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Streszczenie
Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania na najważniejsze aspekty dotyczące 

zarządzania procesem negocjacji handlowych. W artykule zwrócono szczególną uwagę 
na warunki, których spełnienie zwiększa prawdopodobieństwo osiągniecia wyznaczonych 
celów negocjacyjnych. Omówiono w nim między innymi kwestie profesjonalnego 
przygotowania się do negocjacji, a także elementy związane z wykorzystaniem technik 
negocjacyjnych. W artykule zawarto również 3 studia przypadku, przedstawiające sposoby 
praktycznego wykorzystania wspomnianych technik w negocjacjach handlowych.

Summary
This article is an attempt to draw attention to chosen aspects of commercial negotiations 

management process. The article discusses, among others, the requirements which once fulfilled 
can increase probability of success in achieving negotiation goals. Some aspects connected with 
professional preparation for negotiations and chosen negotiation’s technics were also included in 
the article. To present how mentioned technics can be used in practice, three case studies were 
presented.
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WPROWADZENIE

Rozpatrując negocjacje z praktycznego punktu widzenia, można bez 
wątpienia określić je mianem procesu, ponieważ składają się po pierwsze z wielu 
etapów, a ponadto posiadają charakter teleologiczny. Nie miały by one bowiem 
sensu, gdyby nie były pochodną wcześniej wyznaczonych przez strony celów. 
Cele te, muszą być zawsze poprzedzone analizą rynku, konkurencji oraz relacji 
podażowo popytowych na dany produkt lub usługę. W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę, że często jeszcze przed rozpoczęciem procesu negocjacji, który 
przecież nie gwarantuje a priori osiągnięcia zamierzonych celów, przedsiębiorca 
musi ponieść określone koszty. Dlatego też istotne jest, aby dokonując wyboru 
podmiotów, z którymi będziemy chcieli w przyszłości podjąć współpracę 
poprzedzoną procesem negocjacji, dokonać audytu własnego przedsiębiorstwa 
w celu określenia jego obecnego miejsca na rynku w odniesieniu do innych 
podmiotów konkurencyjnych z danej branży. Innymi słowy, chodzi o racjonalne 
określenie swoich możliwości, tak aby jak najbardziej uprawdopodobnić 
uzyskanie sukcesu w przyszłych negocjacjach. Innym niezwykle ważnym 
zagadnieniem, który doczekał się  wielu opracowań i zapewne będzie 
w przyszłości obiektem wielu badań naukowych, są negocjacje w środowisku 
wielokulturowym. Zdaniem G. Hofstede:

(...) menedżerowie i przywódcy , podobnie jak ludzie, z którymi pracują, są 
częścią społeczności narodowych. Jeżeli chcemy zrozumieć ich zachowania, 
musimy poznać specyfikę danego społeczeństwa” [Hofstede i Hofstede, 2007, 
s. 33].

Niezależnie od tego, że przytoczony wniosek został wyciągnięty przez 
Hofstede na podstawie badań przeprowadzonych w IBM, a zatem dotyczył 
jednej wielonarodowej organizacji, bezsprzecznie możemy postawić tezę, iż ma 
on charakter uniwersalny i dotyczy również kooperacji i konkurowania pomiędzy 
różnymi podmiotami na zglobalizowanym rynku. Należy także pamiętać, że 
cechy narodowe posiadają również odzwierciedlenie w strategii prowadzenia 
biznesu co sprawia, że muszą być uwzględniane również w procesie negocjacji 
handlowych.
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ISTOTA NEGOCJACJI

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji pojęcia ,,negocjacje”. Jedna 
z definicji określa je, jako proces handlowy, w wyniku którego uzgadnia się 
i wprowadza w życie warunki transakcji [Steele i in., 2007, s. 12]. Z. Nęcki 
uważa natomiast, że negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, przez 
które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego 
konfliktu interesów, przy czym muszą  one posiadać świadomość częściowej 
wspólnoty interesów, bez czego nie byłoby możliwe rozpoczęcie rozmów [Nęcki, 
1995, s. 16].

