 
aspektów szkolenia.
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Ocena ogólna seminariów przez wszystkich uczestników została oceniona jako bardzo wysoka lub 
wysoka. Do organizatorów nie było żadnych zastrzeżeń. Wyżywienie oraz warunki zakwaterowania 
również zostały wysoko ocenione. Co świadczy o ogólnym zadowoleniu uczestników wszystkich 
aspektów szkolenia.

Kobiety

Analizę przeprowadzono również według płci. Na początek zostaną zaprezentowane wyniki doty-
czące grupy kobiet, która stanowiła 63% badanych.
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Kobiety zdecydowanie najwyżej określiły swoją wiedzę na temat aktywnej polityki rynku pracy 
(59,6%). Najniżej zaś z neogocacji i narzędzi rozwiązywania konfliktów (52,6%). Wysoko oceniły zało-
żenia programowe (91,2%).
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Kobiety najwyżej oceniły prelegneta z zakresu negocjacji (90,4%), jednak pozostali specjalisci rów-
nież uzyskali bardzo wysokie oceny (88,6% i 83,3%). Stopień pozyskanej wiedzy uzyskano na pozio-
mie 83,3% w porówaniu do wcześniejszych wyników z ankiety początkowej wzrost to około 30%. 
Wysoko panie również oceniły spełnienie oczekiwań (86,8%). Wskazuje to na wysoki poziom zado-
wolenia tej grupy.
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Kobiety dały bardzo wysokie noty dla oceny ogólnej seminariów, a szczególnie odnosi się to do 
wyżywienia (95,6%). Ocena ogólna, jak i zakwaterowanie również oceniły panie na bardzo wysokim 
poziomie. 

Mężczyźni 

Przeprowadzono również analizę wyników dotyczącą grupy mężczyzn biorącej udział w semina-
riach. Nie odnotowano szczególnych różnic między płciami w odpowiedziach. Procenty ocen różnią 
się nieznacząco w  poszczególnych zagadnieniach, jednak zawsze pozostają na poziomie bardzo 
wysokim lub wysokim.
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Mężczyźni najwyżej ocenili swoją wiedzę z zakresu narzędzi rozwiązywania konfliktów (65,2%), to 
około 10% więcej niż kobiety (52,6%). Niżej niż kobiety natomiast ocenili swoją wiedzę z zakresu ak-
tywnej polityki rynku pracy (54,5% mężczyźni, 59,6% kobiety). Założenia programowe seminarium 
uzyskały wyższe noty u mężczyzn, jest to jednak wciąż na poziomie wysokich ocen.
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Mężczyźni, podobnie jak kobiety ocenili najwyżej prelegenta z zakresu negocjacji, pozostali rów-
nież zostali ocenieni bardzo wysoko. W porównaniu do wyników kobiet są one nieco wyższe czyli na 
poziomie 3-4%. Więcej mężczyzn również wskazało na spełnienie oczekiwań oraz programowych 
założeń seminariów.
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Ocena ogólna seminariumn oraz zakwaterowania zarówno kobiet i mężczyzn jest na tym samym 
poziomie. Mężczyźni jednak ocenili niżej wyżywienie, obie grupy jednak dały noty bardzo wysokie 
lub wysokie. 

Podczas trzech dni uczestnicy zdobyli wiedzę z wielu zagadnień, w dalszej części zostaną przedsta-
wione częściowe zagadnienia poruszane przez prelegentów. W trakcie zajęć były one szczególowo 
omawiane a przede wszystkim skupione na dyskusjach pozwalających na wymianę doświadczeń 
przy asyście specjalistów. 

W pierszym dniu odbywały się zajęcia przedstawiające Koncepcje CSR oraz wystąpienie prelegenta 
z Hiszpani. W szczególności pojawienie się przedstawiciela związanego ze Związkami Zawodowym 
z Hiszpani wzbudziło wiele pytań, świadczące o ciekawości i chęci czerpania z doświadczeń innych 
krajów.

Kolejne dwa dni to spotkania w trzech grupach ze specjalistami z dziedziny prawa pracy, negocjacji 
i narzędzi rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mieli okazję zdobywania wiedzy z każdego tematu.
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Koncepcje CSR jako narzędzie kontaktu przedsiębiorstw z otoczeniem  
przy udziale Związków Zawodowych 

Na początek każdego z semianrów definiowano co oznaczają koncepcję CSR. Brzmi ona, iż odpo-
wiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspek-
ty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z intersariuszami (m.in. z pracownikami, z klienta-
mi, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). 

