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Ramy 

Projekt „ELASTYCZNI pracownicy, SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI pracodawcy” zakładał organiza-
cję trzech seminariów nt. Flexicurity. Zajęcia odbywały się od kwietnia do czerwca 2011r. Ogółem 
przeszkolonych zostało 90 osób, w tym 52 kobiety i 38 mężczyzn. Każde seminarium trwało 3 dni. 

Seminaria podzielone zostały na część teoretyczną (I dzień seminarium) oraz część warsztatową (II, 
III dzień). Część teoretyczną dotyczącą modelu flexicurity prowadził Andrzej Szuperski, natomiast 
część warsztatowa podzielona została na 3 bloki tematyczne: 1. Prawo pracy, prowadzący Andrzej 
Szuperski, 2. Negocjacje, prowadząca Małgorzata Bogdanowicz, 3. Narzędzia rozwiązywania kon-
fliktów, prowadzący Marcin Grzelak. Firmą, która organizowała całe zaplecze szkolenia oraz przy-
gotowywała materiały, była Formac Polonia. Z ramienia firmy koordynatorem projektu była Hanna 
Kłopocka. 

W zajęciach uczestniczyli: członkowie związków zawodowych (25 K, 23 M), pracodawcy i pracowni-
cy przedsiębiorstw (20 K, 11 M), przedstawiciele organizacji pracodawców (3 K, 4 M) oraz instytucji 
rynku pracy (4 K).

Ewaluację przeprowadzono za pomocą trzech ankiet dotyczących: początkowych oczekiwań, me-
rytoryki bloków tematycznych i organizacji całości. 



 
3

Narzędzia 

Ankieta początkowa składająca się z trzech pytań zamkniętych:

1. Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę z zakresu flexicurity? 
Odpowiedzi: 1 – Wysoki poziom wiedzy, 2 – Wiedza tylko ogólna, 3 – Wiedza podstawowa, 
4 –Brak wiedzy

2.  Jak ocenia Pan(i) obecnie posiadaną wiedzę aktywnej polityki 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 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)

Ankieta oceniająca merytorykę bloków tematycznych, składająca się z ośmiu pytań zamkniętych 
i jednego otwartego: 

1. Prosimy o zaznaczenie płci:

 Kobieta    Mężczyzna

2. 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

3. Jak ocenia Pan(i) materiały otrzymane podczas warsztatów? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre, 2 – Dobre, 3 – Dostateczne, 4 – Niedostateczne

4. Jak ocenia Pan(i) merytoryczne przygotowanie trenera z zakresu prawa pracy? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrze przygotowany, 2 – Dobrze przygotowany, 3 – Słabo 
przygotowany, 4 – Nieprzygotowany 
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5. Jak ocenia Pan(i) merytoryczne przygotowanie trenera z zakresu negocjacji? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrze przygotowany, 2 – Dobrze przygotowany, 3 – Słabo 
przygotowany, 4 – Nieprzygotowany

6. Jak ocenia Pan(i) merytoryczne przygotowanie trenera z zakresu narzędzi rozwiązywania 
konfliktów? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrze przygotowany, 2 – Dobrze przygotowany, 3 – Słabo 
przygotowany, 4 – Nieprzygotowany

7. 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)

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

9. Czy seminarium spełniło Pana(i) oczekiwania? 
Odpowiedzi: 1 – Zdecydowanie tak, 2 – Raczej tak, 3 – Raczej nie, 4 – Zdecydowanie nie

Ankieta organizacyjna składająca się z pięciu pytań – czterech zamkniętych i jednego otwartego:

1. Prosimy o zaznaczenie płci:

 Kobieta   Mężczyzna

2. Jaką ogólną ocenę wystawił(a)by Pan(i) za organizację warsztatów? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobrą, 2 – Dobrą, 3 – Dostateczną, 4 – Niedostateczną

3. Jak ocenia Pan(i) wyżywienie podczas warsztatów? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre, 2 – Dobre, 3 – Dostateczne, 4 – Niedostateczne

4. Jak ocenia Pan(i) warunki zakwaterowania podczas warsztatów? 
Odpowiedzi: 1 – Bardzo dobre, 2 – Dobre, 3 – Dostateczne, 4 – Niedostateczne

5. 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, poszcze-
gólnych pytań oraz wyniki całościowe – gdzie średnia 1,00 była najwyższą możliwą do uzyskania oce-
ną, natomiast średnia 4,00 – najniższą możliwą. Wyniki przeliczono na jednostki procentowe w celu 
lepszej prezentacji danych, gdzie 100% oznacza maksimum, 0% minimum. 

Analiza wyników –wszyscy badani 

W projekcie wzięło udział 57% kobiet oraz 43% mężczyzn. (wykres 1) 

Wykres 1
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Wykres 3 

 Ankieta początkowa – wykresy wyników i opis 

Wykres 2

 

Na powyższych wykresach (wykres 2, 3) przedstawione zostały dane dotyczące ankiety początko-
wej. Uczestnicy najwyżej określi wiedzę posiadaną z zakresu negocjacji - na poziomie 2,50 (50%), zaś 
najniżej wiedzę z zakresu flexicurity - 2,70 (43,3%). 

Tematykę seminarium uczestnicy określili jako bardzo przydatną. Około 7% uczestników stwierdzi-
ło, iż nie ma zdania na temat założeń programowych. O ten wskaźnik pytano również po zakoń-
czonym szkoleniu; ocena uległa wówczas niewielkiej zmianie (wzrost o 4,8%), nadal pozostając na 
bardzo wysokim poziomie. 
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Kolejne pytanie dotyczyło powodu wzięcia udziału w seminarium. Najczęstsze odpowiedzi to: chęć 
zdobycia, wzbogacenia wiedzy; tematyka, poznanie tematu; zdobycie nowego doświadczenia, 
ciekawość; poznanie aktualnej wiedzy na temat negocjacji i  prawa pracy, nawiązanie kontaktów 
partnerskich z reprezentantami rynku pracy; nauka radzenia sobie z konfliktem; poznanie zasad ne-
gocjacji; zdobycie większej wiedzy w dziedzinie prawa, podniesienie kwalifikacji; sytuacja na rynku 
pracy. 

Ostatnie pytanie w omawianej ankiecie dotyczyło uwag do organizatorów. Uczestnicy seminariów 
nie mieli żadnych uwag co do organizacji spotkania. 

Ankieta merytoryki bloków tematycznych na zakończenie seminarium – wykresy wyników i opis

Wykres 4 

 Wykres 5 
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 W ankiecie dotyczącej merytoryki bloków tematycznych oceniano programowe założenia semina-
rium, w tym przypadku zadowolenie z zestawienia treści wyniosło 87,8%. Określono je zatem jako bar-
dzo przydatne, co nie uległo zmianie w porównaniu do początku spotkania. Materiały otrzymane pod-
czas seminarium określono na poziomie 1,60, czyli 80,0% uczestników oceniło je jako bardzo dobre.

Pod względem merytorycznego przygotowania oceniono trenerów. Prowadzącego zajęcia na te-
mat prawa pracy oceniono najwyżej – 91,9%, prelegenta z zakresu negocjacji oceniono na 89,6%, 
natomiast z tematu narzędzi rozwiązywania konfliktów na 86,7%. Wynika z tego, że wszystkich tre-
nerów badani ocenili bardzo wysoko.

W ostatnim pytaniu ankiety zapytano o satysfakcję uczestników. Określono ją na poziomie 84,4%, 
a jest to poziom wysokiego spełnienia oczekiwań. 

Zadano również jedno pytanie otwarte dotyczące wskazania, które z tematów poruszanych pod-
czas całego trzydniowego seminarium były najciekawsze. 

Wykres 6

Najczęstsze odpowiedzi to: negocjacje, prawo pracy, rozwiązywanie konfliktów, wszystkie, nego-
cjacje handlowe, zagadnienia związkowe, współpraca pracodawców i pracobiorców. Najciekawsze 
zdaniem uczestników seminarium tematy prezentuje wykres nr 6.
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Ankieta organizacyjna na zakończenie seminarium – wykresy wyników i opis

Wykres 7

Wykres 8

W ankiecie organizacyjnej określono trzy aspekty dotyczące seminarium. Pierwsze seminarium, ja-
kie odbyło się podczas trwania projektu, określono w ocenie ogólnej na 87,4%, a więc jako bardzo 
dobre. Tak wysoko oceniono również wyżywienie – 88,1% oraz warunki zakwaterowania – 88,8%. 