W wielokrotnie nagradzanej sztuce teatralnej Davida Mameta Glengarry Glen 
Ross z 1984 roku (między innymi prestiżowa amerykańska nagroda Pulitzer’a 
za rok 1994 w dziedzinie dramatu), która doczekała się w 1995 roku kinowej 
ekranizacji w reżyserii James’a Foley’a, jeden z bohaterów wypowiada kwestię: 

W negocjacjach nie chodzi o to, żeby sprzedać klientowi Mercedesa, ale o to, 
żeby sprzedać mu trzy Mercedesy w okresie 10 lat [Mamet, 1984].

Wg autora artykułu, jest to jedna z najlepszych definicji budowania 
długofalowej współpracy z klientem, która powinna być z kolei nadrzędnym 
celem negocjacji strategicznych. Myślenie perspektywiczne, jest bowiem 
podstawą budowania stabilnego biznesu i zapewnienia organizacji rozwoju, 
poprzez stopniowe zwiększanie jej wartości. 

ETAP PRZYGOTOWANIA DO NEGOCJACJI 

Przygotowanie do negocjacji stanowi jeden z najważniejszych elementów, 
który determinuje prawdopodobieństwo osiągnięcia postawionych celów. 
B. Tracy twierdzi, że ,,osiemdziesiąt procent sukcesu negocjacji, jeśli nie więcej, 
jest oparte na szczegółowym przygotowaniu się , zanim dojdzie do pierwszej 
rozmowy z drugą stroną [Tracy, 2014, s. 54]. Jednym z najważniejszych 
etapów w tym zakresie jest analiza rynku, której efektem zdaniem autora 
artykułu powinno być umiejscowienie reprezentowanego przedsiębiorstwa na 
rynku. Innymi słowy, chodzi o stwierdzenie, czy zaliczamy się do wiodących 
podmiotów na rynku, czy też średnich lub małych. W tym celu należy dokonać 
szczegółowej analizy konkurencji, ale także mieć pełną świadomość  zasobów 
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naszej organizacji, w tym przede wszystkim dotyczących posiadanej wiedzy 
i technologii, zasobów ludzkich, jak również własnych środków finansowych 
i poziomu zdolności kredytowej. Dzięki temu, będzie można na przykład 
wyeliminować  na wstępie podmioty, z którymi na obecnym etapie rozwoju 
naszej organizacji nie jesteśmy w stanie współpracować, chociażby z uwagi na 
ograniczenia produkcyjne bądź zbyt niski kapitał. Opisywana diagnoza, pozwoli 
nam wyznaczyć docelową  grupę przedsiębiorstw, z którymi należy nawiązać 
kontakt, a następnie poprzez negocjacje dążyć  do nawiązania korzystnej dla 
obu stron współpracy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że opisana sytuacja 
nie będzie miała stałego charakteru, ale będzie się zmieniała w zależności od 
tendencji rynkowych oraz od tego, w jakim stopniu poprzez realizowanie 
wyznaczonych celów uda się naszej organizacji osiągnąć wyższy rynkowy pułap 
i pretendować do współpracy z większymi spółkami.

Po przeanalizowaniu do jakiego sektora rynkowego w danej branży 
będziemy kierować ofertę współpracy, powinniśmy wyselekcjonować konkretną 
grupę przedsiębiorstw, z którymi będziemy w przyszłości potencjalnie 
współpracować. Jednym z najważniejszych elementów na wspomnianym etapie 
jest sprawdzenie rzetelności oraz sytuacji finansowej danego podmiotu, przy 
wykorzystaniu dostępnych danych. W przypadku spółek prawa handlowego, 
tzn. kapitałowych (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 
oraz osobowych (spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne 
oraz partnerskie) powinno się zacząć od sprawdzenia odpisu KRS, który 
jest bezpłatnie udostępniany na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości1. 
W przedmiotowym dokumencie sprawdzimy między innymi rok jej założenia, 
przedmiot działalności, a także dane jej właścicieli, członków zarządu oraz 
organów kontrolnych. Bardzo ważnym elementem, który musimy sprawdzić 
jest informacja, dotycząca reprezentacji spółki. A zatem może to być np. 
Prezes Zarządu, prokurent i  członek zarządu łącznie lub dwóch członków 
zarządu łącznie. Zapisy dotyczące reprezentacji spółki należy sprawdzić przed 
przystąpieniem do negocjacji oraz koniecznie przed podpisaniem umowy. 
Jeżeli bowiem podpiszemy umowę z osobą (osobami), które nie są uprawnione 
do reprezentacji danego podmiotu, bądź też reprezentacja będzie niepełna, 
taka umowa w wypadku sporu pomiędzy stronami zostanie z pewnością 
zakwestionowana przez Sąd, co sprawi, że jej zapisy zostaną uznane za 