Jest to również wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz 
taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między 
jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

W definicjach tych dyskutowano o miejscu Zwiazków Zawodowcyh w tworzeniu strategii CSR, okre-
ślano intersariuszy w poszczególnych firmach, które brały udział w zajęciach. 

Związki Zawodowe mogą być pomocne w tworzeniu odpowiedzialnego bizensu jako forma kon-
taku z pracownikami oraz społecznością lokalną. Pomysłów na połączenie działalności już prowa-
dzonych przez związki zawodowego oraz pracodawców było wiele. Przykładem mogą być orga-
nizowane zawody sportowe czy paczki na święta, można to zadanie rozszerzyć poza zakład pracy 
i kontynuwać w społeczności lokalnej. Pomoże to nie tylko w wzmocnieniu wizeruneku firmy ale 
również rozszerzy świadomość dotyczącą roli związków zawodowych w społeczeństwie. 

Korzyści z CSR 

Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie 
długofalowej. Są to : 

Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - Udział firmy w życiu społeczności lo-
kalnej, podejmowanie długofalowych i  wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne 
i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie 
się w  społeczności i  pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a  także zdobycie zaufania władz 
samorządowych. 

Wzrost konkurencyjności - Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, 
dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR 
może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwa-
nia dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste. 

Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy - Poprzez podejmowanie wyzwań spo-
łecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy 
(pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te 
wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności 
i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - Społeczna odpowie-
dzialność firmy stanowi jeden z elementów poza finansowego motywowania pracowników. Dzięki 
kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach 
pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania fir-
my widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich 
– problemów społecznych. 

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i ro-
śnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, 
co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. 
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Każda z powyżej opisanych korzyści przedstawiona przedstawicielom związków zawodowcyh była 
przedyskutowana. Było wiele argumentów zarówno potwierdzających jak i zaprzeczających. Osta-
tecznie jednak wnioski zebrane prowadziły do słuszności wprowadzania koncepcji CSR do przed-
siebiorstwa. 

Obszary CSR 

Kolejne zagadnienie podejmowane na seminarium to obszary CSR. Wymieniono ich pieć i w każ-
dej z nich wskazano na możliwe inicjatywy, podejmowane przez firmy. To również było okazją na 
dzielenie się doświadczeniami z przedsiebiorstw uczestników. Wiele z podawanych przykładów ma 
miejsce w firmach, jednak nie nazywa się to odpowiedzialnym bizenesem, jest to działanie jak mó-
wiono „z dobrego serca”. Uczestnicy wskazywali również na fakt, iż kryzys gospodarczy był przyczy-
ną zaprzestania wielu inicjatyw związanych z CSR.

Zarządzanie - Strategia wizja i misja cele

Inicjatywy: 

•	 Poznanie społeczności lokalnej z wizją przedsiębiorstwa 

•	 Inwestowanie w kulturę w społeczności lokalnej 

Rynek - dostawcy, produkty, konsumenci

Inicjatywy: 

•	 Poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów 

•	 Etyczna działalność reklamowa i promocyjna 

•	 Terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców 

•	 Promowanie etycznych standardów postępowania 

Miejsce pracy - warunki pracy bezpieczeństwo, różnorodność, kodeks etyczny

Inicjatywy: 

•	 Poprawa warunków pracy 

•	 Równowaga na polu praca/życie prywatne 

•	 Równe szanse i różnorodność 

•	 Odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagradzanie 
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Środowisko – energia, woda, odpady, opakowania

Inicjatywy:

•	 Produkty przyjazne środowisku 

•	 Efektywne wykorzystanie zasobów 

•	 Ograniczenie ilości wytwarzanych zasobów 

•	 Wewnętrzna kultura ekologiczna 

Społeczeństwo - otoczenie społeczne, problem społeczny, współpraca

•	 Zaangażowanie społeczne 

•	 Działalność charytatywna 

•	 Sponsoring

Przedstwiono również i szczegółowo omówiono kroki wprowadzania koncepcji odpowiedzialnego 
bizensu w organizacji. Największe zainteresowanie wzbudziły kroki dotyczące dialogu, dokumentu 
strategi oraz raportowanie. Starano odpowiadać się na każde z nich. 