Dwie osoby miały następujące uwagi dotyczące spraw organizacyjnych: „Zbyt mało czasu wolne-
go”, „Zbyt duże nastawienie na związki zawodowe, mało uwypuklona odpowiedzialność związków 
za funkcjonowanie zakładu, podkreślenie tylko roli związków, traktowanie pracodawcy jako zło ko-
nieczne”. Pozostałe 88 osób nie miało uwag co do organizacji.
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Analiza wyników w grupie kobiet 

Przeanalizowano wyniki również w grupie kobiet (57%) oraz mężczyzn (43%). 

Wykres 9

Wykres 10

Kobiety określiły jako najwyższy poziom swojej wiedzy z zakresu prawa pracy (49,6%) oraz z aktyw-
nej polityki pracy (48,4%) i negocjacji (48%). Najniżej została określona wiedza z tematyki flexicurity 
(43,1%). Założenia programowe określono na wysokim poziomie (85%). 
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Wykres 11

Wykres 12

Programowe założenia seminarium kobiety oceniły nieco wyżej niż na początku szkolenia (90,2%). 
Jakość materiałów oceniono na poziomie 80,4%, uznano je zatem za bardzo dobre. Oznacza to rów-
nież, iż około 20 % badanych oceniło je jako dobre, jedna osoba jako dostateczne. Merytoryczne 
przygotowanie najwyżej określono dla prelegenta z tematu prawa pracy (92,8%), również wysoko 
dla prelegenta z tematu negocjacji (91,5%) oraz rozwiązywania konfliktów (89,5%). Wysoko został 
określony stopień pozyskanej wiedzy (79,7%), zwłaszcza że na początku poziom wiedzy z poszcze-
gólnych tematów przedstawiał się od 43,1% do 49,6%. Oczekiwania uczestniczek również zostały 
zdecydowanie spełnione.
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Wykres 13

Wykres 14

Kobiety oceniły bardzo wysoko zarówno ogólnie całe semianrium, jak również wyżywienie i warun-
ki zakwaterowania.
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Analiza wyników w grupie mężczyzn 

Wśród 90 osób 43% badanych stanowią mężczyźni. Poniżej zostaną przedstawione wyniki 3 ankiet 
przeprowadzanych podczas seminariów. 

Wykres 15

Wykres 16

Mężczyźni ocenili najniżej swoją wiedzę z zakresu flexicurity (43,6%) oraz rozwiązywania konfliktów 
(45,3%), zaś najwyżej wiedzę z zakresu negocjacji (52,1%). Może to wynikać z tego, że mężczyźni czę-
ściej biorą udział w spotkaniach z pracodawcą, mają zatem większe doświadczenie praktyczne w tej 
sferze. Z  kolei założenia programowe 80,3% badanych oceniło wysoko, uznając zaproponowane 
zestawienie tematów za przydatne.
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Wykres 18

Założenia programowe oceniono nieco wyżej niż na początku spotkań; przygotowane zestawienie 
było jednak wciąż oceniane wysoko także po ich zakończeniu. W grupie kobiet oceniono je nieco 
lepiej - 5,6% więcej pań niż panów uznała je za bardzo dobre. Podobnie jakość materiałów semina-
ryjnych kobiety oceniły nieco lepiej.

Obie płcie najwyżej oceniły merytoryczne przygotowanie prelegenta z prawa pracy (80,6%), nieco 
niżej prowadzących z zakresu negocjacji (87,2%) oraz rozwiązywania konfliktów (82,9%).

Wykres 17
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Wykres 20

Mężczyźni w  ocenie ogolnej bardzo wysoko ocenili zarówno ogólnie całe seminaria (88,9%), jak 
i warunki zakwaterowania (79,5%). Nieco niżej ocenili wyżywienie podczas seminariów (88,6%), jed-
nak najczęściej oceniali je jako dobre. 

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety ocenili stopień pozyskanej wiedzy oraz spełnienie oczekiwań na 
podobnym poziomie: odpowiednio 78,6% i 83,8% w grupie mężczyzn.

Oznacza to, że badani określili poziom zdobytej wiedzy jako satysfakcjonujący, a same seminaria 
zdecydowanie zaspokoiły ich potrzeby.

Wykres 19
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Podsumowanie tematyki seminariów

Podczas pierwszego dnia seminarium nt. Flexicurity omawiano tematykę: elastyczne i przewidywal-
ne formy umów, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, aktywna polityka rynku pra-
cy, nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, metody wypracowania koncepcji polskiego 
modelu flexicurity, jej zdefiniowanie, ukazujące szanse i zagrożenia dla pracowników i pracodaw-
ców. Określono szczegółowo ramy zagadnienia flexicurity. Dyskutowano zarówno o pozytywnych, 
jak i negatywnych aspektach elastycznych form pracy. Zostały one szczegółowo omówione z per-
spektywy prawa pracy ze wskazaniem na wzajemne zobowiązania obu stron. Uczestnicy byli nie-
zmiernie zainteresowani tematyką. Wyrażali opinie, że w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku 
pracy wiedza ta jest im niezbędna, i to nie tylko stronie związkowej, ale także pracodawcom. Zrozu-
mienie kwestii prawnych to jedna z kluczowych dla pracy związkowej umiejętności w codziennym 
zmaganiu się z problemami pracowników. Dla pracodawcy jest to również bardzo istotne, pozwala 
bez obaw o łamanie prawa zatrudniać pracowników i prowadzić firmę. 

Przedstawiono zagadnienie porozumienia i jego przewagę nad układami zbiorowymi. Uczestnicy 
mieli okazję napisania przykładowego porozumienia na zajęciach warsztatowych pod okiem An-
drzeja Szuperskiego. 

Zasada dobrej wiary to kolejne zagadnienie istotne zarówno dla związkowców, jak i pracodawców. 
Dyskutowano o ważności tego zagadnienia dla obu stron. W dyskusji obie strony podkreślały rolę 
cech takich jak wzajemna uczciwość. 

Przedstawiono również tematykę aktywnej polityki rynku pracy. Rozwinięto zagadnienia takie jak 
instytucje rynku pracy oraz strategie kształcenia przez pracodawców. Z tym również wiąże się kolej-
ny temat wykładów, jakim są strategie uczenia się przez całe życie 

Przeprowadzono również trzy warsztaty tematycze. Piewszym z  nich był warszat z  prawa pracy. 
Uczetnicy mieli okazję do praktycznego użycia wiedzy z tego zakresu. 

Rozwiązywanie konfliktów to kolejny temat, w czasie analizy którego zarówno związkowcy, jak i pra-
codwacy mieli okazję zaobserwować swoje reakcje w sytuacji konflikowej. Zaaranżowano sytuację, 
w której grupy będące w konflikcie miały zadanie dojścia do porozumienia, a dzięki wytrwałości 
i  kreatywności uczestników udało się to porozumienie osiągnąć. Dyskusje dotyczące możliwości 
rozwiązywania konfliktów niekiedy nie miały końca. Uczestnicy na zajęciach warsztatowych w spo-
sób praktyczny rozwiązywali konflikty z własnego doświadczenia, używając do tego różnorodnych 
technik rozwiązywania konfliktów. Dyskutowano również nad rodzajami konfliktów zawartych 
w tzw. „kole konfliktów”. 

Następny warsztat dotyczył negocjacji i był poniekąd związany z zagadnieniem prawa pracy. Jed-
nak w czasie jego trwania rozpatrzono omawiane zagadnienie pod względem konkretnych technik, 
których używa się podczas negocjacji. Uczestnicy pracowali w podgrupach, analizując możliwości 
osiągnięcia optymalnych rezultatów. Analizowano również wybrane przypadki negocjacyjne, wy-
bierając każdorazowo najlepsze warianty.
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Konflikty w negocjacjach i organizacji 

W trakcie warsztatów zaprezentowano rodzaje i style rozwiązywania konfliktów. Artykuł ma na celu 
pogłębienie wiedzy, dla lepszego zrozumienia przydatności omawianego tematu w codziennym 
życiu i pracy zawodowej

.

 

Credo rozwiązywania konfliktów:

 Wartości, misji czy przekonań drugiego człowieka nie należy oceniać (dobre/złe) 
i nie można ich negocjować. Można je rozpoznać i okazać drugiej stronie szacunek 
dla jej wartości, niekoniecznie się z nimi zgadzając.

Związkowcy i pracodawcy z konfliktami spotykają się w trakcie pracy oraz w czasie negocjacji. Dla-
tego warto wiedzieć, kiedy konflikty powstają i  jak sobie z nimi radzić. Konflikty w negocjacjach 
powstają, gdy: 

•	 istnieje silna wzajemna zależność, jedna strona ma znaczącą przewagę nad drugą

•	 czas jest odmiennie interpretowany, negocjatorzy nie akceptują swych ról

•	 istnieje niezgoda w zespole, nie ma jasno określonych kompetencji negocjacyjnych

•	 istnieją poważne przeszkody w komunikacji, jedna ze stron przedstawia nierealistyczne, 
zawyżone oczekiwania. 