1  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy, data dostępu: 31.10.2021.
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niewiążące. We wspomnianym wyciągu z rejestru spółek KRS możemy także 
uzyskać bardzo ważną  informację, na temat tego, czy spółka nie jest na 
przykład postawiona w stan upadłości, likwidacji, albo czy nie jest prowadzone 
postępowanie układowe. W odpisie KRS znajduje się także informacja, czy 
spółka dopełniła swojego ustawowego obowiązku i  złożyła w  stosownym 
czasie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy i czy robiła to 
wcześniej. Jeżeli nie, fakt ten zdecydowanie świadczy o braku jej rzetelności. 
Jeżeli natomiast okaże się, że spółka spełniła swój obowiązek, każdy ma prawo 
uzyskać do wglądu (po złożeniu odpowiedniego wniosku) sprawozdanie 
finansowe spółki w  Sądzie Rejestrowym. Oprócz sprawozdania finansowego 
w dokumentach spółki powinno się także znaleźć sprawozdanie zarządu za dany 
rok obrotowy, a także uchwały z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
bądź z posiedzenia Rady Nadzorczej (w zależności od rodzaju spółki). Z tych 
dokumentów możemy się dowiedzieć między innymi jakie działania i inwestycje 
podejmowała spółka w danym roku obrotowym, a także jakie ma plany na 
przyszłość, czyli innymi słowy w jakich kierunkach i w jakim tempie planuje 
się rozwijać. Uchwały mogą dotyczyć również odwoływania lub powoływania 
nowych członków zarządu, a najważniejszą  uchwałą organu kontrolnego 
jest decyzja dotycząca zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
oraz udzielenia zarządowi spółki absolutorium za poprzedni rok obrotowy. 
Należy pamiętać, aby podczas analizy sprawozdania finansowego spółki, nie 
sugerować się jedynie jej przychodami i rocznym wynikiem finansowym. 
Równie ważne jest także, porównanie poziomu należności i zobowiązań spółki, 
a także przeanalizowanie sprawozdania cash flow, które pokazuje jakie są źródła 
finansowania działalności spółki oraz jak są wydatkowane. Wspomniane 
czynności są ważne w celu stwierdzenia, czy mówiąc kolokwialnie spółka 
jest ,,wypłacalna”, a co za tym idzie, czy będzie w stanie regulować swoje 
zobowiązania na wypadek nawiązania współpracy z naszym podmiotem. Może 
się bowiem okazać, że spółka pomimo dużych przychodów i zysków, ma bardzo 
niski poziom płynności finansowej bądź już nawet ją utraciła. 

Kolejnym kluczowym etapem następującym po wyborze podmiotów, 
z  którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę, jest wyznaczenie celów, jakie 
zamierzamy osiągnąć. Podczas wyznaczania celów, bardzo pomocna okazać się 
może koncepcja SMART [por. Andler, 2011, s. 176-177]. Akronim ten oznacza 
Specific (skonkretyzowany); Measurable (mierzalny); Achievable (osiągalny); 
Relevant (istotny) oraz Time-bound (z określonym terminem jego osiągnięcia). 
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Innymi słowy cel, który wyznaczamy, powinien być  możliwie najbardziej 
konkretny; mierzalny, tzn. pozwalający na stwierdzenie czy osiągnęliśmy go 
w całości, a jeżeli nie to w jakiej części; osiągalny, czyli inaczej mówiąc realny, 
możliwy do realizacji biorąc pod uwagę sytuację rynkową i posiadane przez 
podmiot możliwości; istotny, czyli taki, który będzie wart zainwestowania 
czasu ludzi i pieniędzy na pokrycie kosztów związanych ze wszystkimi etapami 
negocjacji; z określanym czasem jego osiągnięcia, co stanowi konieczny 
warunek, chociażby z punktu widzenia dostępności naszych produktów i czasu 
obowiązywania ich ceny.