Koncepcja CSR została przedstwiona jako kolejne z  narzędzi ulepszenia współpracy Związków 
Zawodowych oraz przedbiębiorców. Wyniki spotkań wskazują na potrzebę rozrzeszania tematu 
w struktach związkowych, gdyż może to przynieść wiele korzyści dla wszystkich intersariuszy.
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Negocjacje 

Temat negocjacji nieodłącznie podejmowany jest na semianariach gdzie spotykają się przedstawi-
ciele związków zawodowych, pracodawców i instytuacji rynku pracy. Cieszy fakt, iż każda ze stron 
wciąż chce się kształcić w tym kierunku, aby coraz lepiej współpracować między sobą. W trakcie spo-
tkań skupiono uwagę na przedstawienie negocjacji prowadzących do wygranej po obu stronach 
jako najlepszego rozwiązania prowadzącego do porozumienia.

•	 Zasady	negocjacji	„wygrana-wygrana”:

•	 jasno	komunikuj	intencje	kooperacyjności	i	szczerej	wymiany	informacji

•	 nie	wywyższaj	się,	nie	usztywniaj	pozycji	i	przyjmij	postawę	poszukiwania	
rozwiązania

•	 odpowiadaj	ustępstwami	na	ustępstwa	drugiej	strony

•	 unikaj	momentów	irytujących:	gróźb,	sprzeciwu,	przemocy

Style negocjacji

Analizowano style negocjacji jakie pojawiały się w trakcie prowadzonych „gier negocjacyjnych”. Wy-
różnia się negocjacje twarde, miękkie i rzeczowe. 

Styl rywalizacyjny - negocjacje twarde (pozycyjne): zwycięstwo siłowe, uparte trwanie przy wyj-
ściowym stanowisku i zaspokojenie własnych potrzeb kosztem interesów partnera (zasada wygra-
ny-przegrany). W negocjacjach „wygrana-przegrana” jedna ze stron narzuca twardą taktykę warun-
ków i wymaga nie oferując ustępstw. Jest to skuteczne jedynie wtedy, gdy strona ta ma znaczną 
przewagę siły. Przy pewnej równowadze rezultatem jest usztywnienie wzajemnych stanowisk 
i wroga, nieżyczliwa postawa wzajemna obu stron. W prowadzeniu długotrwałych interesów i kon-
taktów nie jest to przydatny styl. Jeśli okaże się, ze druga strona dysponuje równorzędną siłą i rów-
nież wybierze ten styl, negocjacje wygrany-przegrany, zgodnie z dylematem więźnia w teorii gier, 
zamieniają się w negocjacje przegrany-przegrany (walka na wyniszczenie). Ludzie decydują się na 
negocjacje typu „przegrana-przegrana” przy silnie wzbudzonych motywach rywalizacyjnych, przy 
chęci „grania na czasie”, przy wrogim nastawieniu do przeciwnika w sporze. Dolna granica ustępstw 
jest starannie maskowana. Negocjacje takie są grą o sumie 0, nasza wygrana jest przegraną drugiej 
strony (i odwrotnie). W takich negocjacjach trzeba być twardym, a ustępstwa są formą walki. Racjo-
nalna jest wtedy kiedy bardzo zależy nam na przedmiocie negocjacji

Styl kooperacyjny - negocjacje miękkie: na pierwszym planie zachowanie dobrych stosunków 
z  parterem i  nie utracenie jego życzliwości (zasada wygrany-wygrany, ale najczęściej osiągane 
w drodze kompromisu/ugody z poczuciem obopólnych ustępstw - straty). Wymaga aprobowania 
strat i ujawnienia dolnej granicy ustępstw.

Styl problemowy - negocjacje rzeczowe (zasadnicze): uczestnicy wspólnie skupiają się na celu, któ-
rym jest wspólne rozwiązanie problemu. Interesy wyznaczane są przez odpowiedź na pytanie: dla-
czego mi na tym zależy? (zasada: wygrany-wygrany). W tym stylu nie ma dolnej granicy ustępstw, 
bowiem uczestnicy twórczo poszukują rozwiązań zwiększających zasoby do podziału. Wymagane 
jest brzegowe zaufanie do partnerów; nie wchodzi w grę presja siły, liczy się siła argumentów i obiek-
tywne kryteria. Wymagana jest otwartość na potrzeby, interesy i intencje drugiej strony. Strategia 
problemowa to sposób negocjowania oznaczający walkę z problemem, a nie z ludźmi. Jeden z za-
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sadniczych postulatów tej strategii brzmi: bądź miękki dla ludzi, a twardy dla problemu. Miękki 
dla ludzi - nie oznacza ustępstw za cenę utrzymania przyjaznych relacji (oznaczałoby to jakże często 
poddanie się szantażowi emocjonalnemu strony przeciwnej). Negocjowanie w taki sposób, by nie 
wzbudzać niepotrzebnych konfliktów między osobami, jest ważne z etycznego czy emocjonalnego 
punktu widzenia a także przynosi korzyści merytoryczne, jak:

•	 „cień przyszłości” - każdy moment negocjacji decyduje o  nastawieniu stron wobec 
partnerów i  problemu również w  przyszłości (rzuca „cień” na dalsze negocjacje czy 
inne formy kontaktów); negocjator, który poczuje się „zrobiony na szaro” czy upoko-
rzony, będzie się próbował odegrać, twórczość i otwartość jest tym większa, im więk-
sze jest poczucie bezpieczeństwa - nie pogarszaj warunków pracy, jeśli chcesz by na-
prawdę dobrze pracowali nad rozwiązaniem problemu, druga strona jest tak samo jak 
Ty adwokatem porozumienia przed tymi, których reprezentują - wypracowane w cza-
sie negocjacji porozumienia często wymagają zatwierdzenia przez zwierzchników, 
wyborców czy inne grupy (porozumienie, które wypracowujecie w pocie czoła bę-
dzie niedługo poddane krytyce, a jego obrońcami będą ludzie, z którymi teraz 
negocjujesz. Niezadowoleni z rozmów, źli i nieprzychylnie nastawieni do Ciebie 
partnerzy nie będą dobrymi obrońcami!!!)

•	 druga strona jest tak samo jak Ty adwokatem porozumienia przed tymi, których repre-
zentują - wypracowane w czasie negocjacji porozumienia często wymagają zatwier-
dzenia przez zwierzchników, wyborców czy inne grupy (porozumienie, które wy-
pracowujecie w pocie czoła będzie niedługo poddane krytyce, a jego obrońcami 
będą ludzie, z którymi teraz negocjujesz. Niezadowoleni z rozmów, źli i nieprzy-
chylnie nastawieni do Ciebie partnerzy nie będą dobrymi obrońcami!!!)

Kwestie, pozycje, interesy 

Można zakładać, że ludzie zajmują określone stanowiska w negocjacjach, ponieważ odpowiadają 
one ich potrzebom, których realizację chcą sobie w danych negocjacjach zapewnić. Potrzeby, któ-
re kryją się za zajmowanymi przez strony pozycjami nazywane są interesami. Dla uporządkowania 
i zrozumienia negocjowanego problemu potrzebne są trzy pojęcia (łatwo je zdefiniować za pomocą 
trzech krótkich pytań: co? jak? dlaczego?).

 

KWESTIE 

(co?) 

co negocjujemy? 

jakie są szczegółowe problemy? 

jakie są/będą tematy rozmów? 

POZYCJE 

(jak?) 

jak strony chciałyby rozwiązać 
poszczególne problemy? 

jakie są stanowiska, propozycje stron? 

INTERESY 

(dlaczego?) 

dlaczego stronom zależy na akurat takich rozwiązaniach? 

jakie są potrzeby stron? 

o co naprawdę chodzi negocjującym? 
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Rozszerzając tematykę negocjacji można postawić wiele pytań, ze szczegółowymi odpowiedziami: 

Jak rozpoznawać interesy kryjące się za pozycjami, jakie zajmują strony w negocjacjach?

•	 staraj się zadawać możliwie wiele pytań,

•	 poproś drugą stronę o wytłumaczenie powodów wysunięcia przez nią takiej, a nie in-
nej propozycji,

•	 poproś drugą stronę o wytłumaczenie powodów odrzucenia przez nią Twojej propo-
zycji,

•	 pytaj i słuchaj by zrozumieć, a nie po to, by znaleźć kontrargumenty,

•	 słuchaj co partnerzy mówią między słowami, zwracaj uwagę na komunikację niewer-
balną - to ważne wskazówki tego, na ile ważna jest dla nich dana sprawa (jak ważne 
interesy kryją się za ich stanowiskiem),

•	 wykorzystaj informacje spoza negocjacji - przeanalizuj sytuację partnerów, zwróć 
uwagę na ich poprzednie działania i wypowiedzi poza negocjacjami, spróbuj określić 
zewnętrzne źródła nacisku.