Chcąc złagodzić konflikt, można przyjąć pewne pomocne zasady. Pierwsza z nich to przekonanie 
o równorzędności partnerów (w sensie ludzkim); druga to przekonanie o wolności, istnieniu możli-
wości wyboru dalszych kontaktów; trzecia to otwarte i czytelne ujawnienie intencji; zaś czwarta to 
spokojne rozważenie źródeł, przebiegu i sensu kontynuacji konfliktu.

Jedną z najistotniejszych kwestii w konflikcie jest właściwa komunikacja, stąd dbanie o jej prawidło-
wą formę jest kluczowym zadaniem, i to zanim zasiądziemy do stołu negocjacyjnego czy przepro-
wadzimy dyscyplinującą rozmowę z  pracownikiem. Dobra komunikacja jest również narzędziem 
wspomagającym radzenie sobie z emocjami w trakcie konfliktów, co, jak powszechnie wiadomo, 
jest nieodzowne w  takich sytuacjach. Poniżej przedstawiono kilkanaście zasad wspomagających 
komunikację w konflikcie.

 

 

Zasady komunikacji w konflikcie:

- bądź precyzyjny, w tym co mówisz i nie przeskakuj do konkluzji bez argumentacji

- mów raczej o faktach i informacjach niż o ocenach

- argumentuj raczej rzeczowo (racjonalnie) niż emocjonalnie

- pamiętaj o sposobie mówienia – to bardzo częsta przyczyna eskalacji konfliktu

- udzielaj dokładnych i prawdziwych informacji

- unikaj dwuznaczności i podtekstów
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 Należy jednak zaznaczyć, że zestawione powyżej zasady działają tylko, jeśli rzeczywiście zaczniemy 
stosować je w praktyce. Bywa bowiem, że z różnych powodów jedynie ulegamy złudzeniu, że się do 
nich dostosowujemy.

Warto jeszcze zaprezentować podejście konstruktywne do konfliktu, zgodnie z którym konflikt trak-
towany jest jako wspólny problem partnerów interakcji. Wymieniono w nim etapy radzenia sobie 
z konfliktem wg koncepcji Johnsona (1992):

 1. Określanie problemu

•	 Uzgodnienie przez strony, na czym polega problem

•	 Przełamanie egocentrycznego i wybiórczego widzenia zachowań własnych i drugiej strony

•	 Określenie obszaru „spraw wspólnych” oraz różnic między nimi

•	 Możliwie wąska definicja problemu (ewentualnie rozbicie go na mniejsze problemy)

2. Rozpoznawanie przyczyn

•	 Określenie przez obie strony, jakie wzajemne zachowania są nie do przyjęcia

•	 Wzięcie pod uwagę różnych zdarzeń, które mogą leżeć u źródła konfliktu

3. Tworzenie rozwiązań

•	 Ustalenie, jakie cele są obustronnie pożądane 

•	 Określenie, co muszą zrobić obie strony, aby rozwiązać konflikt

•	 Wspólna praca nad rozwiązaniem konfliktu angażuje obie strony i wzbudza pozytywne 
uczucia do partnera

4. Ocena i wybór rozwiązania

•	 Ocena pod względem skutków, jakie niosą dla obu stron

•	 Konstruktywne rozwiązanie sprzyja dalszej współpracy

5. Wprowadzenie w życie rozwiązania 

6. Ocena praktycznej skuteczności wybranego rozwiązania

•	 Weryfikacja po pewnym czasie, na ile rozwiązanie zlikwidowało problem

•	 W przypadku trudności w realizacji rozwiązań całą procedurę należy powtórzyć 
 

Przepracowanie każdego z tych etapów jest niezwykle przydatne w każdej sytuacji konfliktowej. 
W życiu codziennym najczęściej łatwo przychodzi nam definiowanie problemu czy też rozpozna-
wanie przyczyn, szukanie i wprowadzanie rozwiązań. Pomijamy jednak ocenę wybranego rozwią-
zania, rezygnując z tego, co można nazwać nauką na własnych doświadczeniach lub błędach. Jeśli 
wszystko idzie dobrze, przyjmujemy to za oczywistość, jednak gdy wybrany sposób rozwiązania nie 
skutkuje, często szukamy przyczyn w warunkach zewnętrznych, uznając np., że zaistniała sytuacja 
to winna prezesa czy dyrektora. 
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Jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów jest kompromis. Zwracam na niego szczególną 
uwagę, gdyż przeważnie jest on taktowany jako jedyny sposób na poradzenie sobie w sytuacji spor-
nej. Należy jednak rozróżnić jego rodzaje, gdyż w rzeczywistości nie zawsze jest on dobrym rozwią-
zaniem: 

•	 Kompromis zrównoważony (odpuszczenie części celów przez każdą ze stron i zgoda na cel 
wspólny)

•	 Kompromis niezrównoważony (jedna ze stron odpuszcza swoje cele i zgadza się na cele 
drugiej)

•	 Kompromis rekompensujący (jedna ze stron uzyskuje rację, natomiast druga określone 
korzyści). 
 

Jeśli decydujemy się na kompromis, wybierzmy ten zrównoważony lub rekompensujący, gdyż są to 
formy korzystne dla obu stron, pozwalające na tzw. „wyjście z twarzą z konfliktu”. Unikajmy nato-
miast kompromisów niezrównoważonych.

Kolejny narzędziem przydatnym w analizie sytuacji konfliktowej jest lista wskazówek technicznych 
pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów:

 

1. Określ najogólniej, na czym, twoim zdaniem, polega konflikt i zakomunikuj  
to partnerowi.

2. Przekaż partnerowi, jak zrozumiałeś jego sposób widzenia problemu 
 między wami.

3. Określ te zachowania partnera, które twoim zdaniem przyczyniają się do 
zaistnienia konfliktu lub stanowią jego istotę i zakomunikuj to partnerowi.

4. Na podstawie tego, co usłyszałeś od partnera, powiedz mu o tym, jakie twoje 
zachowania, zdaniem partnera, przyczyniają się do zaistnienia konfliktu lub 
stanowią jego istotę (jeśli partner uzna, że nie został właściwie zrozumiany, 
postaraj się doprowadzić na tym etapie do sytuacji, w której będziesz miał 
w tej sprawie jasność i zgodę partnera na swoje rozumienie. Jeśli konflikt 
dotyczy również poglądów lub opinii, określ, w jakich obszarach występują 
różnice i na jakie poglądy partnera trudno ci się zgodzić. Zakomunikuj to 
partnerowi.

5. Określ, w jakich obszarach, twoim zdaniem, zgadzacie się i zakomunikuj to 
partnerowi. Upewnij się, czy masz zgodę partnera na swoje zrozumienie,  
zarówno obszaru konfliktu, jak i zgody.

6. Sformułuj możliwie najkrótszy opis konfliktu (istotę konfliktu) pomiędzy tobą 

i partnerem. Uzgodnij tę formułę z partnerem tak, aby uzyskać jego zgodę.

7. Najjaśniej jak potrafisz, scharakteryzuj te zachowania i poglądy partnera,  
których zdecydowanie nie potrafisz zaakceptować, a nawet tolerować. 
Zakomunikuj to partnerowi.
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8. Opierając się na informacjach od partnera, najjaśniej jak potrafisz,  
scharakteryzuj własne zachowania lub/i poglądy, których nie potrafisz 
zaakceptować. Uzyskaj zgodę partnera na swoje zrozumienie.

9. Określ, co twoim zdaniem powinien zrobić partner, aby konflikt został  
rozwiązany i zakomunikuj mu to.

10.  Na podstawie tego, co usłyszałeś od partnera, określ to, co zdaniem partnera 
powinieneś zrobić po to, aby konflikt został rozwiązany  
Uzyskaj zgodę partnera na swoje zrozumienie.

11.  Zastanów się, czy jesteś skłonny zrobić to, czego żąda od ciebie partner 
i zakomunikuj swoją decyzję partnerowi.

12.  Jeśli nie zdecydujesz się na to, czego żąda od ciebie partner, to powiedz mu, 
najjaśniej jak potrafisz, na co się decydujesz, a na co nie.

13.  Po uzyskaniu takiej samej informacji od partnera ustal, czy to, co oferuje 
partner, jest dla ciebie wystarczające i zakomunikuj swoją decyzję.

14.  Jeśli kontrakt nie został jeszcze zawarty, możesz raz jeszcze przeformułować 
zarówno swoja ofertę, jak i żądania wobec partnera, tak aby zmierzało to 
do rozwiązania konfliktu. Możesz też przerwać negocjacje, jeżeli uznasz, że 
konflikt jest w tym momencie nierozwiązywalny.

15.  Po zakończeniu pracy podziel się z partnerem wrażeniami i wiadomością 
odnośnie Twego aktualnego stanu.

Do tej pory analizowane były konflikty w negocjacjach, ale występują one także w samej organizacji. 
W obu przypadkach używamy podobnych narzędzi do ich rozwiązywania. Zwracam uwagę na przyczy-
ny powstawiania konfliktów, gdyż często poradzenie sobie z nimi powoduje zmniejszenie ilości sporów 
w wyszególnionych obszarach.

GŁÓWNE PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W ORGANIZACJACH:

PODZIAŁ 
I OGRANICZONOŚĆ 
ZASOBÓW

Przy podziale zasobów może wystąpić konflikt ich ograniczoności. Są to zwłaszcza 
konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami w organizacji, np. podział funduszu 
nagród itp.

RÓŻNICE DĄŻEŃ 
I ZAANGAŻOWANIA

Mimo iż cel organizacji jest wspólny, dążenia poszczególnych grup bywają 
sprzeczne, np. konflikt na linii kadra zarządzająca (cięcie kosztów) vs. pracownicy 
liniowi (wyższe zarobki)

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PRZY 
REALIZACJI ZADAŃ

Zdarza się, że występują zakłócenia w pracy jednego działu w wyniku działań innego 
działu, np. problemy z zaopatrzeniem = konflikt na linii logistyka-produkcja

RÓŻNICE WARTOŚCI, 
POSTAW I POGLĄDÓW

Wiele konfliktów wynika z różnic w postawach czy światopoglądzie, np. postawy 
wobec związków zawodowych na różnych szczeblach organizacji

NIEJASNOŚCI 
ORGANIZACYJNE

W tym przypadku przyczyną konfliktów jest niejasność celów i niedokładnie 
określone zakresy obowiązków

CECHY OSOBOWOŚCI
Niektóre cechy osobowości członków organizacji, jak np. autorytaryzm, agresja, 
dogmatyzm, nieustępliwość, bywają poważną przyczyną konfliktów w organizacjach
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W przypadku konfliktów w organizacji używa się sformułowania „zarządzanie konfliktami”, co po-
zwala na dwa działania – ich wzmacnianie lub rozwiązywanie. 

Wzmacnianie konfliktów służy jedynie wprowadzaniu zmian w  organizacji; jest etyczne jedynie 
w przypadku, gdy jest pomocne dla całej organizacji, a nie gdy służy tylko poszczególnym jej człon-
kom. 

Rozwiązywanie może przebiegać w następujących etapach, wraz z pomocnymi pytaniami: 

1. Rozpoznanie problemu: 

•	 Czy sytuacja jest na tyle poważna, by uznać ją za problem? 

•	 Wypisanie listy czynników przemawiających za konfrontacją i przeciw niej

2. Postarajcie się zrozumieć: 

•	 Zapisanie własnych myśli i uczuć na temat konfliktu

•	 Postawienie się w sytuacji drugiej strony

3. Przedyskutujcie problem:

•	 Jak zdefiniować problem? 

•	 Jak oceniasz własny wkład w zaistniałą sytuację?

•	 Czy prawdziwa przyczyna jest ukryta? Jak myślisz, co to jest? 

4. Rozwiążcie trudności: 

•	 Jakie rozwiązania satysfakcjonowałyby Was najbardziej? 

•	 Jakie są ich korzyści i koszty? 

•	 Czy rozwiązanie może być przyczyną wzajemnych urazów? 

•	 Jak je zastosujecie? Czy odwołacie się do osób trzecich?

Przygotowując się do rozwiązywania konfliktu w organizacji:

• Ustal jasne cele i wyjaśnij sobie, z czego one wynikają. Określ intencje 
rozmowy, która stoi przez Tobą i innymi zaangażowanymi osobami.

• Udzielaj ludziom informacji (w tym zwrotnej) – dziel się z nimi jak największą 
ilością informacji podanych celowo, zachęcaj swoich ludzi do udzielania sobie 
nawzajem takiej informacji.

• Nie śpiesz się; gdy masz wątpliwości, naradź się z kimś. Zachęcaj ludzi (i sam 
to rób) do proszenia o konkretne wskazówki.

• Bądź dobrze przygotowany, opierając się na sprawdzonych danych przy jasno 
określonych celach. Dowiedz się od ludzi, w imię jakich wartości i potrzeb działają.

• Zachowuj elastyczność stanowiska; dowiedz się, jaka jest motywacja drugiej strony.
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• Nie grzęźnij – jeżeli nie ma żadnego postępu w jakimś punkcie, przejdź do 
następnego i wróć do tego później.

• Doceniaj znaczenie „zachowania twarzy” przez drugą stronę i przez siebie 
(wymuszanie zbyt dużych ustępstw może zupełnie zniszczyć relację).

• Załóż, że każda ze stron jest wartościowa i kompetentna – spójrz na sytuację 
oczyma strony przeciwnej. Wybacz ludziom to, że działają we własnym 
interesie – Ty robisz tak samo.

• Pamiętaj, by uważnie słuchać; panuj nad emocjami, ale wyrażaj je otwarcie.

• Stosuj pytania otwarte, nakłaniające do opisania perspektywy drugiej strony; 
używaj języka pozytywu i proś o konkretne zmiany w zachowaniu zamiast 
ogólnych żądań.

• Zdobądź opinię stanowczego, ale sprawiedliwego; oceń każde posunięcie 

w świetle swoich celów.

• Przy każdym posunięciu upewnij się, że znasz powiązania z innymi 
posunięciami; zwracaj uwagę na język każdego wynegocjowanego 
sformułowania (brzmienia słów i zwrotów).

• Ustal wspólne i jednakowe dla wszystkich zasady w zespołach, wiążące dla 
Ciebie i innych.

• Pamiętaj, że najłatwiej o dobre rozwiązanie w kompromisie; a obecny konflikt 
będzie rzutował na relacje w przyszłości.  

Powyżej przedstawiono wiele narzędzi wspomagających rozwiązywanie konfliktów, jednak – jesz-
cze raz powtórzę – ich poznanie bez zastosowania w praktyce nie będzie skutkowało porozumie-
niem. 

Często spotykamy sformułowanie „wszystko rozwija się przez konflikt”. Życzę więc konstruktywne-
go rozwiązywania sporów prowadzącego do formowania korzystnych, wspólnych interesów. 
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Zawsze należy pamiętać o tym, że do stołu zasiadają ludzie obdarzeni  
intelektem i uczuciami, uwikłani w układy wykraczające poza teren negocjacji. 

Skuteczne Negocjacje – wybrane zagadnienia 

Negocjacje są procesem, który toczy się wokół nas każdego dnia. Już budząc się, część ludzi pro-
wadzi ze sobą dyskusję: „Ile mogę jeszcze pospać?”. Czasami trwa to 5 minut, a czasami nieco dłu-
żej. Sytuacja ta pokazuje, iż sami sobie wyznaczamy zadania, z których dla przyjemności dłuższego 
spania rezygnujemy, a później staramy się w różny sposób nadrobić zaległości, np. jedząc śniadanie 
w drodze do pracy. W niniejszej publikacji chcę pokazać szerszy zakres negocjacji – to, co w poszcze-
gólnych fazach może się pojawić, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, oraz to, jak istotna 
jest komunikacja w procesie negocjacyjnym. 

Negocjacje nie wymagają szczególnych predyspozycji – są rzemiosłem, którego można się nauczyć. 

Jedna z definicji negocjacji (za Ury) brzmi: „Negocjacje to proces dwustronnej komunikacji, której 
celem jest osiągnięcie porozumienia z innymi, gdy niektóre z waszych interesów są wspólne, a inne 
sprzeczne”. 

Określenie negocjacji w tej definicji zakłada, iż kiedy je rozpoczynamy, nie mogą one być monolo-
giem jednej ze stron, oraz że znamy zarówno sprzeczne, jak i wspólne interesy. Kiedy cele obu stron 
są tylko sprzeczne i nie można znaleźć ostatecznie punktu wspólnego, jest to sytuacja, w której ne-
gocjacje kończą się fiaskiem. Siadając do stołu negocjacyjnego, należy pamiętać, że ich istotą jest 
znalezienie kwestii łączących obie strony, tak aby zakończyły się porozumieniem. Takim wspólnym 
interesem jest zazwyczaj dobro zakładu, firmy, organizacji oraz rozwój czy stabilizacja sytuacji finan-
sowej firmy. 

Negocjacje zbiorowe dotyczą zaś rozmów pomiędzy pracodawcą, grupą pracodawców a pracowni-
kami. Odbywają się w celu określenia warunków pracy i zatrudnienia, uregulowania stosunków mię-
dzy pracodawcami i pracownikami, uregulowania stosunków między pracodawcami lub ich orga-
nizacjami a organizacją lub organizacjami pracowników. Podstawą tych negocjacji jest osiągnięcie 
kompromisu przez wspólne poszukiwanie takich rozwiązań, które byłyby korzystne dla obu stron 
i oparte na konsensusie oraz budowa klimatu współpracy i wzajemnego zaufania. 