 
Najważniejszym elementem tego przygotowywania są ustalenia proceduralne. 

Wypracowanie dobrych porozumień proceduralnych może przynieść szereg korzyści, np.:

•	 uporządkować negocjacje i uczynić je bardziej przewidywalnymi (a przez to zmniej-
szyć stres negocjatorów),

•	 ograniczyć pole „zagrywek” i manipulacji (np. czasem trwania negocjacji, długością 
wypowiedzi, kolejnością omawianych kwestii, informacją),

•	 uniezależnić (do pewnego stopnia) rozmowy od czynnika zaufania (negocjatorzy nie 
są zdani na dobrą wolę drugiej strony, lecz na wcześniejsze ustalenia),

•	 polepszyć wymianę informacji i jej bezpieczeństwo („otwartość kontrolowana”),

•	 umożliwić testowanie wielu nowych rozwiązań (jeśli strony ustalą np., że zgłoszone 
rozwiązanie nie jest propozycją wiążącą dla tego, kto je zgłasza),

•	 umożliwić wprowadzenie procedur twórczego rozwiązywania problemów (np. wspól-
nej „burzy mózgów”),

•	 stworzyć podstawy do podziału na „podstoliki” według istotnych zagadnień meryto-
rycznych, a nie według siły osobowości poszczególnych negocjatorów (strony mogą 
ustalić, że w podstolikach wypracowuje się wstępne, nie wiążące jeszcze porozumie-
nia)

Jakiego typu ustalenia proceduralne warto poczynić, by negocjacje przebiegały sprawnie:

•	 strony i ich reprezentacje:

a) kto będzie brał udział w rozmowach,

b) czy będą (i kiedy) zapraszani eksperci,

c) czy rozmowy będą toczyły się z udziałem mediatora (ewentualnie: kiedy, w jakiej sytuacji);
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•	 czas i miejsce:

a) gdzie będą się odbywały negocjacje,

b) czy stronom potrzebne są osobne pomieszczenia na narady kuluarowe,

c) na jak długo planowane są negocjacje,

d) ile sesji negocjacyjnych strony przewidują,

e) jak długie będą sesje,

f) czas przerw (kiedy? na życzenie strony czy tylko w ustalonym czasie? jak długie?);

•	 „reguły gry i zachowania”

a) czy jest przewodniczący rozmów,

b) kto ma prawo zabierać głos przy stole plenarnym (np. tylko szefowie zespołów, czy 
wszyscy przy stole),

c) czy czas wypowiedzi jest ograniczony,

d) czy obowiązuje absolutny zakaz przerywania sobie nawzajem, czy np. można zadawać 
pytania w trakcie wypowiedzi partnerów,

e) czy wolno palić podczas rozmów; 

SCENARIUSZ	TYPOWYCH	NEGOCJACJI

budowanie	atmosfery	zaufania	i	współpracy

ustalenie	procedury	i	reguł	gry

strukturalizacja	problemu	i	ustalenie	planu	negocjacji	merytorycznych

zdefiniowanie	kwestii	spornej

określenie	interesów	stron	związanych	z	rozpatrywaną	kwestią

poszukiwanie	możliwych	sposobów	rozwiązania	kwestii	spornej

ocena	poszczególnych	propozycji	rozwiązania	kwestii	spornej

wybór	rozwiązania	najlepszego	(optymalnego)

(w	tym	momencie	można	przystąpić	do	rozpatrywania	kolejnej	kwestii	spornej	
znów	rozpoczynając	od	wypracowania	dobrej	definicji;	lub,	jeżeli	wszystkie	
kwestie	zostały	wyczerpane,	przejście	do	etapu	doprecyzowania	porozumień	
i	złożenia	porozumień	cząstkowych	w	kwestiach	szczegółowych	w	
porozumienie	ogólne)

dopracowanie	porozumienia	-	ustalenia	szczegółowe

ustalenia	co	do	realizacji	porozumienia

formalizacja	(zapisanie)	porozumienia
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Prezentowano również taktyki negocjacyjne, zagadnienie to jest szczegółowo opisane w materia-
łach udostępnionych podczas seminariów. Dodając jeszcze należy wspomnieć, iż wszystkie taktyki 
stosowane w  procesie negocjacji korzystają z  podstawowych zasad wpływu społecznego, które 
opisują psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka – przyczyny, dla których łatwiej jest 
nam zachęcić innych do zmiany swoich poglądów czy zachowań. Psychologia społeczna wskazuje 
na kilka podstawowych mechanizmów wpływu społecznego:

•	 Reguła wzajemności – czujemy się „zobligowani” do tego, aby odwzajemniać dobre 
rzeczy (zachowania, gesty, słowa), które otrzymujemy od drugiej strony;

•	 Reguła kontrastu – nasze spostrzeganie rzeczy bardzo zależy od kontekstu, w jakim 
się ona znajduje (produkt znajdujący się obok innego produktu „z niższej półki” może 
wydawać nam się bardziej atrakcyjny niż jest w rzeczywistości);

•	 Reguła niedostępności – opiera się na przekonaniu, że im czegoś jest mniej, tym jest 
to cenniejsze – innymi słowy – im bardziej coś jest niedostępne, tym bardziej przez nas 
pożądane;

•	 Reguła społecznego dowodu słuszności – dokonujemy oceny naszego zachowania 
(np. w  kategoriach poprawne/niepoprawne) przez pryzmat zachowań innych ludzi 
(obserwowanie, branie przykładu z innych);

•	 Reguła lubienia i sympatii – istnieje większe prawdopodobieństwo, iż spełnimy prośbę 
osoby, którą lubimy niż tej, do której nie czujemy sympatii;

•	 Reguła autorytetu – polega na zaufaniu do osób, które z jakiegoś powodu stanowią 
dla nas autorytet w danej dziedzinie;

•	 Reguła zaangażowania i konsekwencji – którą najlepiej opisują słowa Leonardo da Vinci 
„łatwiej powiedzieć „nie” na początku niż na końcu”;

 
Na seminariach dzięki uczestnictwu różnych grup docelowych dało się zauważyć chęć współpracy 
mimo wielu kwestii spornych. Miejmy nadzieję, że poskutkuje to wieloma porozumieniami na grun-
cie realnym.

Bibliografia:
Borkowska S., „Negocjacje zbiorowe”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 
Kennedy, G. „Negocjacje. Jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną” Business Press W-wa 1999
Lewicki R., Saunders D., Barry B., Minton J. „Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedże-
rów”, Rebis, Poznań 2005 
Mastenbroek, W. „Negocjowanie”, PWN, Warszawa, 1997
Nęcki Z., „Negocjacje w biznesie”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995r
Ury W., Fisher R., „Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się”, Państwowe Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1990r.
Witkowski T, „Psychomaniupulacje”, Oficyna Wydawnicza UNUS, 2000



 
27

Narzędzia rozwiązywania konfliktów 

Tematem podejmowym na semiariach ściśle związnaych z tematyką neogocjacji były konflikty. Dys-
kutowano o znaczeniu konfliktu nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Konflikty:

•	 Są	czymś	naturalnym

•	 Bywają	twórcze	

•	 Można	nimi	kierować,	rozwiązywać,	ograniczać,	tłumić	za	pomocą	
odpowiednich	metod

•	 Mogą	być	motorem	zmian	na	lepsze

•	 Warto	znać	swoje	własne	style	wchodzenia	i	reagowania	na	konflikty.	Dzięki	
temu	można	nauczyć	się	skutecznie	nimi	zarządzać

Rodzaje konfliktów 

Większość konfliktów występujących w kontaktach między ludźmi możemy przypisać do jednej z 
trzech grup:

•	 konflikty przedmiotowe, dotyczące prawa do posiadania (dysponowania) określonych 
dóbr („to jest moje, nie twoje”)

•	 konflikty wpływów, dotyczące prawa do decydowania o przebiegu określonej sytuacji 
czy zdarzenia („ja, nie ty”)

•	 konflikt o prymat (wyższość, słuszność) racji, przekonań, punktów widzenia, wartości itd. 

Podstawowe	rodzaje	konfliktów	w	organizacjach:

•	 konflikt	pomiędzy	osobami	pełniącymi	różne	role	(np.	między	kierownikiem	a	
podwładnym)

•	 konflikt	pomiędzy	jednostką	a	grupą	(np.	presja	konformizująca)

•	 konflikt	pomiędzy	grupami	w	tej	samej	organizacji	(np.	pomiędzy	
pracownikami	dwóch	różnych	działów)

•	 konflikt	pomiędzy	organizacjami	(np.	większość	sporów	prawa	handlowego)
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Fazy konfliktów 

Do odnalezienia narzedzi rozwiązywania konfliktów potrzebna jest pełna analiza zaistaniałej sytu-
acji. Poniżej przedstwione fazy konfliktu służą do poznania tajników zarówno rozpozania objawów 
jak i sposobów działania na poszczególnych etapach.