Spełnienie wszystkich założeń takich negocjacji jest możliwe przy chęci obu stron do porozumienia 
oraz – w przypadku negocjacji między pracodawcą a kilkoma czy kilkunastoma związkami zawo-
dowymi – jedności co do założeń, strategii i określenia ostatecznego porozumienia przez wszystkie 
związki biorące udział w negocjacjach. 

Specyficznymi cechami negocjacji zbiorowych są przede wszystkim ciągłość, brak dobrowolności, 
pragmatyzm. Zaletami ich jest kanalizowanie konfliktu, gdy zostanie osiągnięty kompromis. Wadą 
jest natomiast powolniejszy proces podejmowania decyzji oraz możliwość pojawienia się podzia-
łów na „my” i „oni”. 

Zwracam szczególną uwagę na brak dobrowolności; związki zawodowe są zobowiązane do podję-
cia negocjacji z pracodawcą, natomiast dobrowolność istnieje w porozumieniu z innymi związkami. 
Zdarza się czasem tak, iż negocjacje z innymi związkami są trudniejsze, dłuższe, a przede wszystkim 
stanowią najważniejszą część przygotowania przed głównymi negocjacjami z pracodawcą. Dopiero 
kiedy wszystkie związki dojdą do jednoznacznego i ostatecznego porozumienia na mocy współpra-
cy, można zasiąść do stołu negocjacyjnego z pracodawcą.
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Przygotowanie do negocjacji 

Negocjacje to umiejętność, którą doskonali się głównie przez praktykę. Jednak wiedza i doświad-
czenie zebrane w podstawowe zasady mogą pomóc uniknąć kosztownych błędów. Każda instytucja 
i organizacja składa się ze wzajemnie zależnych jednostek, które mają własne interesy. W tej sytuacji 
prawie każda istotna decyzja jest negocjowana.

Przygotowanie do procesu negocjacji rozpoczynamy od określenia grupy osób, które będą uczest-
niczyły w negocjacjach oraz zbierały i analizowały informacje, niezbędne do podjęcia rozmów. Ze-
spół negocjacyjny ma wiele zalet. Najważniejszą z nich jest fakt, iż zespół podejmuje większe ryzyko. 
Kolejnymi jest większa kreatywność, większa wiedza, niezapominanie o szczegółach oraz lepsze 
planowanie. Wadą jest wolniejsze podejmowanie decyzji oraz problemy z  określeniem jednego 
lidera. W przypadku kilku związków zawodowych problem wyznaczenia lidera do przewodzenia 
negocjacjom jest trudną, lecz bardzo istotną kwestią dla prowadzenia negocjacji skutecznych. Two-
rząc taki zespół, określamy role poszczególnych osób, tj.: przewodniczący, negocjator, obserwator, 
ekspert, rzecznik, wspomagający. Dobrze jest przemyśleć, czy chcemy sami negocjować obejmując 
każdą z tych ról, czy warto zaprosić naszych współpracowników do pełnienia którejś z nich. Zwra-
cam uwagę na obserwatora. Jego przydatność jest bardzo duża – to osoba, która zobaczy znacznie 
więcej niż negocjator i może pomóc w np. zrobieniu przerwy w najodpowiedniejszym dla nas mo-
mencie, przekazać wszystkie zaobserwowane kwestie mające znaczenie w negocjacjach. 

Aby to wszystko było możliwe, potrzebne jest wiele działań zarówno przed przystąpieniem do ne-
gocjacji, w ich trakcie, jak i po zakończeniu całego procesu i podpisaniu porozumienia. Dla skutecz-
nych negocjacji należy uwzględnić również szereg czynników związanych z procesem negocjacji, 
tj.: równowaga stron, rachunek korzyści i stron, partnerstwo stron, zasada dobrej wiary i woli po-
wodzenia, rzetelna wiedza i informacja, modele negocjacji, procedury organizacyjne, umiejętności 
negocjacyjne. Ważnym elementem, który rozpatrujemy, są cele i oczekiwania stron. Uwzględniamy 
również czynniki zewnętrze: społeczno-polityczne, ekonomiczne, kulturowe, regulacje prawne. 

Przygotowanie do negocjacji uważa się za kluczowy element całego procesu. To dzięki odpowied-
niej strategii, wiedzy itp. na zakończenie możemy osiągnąć sukces. Kiedy nie przygotowujemy się 
do negocjacji, zwiększamy niemalże do 100% ryzyko fiaska. Co możemy zrobić, kiedy jesteśmy po-
stawieni przed faktem, iż nasz pracodawca chce się z nami spotkać za godzinę, aby negocjować? 
Jeśli jest możliwość, oczywiście przekładamy rozmowy, jeśli nie, rozpoczynamy spotkanie, jednak 
cel negocjacji zostaje zmieniony, a w takiej sytuacji jego istotą staje się zebranie informacji i na tym 
możemy zakończyć oraz umówić się na kolejne spotkanie. Może się również zdarzyć, iż na takim 
spotkaniu dostaniemy propozycje warte przyjęcia. W takiej sytuacji warto się upewnić, zrobić prze-
rwę i skonsultować ze współpracownikami lub ekspertem. Powodem, by tak postąpić, jest to, iż czę-
sto w trakcie negocjacji pojawiają się emocje zarówno negatywne, jak i pozytywne, które mogą 
nam przeszkadzać w podejmowaniu odpowiednich decyzji. 

Przygotowania można rozpocząć od stworzenia checklisty, odpowiadając na pytania dotyczące za-
równo nas, jak i drugiej strony.
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Checklista przygotowań do negocjacji

Przygotowując się do negocjacji, należy zadać sobie szereg pytań, które mogą 
pomóc w osiągnięciu sukcesu w negocjacjach. 

• Dlaczego rozpoczynamy negocjacje i czego mają dotyczyć?

• Kto będzie naszym przeciwnikiem? Jaki przyjmie styl?

• Czy można załatwić sprawę bez negocjacji?

• Kiedy najlepiej, a kiedy najgorzej będzie rozpocząć negocjacje?

• Jakie oferty wyjściowe zamierzamy przedstawić? Do jakiego poziomu 
jesteśmy skłonni czynić ustępstwa?

• Kto będzie prowadził negocjacje?

• Gdzie będziemy przeprowadzać negocjacje?

• Jak długo zamierzamy prowadzić rozmowy? 

• Jak sprawdzić trafność postrzegania sytuacji, istniejące możliwości, uboczne 
zagadnienia i ewentualne ograniczenia zawarte w naszym stanowisku?

Pytania dotyczące drugiej strony

• Jaką ma władzę, jak jest wynagradzany, kto kontroluje terminy?

• Jak wiedzie się firmie i jak wiedzie się osobie?

• Presja czasu i kto podejmuje decyzje? 

• Jaką ma osobowość (aspiracje, typ osobowości, jak komunikuje, czy jest 
gadatliwy, czy jest doświadczony)?

• Czy podejmuje decyzję i jak mu pomóc w jego firmie?  
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Korzystając z powyższej listy, nabieramy większej pewności, iż w naszych przygotowaniach prze-
analizowaliśmy znaczą część istotnych kwestii. W  ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo 
osiągnięcia porozumienia oraz budujemy swoją pozycję w negocjacjach, gdyż druga strona, widząc 
nasze przygotowanie, wie, że rozmawia z równym sobie partnerem.

W definicji przedstawionej na początku powiedzieliśmy o wspólnych i sprzecznych interesach. Ana-
liza celów obu stron prowadzi do zrozumienia, jakie są owe interesy w danym przypadku. Uświado-
mienie ich sobie jest trudne, lecz możliwe.

Przyjrzyjmy się celom związków zawodowych i pracodawców. Ich rozbieżność możemy zaobserwo-
wać szczególnie w sytuacji trudności ekonomicznych i ostrej konkurencji. 