FAZA UTAJONA

FAZA I  
Przeczucia i drobne napięcia

Jest to faza, w której pojawiają się sygnały emocjonalne w postaci napięcia bądź innych przeżyć, 
które pełnią rolę „detektora konfliktu”.

Typowe objawy:

•	 Emocje: pojawia się napięcie, pobudzenie, poczucie dyskomfortu

•	 Myśli: Analizowanie sytuacji, próba nazywania problemu

•	 Zachowania: Brak zdecydowania, unikanie problemu bądź  
pierwsze próby konfrontacji z problemem

Jak sobie radzić?

•	 Nazwij emocje i zastanów się jakie jest ich prawdziwe źródło oraz jaki niosą ze sobą 
komunikat?

•	 Zastanów się, na czym polega problem, jak możesz go najlepiej określić?

•	 Nie unikaj problemu, w ten sposób go nie rozwiążesz.

FAZA JAWNA

FAZA II  
Wzajemna wrogość

Narastają emocje. Pojawiają się negatywne myślenie o „drugiej stronie konfliktu”.

Typowe objawy:

•	 Emocje: zwiększa się ich siła i różnorodność, pojawia się wrogość wobec drugiej strony

•	 Myśli: Obwinianie drugiej strony konfliktu, wzmacnianie stereotypu, coraz silniejsze 
osadzenie we własnych (często spolaryzowanych) poglądach

•	 Zachowania: Niechęć do wchodzenia w relacje, unikanie kontaktu, często rozłado-
wywania napięcia na zewnątrz (bierna agresja, „obgadywanie”)

Jak sobie radzić?

•	 Stwórz w głowie scenariusz najlepszej możliwej interpretacji działań i zachowań 
drugiej strony, który zakłada jej dobre intencje. Jaki cel przyświeca drugiej stronie? 
Dlaczego się tak zachowuje?

•	 Postaraj się opanować emocje poprzez nazwanie ich oraz wzięcie  
za nie odpowiedzialności.

•	 Kiedy mówisz do osób trzecich o konflikcie bądź osobach w niego zaangażowanych 
wyobraź sobie, że te osoby słyszą Twoje słowa. Sprawdź, czy zmienia to, co chciałeś 
powiedzieć?
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FAZA III  
Kumulacja

Jest to naturalne następstwo fazy 2, związane z potrzebą rozładowania napięcia.

Typowe objawy:

•	 Emocje: pojawia się agresja, napięcie staje się na tyle nieznośne, że dochodzi do jego 
wybuchu

•	 Myśli: Są podyktowane emocjami, często mają nieracjonalny oraz mało merytoryczny 
charakter

•	 Zachowania: Dochodzi do wybuchów gniewu, awantury, podniesienia głosu

Jak sobie radzić?

•	 Postaraj się trzymać emocje na wodzy, nie daj się sprowokować drugiej stronie.

•	 Trzymaj się merytorycznych argumentów, postaraj się nie dopuścić do emocjonalnej 
wymiany

•	 Skorzystaj z metody „dostrajania” – im łagodniej będziesz mówił, tym bardziej bę-
dzie się wyciszać druga strona

FAZA IV  
Wyciszanie

Faza 3 zwykle ma charakter nagły i krótkotrwały, szczególnie ze względu na jego intensywność. 
Wyciszenie staje się więc jej naturalną konsekwencją.

Typowe objawy:

•	 Emocje: obniżenie napięcia, uspokojenie, czasem poczucie winy

•	 Myśli: Na powrót pojawia się myślenie racjonalne, analizowanie sytuacji problemowej

•	 Zachowania: Chwilowe wycofanie z relacji stron konfliktu

Jak sobie radzić?

•	 Skorzystaj z chwili wyciszenia, przeanalizuj jeszcze raz, co wydarzyło się podczas 
kulminacji problemu?

•	 Zastanów się, co jest Twoim celem w tym konflikcie, co chciałbyś osiągnąć i stwórz 
swoją propozycję rozwiązania 

FAZA V  
Porozumienie

Wynika często z rozładowania napięcia, przychodzi po fazie rozładowania emocji, kiedy możliwa 
staje się rzeczowa rozmowa. Faza ta ma miejsce, jeśli strony konfliktu nie stracą zainteresowania 
jego rozwiązaniem.