ZWIĄZKI ZAWODOWE PRACODAWCY

Cele w okresie trudności ekonomicznych i ostrej konkurencji

Utrzymanie lub poprawa warunków pracy 

Troska o ochronę zatrudnienia i świadczeń socjalnych 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Zgoda na większą mobilność wewnętrzną 
pracowników 

Utrzymanie i/lub wzrost swojej pozycji

Przetrwanie i rozwój firmy 

Wzmocnienie pozycji na rynku 

Minimalizacja kosztów pracy jako narzędzie do walki 
z konkurencją 

Powiązanie płac z efektami pracy 

Cele to nie jedyna kwestia, którą rozpatrujemy. Ważne jest również zebranie jak najwięcej możli-
wych informacji dotyczących drugiej strony, gdyż poprzez wiedzę, jaką posiadamy, budujemy po-
zycję oraz wiarygodność w trakcie negocjacji. Istotna jest również wiedza ekonomiczna dotycząca 
sytuacji finansowej firmy. Można podejmować próby negocjowania podwyższenia płacy w  mo-
mencie, gdy firmie grozi upadłość, jednak prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest wówczas 
niewielkie.
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Otoczenie 

Zanim usiądziemy do stołu negocjacyjnego, należy sprawdzić otoczenie, w jakim negocjacje będą 
się odbywały. Ważne jest tutaj oświetlenie, np. to, aby słońce nas nie oślepiało, temperatura po-
mieszczenia, gdyż przy skrajnych może np. zmniejszyć się nasza koncentracja i wystąpić nadmierne 
pocenie się. Ustawienie krzeseł to również istoty element otoczenia negocjacyjnego. Oto kilka moż-
liwości:

Pozycja współzawodnicząco- defensywna 
(oko w oko) 

Towarzyszy jej atmosfera konfrontacji. W tak-
cie takiej rozmowy można łatwo przyjąć ton 
wrogi. Ustawienie najczęściej pojawiające się 
w  negocjacjach. Pozwala na stworzenie gra-
nicy, jaką jest stół. Wykorzystywana w trakcie 
„ostrych” rozmów na chwilowe wycofanie się. 

Pozycja narożna (przyjacielska) 

Najkorzystniejsza pozycja do otwarcia roz-
mów. Atmosfera jest luźna i  przyjazna. Nikt 
nie czuje się bezpośrednio atakowany. Jednak 
przy negocjacjach zbiorowych trudno jest 
właśnie tak się ustawić. Pozycja przydatna do 
podpisywania ostatecznych dokumentów.

Pozycja niezależna 

Wyraża brak zainteresowania. Może oznaczać 
niewielkie zainteresowanie lub zdradzać zu-
pełny brak pewności siebie. Tego ustawienia 
należy unikać. Przeszkadza w  komunikacji 
podczas negocjacji.

Pozycja ramię w ramię (po jego stronie) 

Gdy wstępne potyczki są już rozegrane, 
wspólne stanowiska uzgodnione, a  do usta-
lenia są tylko szczegóły. Możliwa, gdy mamy 
dobre relacje z drugą stroną.
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W trakcie spotkań związków zawodowych z pracodawcami zaaranżowanych w czasie warsztatów 
analizowano przywołane wyżej ustawienia oraz przedstawiono propozycje zmian możliwe do za-
stosowania w praktyce.

Kolejnym elementem przed rozpoczęciem negocjacji jest ustalenie czasu ich trwania. Przede 
wszystkim powinien być on w miarę możliwości elastyczny. Gdy umawiamy się na spotkanie, okre-
ślamy nie tylko godzinę rozpoczęcia, ale również czas trwania rozmów. Dzięki temu wiemy, ile czasu 
mamy na poszczególne punkty, które chcemy podejmować. Uchroni nas to również przed sytuacją, 
gdy druga strona w sytuacji, gdy uzgodniono tylko czas rozpoczęcia, informuje nas, że ma niestety 
tylko pół godziny, a potem ma ważne spotkanie, którego nie może odwołać. Jest to taktyka zwana 
„presją czasu” – kiedy wiemy, że czasu jest niewiele, staramy się szybciej podejmować decyzję. Ist-
nieje również inna prawidłowość związana z czasem w trakcie negocjacji – 80% ustępstw ma miej-
sce w ciągu ostatnich 20% czasu ich trwania. 

 Negocjacje właściwe

W rozmowach negocjacyjnych możemy wyróżnić 3 fazy. Pierwsza dotyczy określenia celu negocja-
cji, tzw. pierwszych ofert. Ważne, aby jeszcze w fazie przygotowania pamiętać, że budując strategie, 
określamy w sposób dokładny, choć elastyczny, ile informacji będzie zawartych w początkowym 
wystąpieniu. Nie możemy w tym momencie negocjacji przedstawić całej wiedzy dotyczącej tema-
tu negocjacji. Warto posłuchać, co druga strona chce nam przekazać. Może się tu pojawić taktyka 
„udawany szok”, czyli negocjatorzy okazują zaskoczenie dotyczące usłyszanych informacji, jakby je 
słyszeli po raz pierwszy. Jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, świadomość, że jest to tylko blef, po-
zwoli nam przejść do dalszych negocjacji. 

Kolejny etap rozmów to wymiana argumentów za i przeciw, zmierzających do zbieżności interesów 
obu stron. Warto tu pamiętać o założonej strategii, elastyczności i wszystkich innych cechach dobre-
go negocjatora. Ten etap pełen jest taktyk negocjacyjnych. Większość z nich została szczegółowo 
opisana w  materiałach szkoleniowych prezentowanych podczas warsztatów. Znajomość technik 
pozwala nam na pokazanie drugiej stronie, że rozpoznajemy poszczególne zagrania, dzięki czemu 
budujemy swoją pozycję negocjacyjną. W takiej sytuacji negocjator może zrezygnować z używania 
kolejnych taktyk, gdyż stają się one nieskuteczne. 

Etap trzeci rozmów negocjacyjnych ma miejsce tuż przed podpisaniem ostatecznych dokumentów. 
Musimy uważać w tym momencie na pojawienie się taktyk negocjacyjnych takich jak np. „skubanie”. 
Kiedy usłyszmy o niewielkich ustępstwach i podpisaniu ostatecznych warunków, łatwiej godzimy 
się na nie. 

Zakończenie negocjacji następuje w momencie podpisania odpowiednich dokumentów. Na tym 
jednak sam proces negocjacji się nie kończy. Można bowiem podjąć wiele działań, aby utrzymać 
atmosferę, relacje i chęć współpracy (jeśli taka była, rzecz jasna). Podziękowania dla drugiej strony 
w formie pisemnej to tylko jeden ze sposobów na dokonanie tego, o czym piszę. Często też w mi-
łej atmosferze udajemy się na obiad (żeby zapobiec konfliktowi, ważny jest dobór odpowiedniego 
miejsca oraz ustalenie, kto płaci). W procesie negocjacji ważne jest również podsumowanie, czyli 
analiza wydarzeń. Jest to spotkanie zespołu negocjacyjnego w celu przeanalizowania procesu ne-
gocjacji: czy założona wcześniej strategia była zrealizowana i w jakim stopniu, jakie elementy były 
dobre, jakie zaś są do poprawy. Każda sprawa powinna być również zapisywana podczas spotkania. 
Zdarza się bowiem, że spotkanie się odbyło, wnioski zostały wyciągnięte, a przy kolejnych negocja-
cjach powtarzane są te same błędy. Dla uniknięcia takich sytuacji, jeśli wynik spotkania podsumo-
wującego jest zapisany, warto przy przygotowaniu do kolejnych negocjacji przypomnieć sobie, co 
wcześniej sami ustaliliśmy.
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Istnieje wiele mitów związanych z procesem negocjacji. Uświadomienie sobie tego pozwala na ich 
eliminację, poprzez co prowadzimy coraz lepsze rozmowy. Siadając do stołu negocjacyjnego nego-
cjatorzy często:

•	 Mylą negocjacje z walką („teraz go załatwię”)

•	 Lekceważą klimat („przejdźmy do interesów”)

•	 Nie dostrzegają kontekstu (związek z mocodawcą)

•	 Uważają, że impas oznacza fiasko

•	 Mylą zdecydowanie z zawziętością

•	 Nie są świadomi własnego stylu negocjowania i jego wpływu na innych

•	 Nie rozpoznają własnych ani cudzych prób manipulacji

•	 Postrzegają wspólne poszukiwanie rozwiązań jako „dokładanie do interesu”. 
 

Każda z tych postaw wpływa negatywnie na proces negocjacji, co może doprowadzić zarówno do 
ich zerwania i umówienia się na kolejny termin, jak i do szybkiego zakończenia brakiem porozumie-
nia. Pamiętając o tym, mamy szansę stać się lepszymi negocjatorami. Dopiero w zetknięciu z realny-
mi sytuacjami negocjacyjnymi szlifuje się mistrzostwo.

 

Negocjacje są szczególnym spotkaniem stron. Przeprowadzone warsztaty umożliwiły rzeczywiste 
spotkanie się związkowców i  pracodawcy. Obie strony zyskały bowiem okazję do wymiany do-
świadczeń, poznania swoich interesów, potrzeb i poglądów. Uczyły się słuchać i słyszeć, otwierać 
się na argumentację rozmówcy i adekwatnie na nią reagować.
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Andrzej Szuperski
        

O elastyczności form zatrudnienia bez entuzjazmu

W ostatnim czasie wypełnionym szkoleniami i spotkaniami z grupami związkowymi zdarzyło mi 
się parę razy prowadzić dyskusje w nietypowym gronie składającym się zarówno z przedstawicieli 
pracodawców jak i związków zawodowych. Tematem tych spotkań była elastyczność form zatrud-
nienia a więc modna ostatnio „flexicurity” jako rzekome panaceum na trudności związane z kryzy-
sem ekonomicznym.

Na kilku z takich spotkaniach poświęconych poszukiwaniu elastycznych form zatrudnienia, ja-
kie odbywały się w województwie wielkopolskim, zaprezentowałem zgromadzonym nasz szczery 
związkowy pogląd na ten temat. Zaczęło się od przestawienia kilku „prawd” niewygodnych dla tak 
zwanych owijaczy w bawełnę trudnych tematów.

Stwierdzić należy, iż konflikt pomiędzy interesami pracodawców i pracowników na tle prefero-
wanych elastycznych form zatrudnienia wpisany jest w aktualną sytuację na rynku pracy. Konflikt 
ten może być ucywilizowany, ale nie zlikwidowany. Jest oczywistą oczywistością, że w  interesie 
pracodawców jest poszukiwanie form zatrudnienia zapewniających możliwość szybkiego zwalnia-
nia pracowników bez komplikacji w postaci długotrwałego postępowania sądowego i bez długich 
okresów wypowiedzenia. Biegunowo odmienny jest interes pracowników, którzy stabilizację życio-
wą upatrują w umowach o pracę gwarantowanych zapisami kodeksu pracy, z długimi okresami wy-
powiedzenia, kontrolą związkową zwolnienia i możliwością odwołania się do sądu pracy.

Równocześnie ci sami pracownicy otwarci są na propozycje elastycznych form zatrudnienia 
przejawiających się w swobodnym kształtowaniu czasu pracy, miejsca wykonywania obowiązków 
pracowniczych, nowych systemów wynagradzania i premiowania. Tak rozumianą elastycznością są 
również zainteresowani pracodawcy.

Elastycznymi formami prawnymi zatrudnienia zainteresowani są głównie pracodawcy, pracow-
nicy wręcz przeciwnie. Można czasem usłyszeć wprost od związków pogląd: Wam chodzi o to aby 
móc w każdej chwili bez sądu i odszkodowania zwolnić jak największą ilość pracowników. 

Szkodliwość społeczna tej formy zatrudnienia jest powszechnie znana w gronie związkowym 
i wśród osób zawodowo zajmujących się prawem pracy. Jest to ulubiona i preferowana przez praco-
dawców forma „elastycznego” zatrudnienia. Ta swoista elastyczność niestety dotyka przede wszyst-
kim naszą młodzież uniemożliwiając wielokrotnie skuteczny start w samodzielne życie. Obecni na 
sali pracodawcy przyznali to również, zgadzając się z postawioną tezą, iż umowa na czas określony 
w aktualnym kształcie prawnym przynosi więcej szkód niż pożytku. Wśród wielu wad tej umowy, 
znanych i nie wymagających przypomnienia pojawił się również zarzut negatywnego oddziaływa-
nia na demografię kraju. Argumentowano, że trudno zdecydować się na potomstwo gdy obydwoje 
rodzice zatrudnieni są czasowo a ich kariera zawodowa może się skończyć po 2 tygodniach od wy-
powiedzenia umowy o pracę. Na dodatek nie mogą wtedy liczyć na obronę związkową ani prawną 
przed sądem pracy.

Wskazano również na ciekawy aspekt szkodliwości tej umowy w sferze popytu na artykuły kon-
sumpcyjne. Młodzi ludzie przeważnie nie mają znaczących zasobów pieniężnych a więc chcieliby 
przy zakupie wyposażenia mieszkania skorzystać z kredytu bankowego. Dla osób zatrudnionych 
czasowo jest to droga zamknięta. Umowa na czas określony stosowana w ostatnich latach na maso-
wą skalę ogranicza również popyt na artykuły konsumpcyjne spowalniając gospodarkę.

Na koniec wszyscy uczestnicy we wzorowej zgodzie i w atmosferze konstruktywnego dialogu 
partnerów społecznych spróbowali ucywilizować tę umowę.
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Szukamy kompromisu

Modne ostatnio hasło „flexicurity” w zatrudnieniu to nic innego jak elastyczność w stosunkach 
pracy. 

Elastyczność w szerokim tego słowa znaczeniu, tzn. zarówno w zbiorowym prawie pracy (układy 
zbiorowe, porozumienia) jak i indywidualnym dotyczącym umów o pracę rozumiana jest często bar-
dzo różnie i odmiennie przez stronę związkową i pracodawców. Prowadząc przez ostatnie miesiące 
spotkania na temat elastyczności w stosunkach zatrudnienia, w których uczestniczyli związkowcy 
i pracodawcy miałem okazję poznać ich poglądy na tę kwestię. Pewne sprawy widziane są przez 
obydwie strony zbieżnie, w innych zaś różnice poglądów są nie do przezwyciężenia. Sztuka demo-
kratycznego dialogu stron – partnerów społecznych nie polega na tym abyśmy dążyli do tego by 
druga strona przejęła nasze poglądy i zrezygnowała ze swoich zapatrywań. Sens dialogu polega na 
poszukiwaniu rozwiązań możliwych do przyjęcia przez obydwie strony a więc dojścia do kompro-
misu.

Wspólne spotkania pokazały, iż związkowcom i  pracodawcom łatwiej znaleźć wspólny język 
w tzw. zbiorowym prawie pracy. Mam tu na myśli swoistą popularność wszelkiego rodzaju porozu-
mień, „pakietów socjalnych”, programów adaptacyjnych i innych umów zawieranych przez związki 
zawodowe z pracodawcami a nie będących układami zbiorowymi pracy. Dla przypomnienia warto 
w tym miejscu przytoczyć zasadę wynikającą z treści wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2006 
r. sygn. Akt III PK 114/05 zgodnie z którą porozumienie zbiorowe partnerów społecznych zawarte 
bez oparcia na ustawie (Sąd Najwyższy miał na myśli kodeks pracy) jest źródłem prawa pracy jeżeli 
określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy i wynika z Konstytucji.

Szczególną popularność tej formy dialogu, jaką jest porozumienie zawierane bezpośrednio na 
podstawie art. 59 Konstytucji, zawdzięczamy elastyczności formalnej i merytorycznej porozumień. 
Ma to wielkie znaczenie zwłaszcza w  czasach napięć i  kryzysów ekonomiczno-społecznych, gdy 
sięganie po sformalizowane formy dialogu takie jak układ zbiorowy pracy nie sprawdza się. 

Trudno byłoby w aktualnym stanie prawnym wskazać bardziej elastyczną i skuteczną formę dia-
logu społecznego niż porozumienie zawierane pomiędzy stroną związkową a pracodawcami. For-
ma ta odpowiada jednej i drugiej stronie głównie ze względu na szybko osiągane efekty.

Porozumienia nazywane są często „pakietami socjalnymi” bądź „pakietami gwarancyjnymi”. 
Te nazwy używane są z reguły wtedy gdy dochodzi do przekazania zakładu lub części zakładu 

wraz z pracownikami na rzecz innego pracodawcy, który jest następcą prawnym tego poprzednie-
go. Podstawę prawną tych porozumień stanowi art. 26 ustawy o związkach zawodowych i art. 23 
kodeksu pracy. Bardzo często zawierane są jeszcze porozumienia dodatkowe obejmujące znacznie 
szerszy pakiet uprawnień pracowniczych.

Częste zawieranie pakietów socjalnych lub gwarancyjnych jest swoistym probierzem sytuacji 
ekonomicznej kraju. Im jest ich więcej, tym sytuacja jest gorsza. Nikt nie pozbywa się dobrze pro-
sperujących zakładów wraz z pracownikami. Jeżeli tak jest to znaczy, że załamała się równowaga 
rynkowa i trzeba szukać oszczędności, a te najszybciej osiągnąć zmniejszając zatrudnienie.

Przewaga porozumień nad układami zbiorowymi pracy polega głównie na tym, że:

•	 nie wymagają procedury rejestracyjnej w PIP, a więc są szybsze i poza kontrolą PIP, obejmu-
ją szersze merytorycznie pole regulacji,

•	 może być ich wiele,

•	 obowiązują natychmiast po podpisaniu przez strony,

•	 obejmują zarówno kwestie najistotniejsze dla pracowników jak i drobne sprawy.