Jak sobie radzić?

•	 Skorzystaj ze swojego planu rozwiązania konfliktu, skup się nie na problemie a wła-
śnie na rozwiązaniu.

•	 Pokaż drugiej strony swoje zainteresowanie konstruktywnym rozwiązaniem, które 
oznacza zwycięstwo obu stron bądź kompromis.

•	 Wysłuchaj drugiej strony z założeniem, że jej intencje są równie dobre, jak Twoje.
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Sposoby rozwiązywania konflików

Kolejnym etapem po zdefinowaniu problemu jest określenie jakie najlepsze działania można podjąć 
aby konflikt został rozwiązany. Na zajęciach uczestnicy poprzez własne doświadczenie rozpoznawali, 
którymi stylami zazwyczaj kierują się w rozwiązywaniu konfliktów.
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style kierowaNia koNfliktami

A. RYWALIZACJA
•	 Dążenie do obrony własnego interesu
•	 Lekceważenie interesów drugiej strony
•	 Podział na wygranego i przegranego
•	 Wygrywa silniejszy
•	 Metody walki: od przemocy do subtelnej mani-

pulacji
Stosuj, gdy:
Konieczne jest szybkie, zdecydowane działanie np. w kry-
zysie; wprowadzaniu ważnych i niepopularnych zmian; 
przeciwnik celowo unika rozwiązania konfliktu; chronisz 
się przed osobami niekompetentnymi

B. WSPÓŁPRACA
•	 Dążenie do obrony własnego interesu
•	 Dążenie do obrony interesów drugiej strony oraz 

realizacji jej celów

•	 Konflikt = wspólny problem do rozwiązaniat
Stosuj, gdy:
Ważne jest znalezienie wspólnego rozwiązania; w kryzy-
sach zespołowych, gdzie ważne są opinie osób o różnych 
punktach widzenia/poglądach i pokonanie wrogości 
przez uczenie obiektywizmu

E. KOMPROMIS
•	 Częściowe zaspokojenie osobistych interesów
•	 Częściowe zaspokojenie interesów partnera

•	 Obie strony coś zyskują i obie coś tracą
•	 Interesy obu stron brane są pod uwagę w stopniu przeciętnym

Stosuj, gdy:
Równi sobie siłą partnerzy zmierzają do wykluczających się celów; wystarczające jest osiągnięcie czasowego porozumie-

nia; konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji presji czasowej; zawodzi rywalizacja i współpraca

D. UNIKANIE
•	 Nie zajmowanie się konfliktem, bądź udawanie, 

że nie istnieje
•	 Konflikt staje się ukryty
•	 Rezygnacja z własnych potrzeb, aby druga strona 

zrealizowała cel
•	 Styl stosowany, gdy napięcie emocjonalne jest 

trudne do zniesienia, bądź wcześniejsze próby 
stosowania innych stylów nie powiodły się

Stosuj, gdy:
Cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo; nie 
ma dużych szans na wygraną; straty z powodu konfliktu 
przeważają nad zyskami z rozwiązania; trzeba dać czas na 
zredukowanie napięcia lub do zebrania informacji niezbęd-
nych do podjęcia decyzji; inni potrafią skuteczniej rozwią-
zać konflikt

C. DOSTOSOWYWANIE SIĘ
•	 Rezygnacja z obrony własnych interesów
•	 Pragnienie zaspokojenia potrzeb partnera
•	 Stosowany, gdy druga strona jest postrzegana 

jako silniejsza lub jako taktyka, by w przyszłości 
druga strona się odwzajemniła

Stosuj, gdy:
WIesz, że jesteś w błędzie i „odpuszczasz”; sprawa jest waż-
niejsza dla partnera niż dla ciebie, przyczyniasz się do po-
prawy relacji; ważniejsze jest zdobycie zaufania niż wynik 
konfliktu; ważne jest zachowanie zgody; chcesz dać do zro-
zumienia, aby inni uczyli się na własnych błędach

NastawieNie Na iNNych

Temat problemów zarówno w miejscu pracy i życiu prywatnym wzbudza zawsze wiele emocji. Na 
semianriach również można było to zauważyć, reakcje te pozwoliły na lepsze poznanie się uczestni-
ków oraz lepszą pracę na kolejnych zajęciach.
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