Na tle wyżej prezentowanych uwag trudno jednoznacznie prognozować jak będzie się dalej 
kształtowała praktyka zawierania układów zbiorowych pracy. Jestem zdania, iż układy zbiorowe 
pracy utracą swoje znaczenie szczególnie na poziomie zakładowym. Ostatnio w mojej praktyce rad-
cowskiej obserwuję lawinę wypowiedzeń zakładowych układów zbiorowych, które zastępowane 
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są porozumieniami regulującymi wycinkowo i wybiórczo pewne szczególne uprawnienia pracow-
nicze. 

Kompromis, czy wręcz zgoda stron, co do porozumień jako w pełni elastycznej i odpowiadającej 
potrzebom formy dialogu nie wydaje się obecnie możliwa na gruncie indywidualnego prawa pracy.

Z informacji ostatnio publikowanych wynika, iż około 30% pracowników zatrudnionych w Polsce 
nie ma stałej umowy o pracę (umowy na czas nieokreślony). W grupie wiekowej do 35 roku życia 
proporcja wygląda jeszcze gorzej.

Jest kwestią oczywistą, iż dla pracodawców elastyczne formy zatrudnienia takie jak umowa na 
czas określony, umowy cywilne zlecenia i o dzieło są najwygodniejsze. Ta elastyczność nie jest w in-
teresie pracowników, którzy poszukują stabilnych i „sztywnych” co do formy i treści umów o pracę. 
Konflikt interesów jest tu nieunikniony i jaskrawy i nic nie zapowiada kompromisu. Kolejne próby 
podejmowane przez ustawodawcę złagodzenia negatywnych skutków społecznych preferowanej 
przez pracodawców umowy o pracę na czas określony skończyły się klęską. 

Paradoksalnie preferowanie tej umowy uderza również w pracodawców, ponieważ młode po-
kolenie bez stałej umowy o pracę nie jest atrakcyjnym partnerem dla banków. Bez zdolności kredy-
towej młodzież nie może kupować np. mieszkań i ich wyposażenia, droższych urządzeń technicz-
nych, samochodów itp., co negatywnie odbija się na efektywnym popycie i stosunkach rynkowych.

Dobra wiara stron rokowań pomaga elastycznym rozwiązaniom

Naczelną zasadą prowadzenia negocjacji przez partnerów społecznych jest zasada dobrej wiary.
Zasada ta wynika bezpośrednio z art.. 241 kodeksu pracy i chociaż przepis ten dotyczy bezpo-

średnio rokowań prowadzonych w celu zawarcia układu zbiorowego pracy, to zasada dobrej wiary 
stron prowadzących rozmowy stosuje się powszechnie we wszystkich innych sytuacjach gdy związ-
ki zawodowe negocjują z pracodawcą.

Zarówno orzecznictwo sądowe jak również komentatorzy kodeksu pracy publicyści prawnicy 
podkreślają, że zasada dobrej wiary stron wprowadza pewien standard obradowania niezbędny do 
stosowania w praktyce. Przypisy kodeksu pracy nie wprowadzają definicji „dobrej wiary” 

w negocjacjach. W tej sytuacji musimy posługiwać się jedynie wykładnią językową bliższą języ-
kowi potocznemu.

Zasada prowadzenia rokowań w dobrej wierze nakazuje aby każda ze stron była gotowa przede 
wszystkim do wysłuchania drugiej strony i wzięcia pod uwagę jej argumentów. Wynika z tego po-
stulat abyśmy nie formułowali ostatecznych żądań wobec partnera w rozmowach przed wysłucha-
niem i przeanalizowaniem jego argumentów i twierdzeń.

Ustawodawca „pomaga” zrozumieć i stosować zasadę dobrej wiary w Art. 241 § 1,2 i 3 wskazując, 
iż w szczególności oznacza ona uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych 
sytuacją ekonomiczną pracodawcy, a także powstrzymywanie się przez związkowców od zgłasza-
nia postulatów w sposób oczywisty przekraczający możliwości finansowe pracodawców. 

A zatem, pracodawco daj podwyżkę lub premię jeżeli twoja sytuacja finansowa na to pozwala. 
Związkowcy nie żądajcie za wiele jeżeli możliwości finansowe zakładu są mizerne bo za chwilę być 
może dojdzie do upadłości pracodawcy. Zasada dobrej wiary zakłada wzajemny szacunek i umiar.

Na szkoleniach i spotkaniach, w których uczestniczyłem podejmowaliśmy próby zdefiniowania 
dobrej wiary w rokowaniach poprzez podanie cech jakimi powinny się takie rozmowy charaktery-
zować.

Najczęściej wymieniano: gotowość wysłuchania argumentów partnera, gotowość ich uwzględ-
nienia w miarę możliwości, uczciwość. Uczciwość tak często obecnie przegrywająca 

z pospolitym cwaniactwem była przez uczestników szkoleń wymieniana najczęściej, pomimo 
że nie ma ona definicji prawnej. Jest ceniona jako wartość którą czujemy intuicyjnie bez potrzeby jej 
prawnego określenia.

Dalej wymieniano: lojalność, zachowanie dobrych obyczajów, rozsądek, umiar, szczerość 
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(nie mylić z naiwnością i łatwowiernością), dążenie do zawarcia finalnego porozumienia, rzetel-
ność informacji, dbałość o interesy całej załogi.

Jako stronę negatywną, czyli brak dobrej woli wymieniano:

•	 przeciąganie w czasie rokowań,

•	 pozorność działań, udawanie zainteresowania porozumieniem,

•	 lekceważenie drugiej strony, okazywanie jej pogardy, ośmieszanie,

•	 wprowadzanie w błąd drugiej strony, lekceważenie prawa do informacji lub udzielanie 
błędnych informacji,

•	 wywieranie presji na drugiej stronie lub nawet szantażowanie jej, grożenie konsekwencjami 
służbowymi lub finansowymi. 

Zasada prowadzenia rokowań w dobrej wierze obowiązuje obydwie strony rozmów i nie ogra-
nicza się jedynie do strony pracodawców. Można sobie wyobrazić organizację związkową, która po-
przez eskalację nieodpowiedzialnych żądań doprowadza do załamania produkcji i funkcjonowania 
zakładu pracy a w konsekwencji do jego likwidacji. Można też wyobrazić sobie pracodawcę, który 
mając możliwości finansowe nie uwzględnia słusznych żądań pracowniczych i doprowadza do na-
pięć a w konsekwencji wymusza wszczęcie sporu zbiorowego.

Obowiązujące ustawodawstwo nie przewiduje bezpośrednich sankcji prawnych za działania 
strony rokowań wbrew zasadzie dobrej wiary.

Skutki naruszenia art. 241 Kodeksu pracy mogą być różne. W sferze prawnej w skrajnych przy-
padkach oszukiwania drugiej strony, podawania zmanipulowanych informacji lub zatajania prawdy 
strona, która złożyła oświadczenie woli (zaakceptowała układ, regulamin lub porozumienie) pod 
wpływem błędnej oceny sytuacji może uchylić się od skutków prawnych takiego oświadczenia. 
Szczegółową procedurę uchylenia się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu 
zawierają przepisy kodeksu cywilnego. Omówienie tej procedury w tym opracowaniu wykraczało-
by poza jego ramy tematyczne.

Skutki prawne w sferze prawa cywilnego nie wykluczają w pewnych wypadkach odpowiedzial-
ności karnej, która może się wiązać na przykład z przedstawieniem drugiej stronie sfałszowanych 
dokumentów lub dokumentów podrabianych. Również ta negatywna strona karna zagadnienia 
wykracza poza ramy niniejszych rozważań.

Strona naruszająca zasadę dobrej wiary może się często spodziewać negatywnych skutków 
swojego działania w  sferze moralnej. Ujawnienie faktu oszukiwania lub manipulowania faktami 
w trakcie rokowań prowadzi do utraty prestiżu zarządu spółki lub dyrektora. Przedostanie się tych 
informacji na zewnątrz a szczególnie podanie ich do wiadomości mediów ma negatywne skutki 
w sferze powiązań handlowych i biznesowych.

Pracodawca naruszający zasadę uczciwych rokowań może się też spodziewać (szczególnie wte-
dy, gdy lekceważy postulaty związkowe i przedłuża rozmowy) reakcji w postaci zgłoszenia sporu 
zbiorowego.

Ustawodawca postuluje również w art. 241 Kodeksu pracy poszanowanie przez strony słusznych 
interesów strony. Podobnie jak dobra wiara również pojęcie „słusznych interesów” nie jest prawnie 
zdefiniowane. Na tym tle może dochodzić do nieporozumień, ponieważ to co jest słusznym intere-
sem dla pracodawcy nie musi być tak pojmowane przez związki.

Zasada „dobrej wiary” stron rokowań nabiera szczególnego znaczenia właśnie w  sytuacjach 
gdzie poszukujemy nietypowych elastycznych rozwiązań w  zbiorowym prawie pracy zawierając 
porozumienia i pakiety socjalne.
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