Podczas wyznaczaniu celów negocjacji, należy je podzielić  na następujące 
kategorie [Kennedy, 2000, s. 19]:
• bardzo ważne – problemy stanowiące sedno sprawy lub minimum, bez 

którego negocjator nie zdoła osiągnąć żadnego porozumienia;
• średnio ważne – cele, które chciałbyś osiągnąć, gdyby istniała taka możliwość, 

ale nie stanowią jeszcze potrzeb krytycznych;
• mniej ważne – cele, które chciałbyś  osiągnąć, gdybyś  mógł, ale których 

pominięcie nie zagrozi osiągnieciu porozumienia.
Wspomniane powyżej ustalenie hierarchii ważności celów jest ważne 

chociażby z tego powodu, że wynik każdych negocjacji to efekt kompromisu 
osiągniętego pomiędzy stronami. Dlatego też, przystępując do negocjacji 
oprócz celów, których osiągnięcie stanowi warunek cine qua non uznania wyniku 
naszych negocjacji za pozytywny, musimy wyznaczyć  także takie, które ten 
pozytywny efekt wzmocniły by jeszcze, ale z których można zrezygnować jako 
efekt kompromisu z kontrahentem. 

OFERTA HANDLOWA

Negocjacje handlowe są  zazwyczaj poprzedzone przygotowaniem oferty, 
ponieważ niejednokrotnie dopiero na jej podstawie nasz potencjalny kontrahent 
podejmuje decyzję o podjęciu negocjacji. 

Sporządzenie oferty jest wbrew pozorom niełatwym zadaniem. Należy 
bowiem pamiętać, że może ona zadecydować o tym, czy współpraca z danym 
klientem będzie nawiązana, a z obecnymi kontrahentami kontynuowana. 
Ponadto należy brać pod uwagę, jakie przyjmujemy na siebie zobowiązanie, 
składając kontrahentowi ofertę wiążącą.
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Oferta sporządzona niedbale, zawierająca tylko ogólne informacje, może 
na potencjalnym kliencie wywrzeć wrażenie, że oferent nie ma doświadczenia 
w interesach (lub, że lekceważy adresata) i skreślić go z listy potencjalnych 
dostawców usług lub towarów bez podjęcia dalszych rozmów.

Dlatego też, oferta powinna zawierać wszystkie najważniejsze informacje 
dotyczące usługi (towaru), które następnie mogą zostać uzupełnione w trakcie 
dalszych negocjacji.

Dodatkową trudnością jest sytuacja, kiedy potencjalny nabywca, nie podaje 
zbyt wielu szczegółów dotyczących swoich wymagań. Ponadto sprzedając 
usługi lub towar, czekanie  jedynie na zapytania ofertowe, zazwyczaj kończy się 
niepowodzeniem przedsięwzięcia. Dlatego też należy sobie uświadomić, że im 
bardziej konkurencyjny rynek, tym  więcej czasu i środków finansowych należy 
zainwestować, żeby na nim zaistnieć, lub zwiększyć w nim swój udział.

Najważniejsze jest, aby ocenić, czy mówiąc kolokwialnie ,,stać nas, naszą 
firmę” na inwestycję w nową dla nas branżę. Wymagać to będzie bowiem 
z jednej strony zdobycia stosownej wiedzy o nowej gałęzi, którą mamy zamiar 
się zajmować. W przypadku np. nowoczesnych usług biznesowych, takich jak 
dostarczanie serwisu z zakresu IT, jest to bardzo trudne, a w wielu przypadkach 
niemożliwe do osiągnięcia w krótkim czasie. Jeżeli mamy nawet stosowne 
wykształcenie w tym zakresie, ale nie posiadamy praktycznego doświadczenia, 
to biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez tę branżę, a szczególnie 
w  kontekście jej bardzo dynamicznego rozwoju, doskonalenie naszej wiedzy, 
a szczególnie umiejętności trwałoby bardzo długo.

W takim przypadku mamy jeszcze jedną opcję, tzn. zatrudnienie specjalistów, 
co wiąże się z koniecznością udzielenia sobie odpowiedzi na przynajmniej dwa 
bardzo istotne pytania. Po pierwsze, czy posiadamy możliwości finansowe, aby 
zaproponować im konkurencyjne rynkowo warunki zatrudnienia? Po drugie, 
czy jesteśmy w stanie zaufać im w takim stopniu, aby powierzyć im interesy 
firmy, ze świadomością braku możliwości z naszej strony odpowiedniej kontroli 
ich działania.

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy oferty handlowej [por. 
Taderera, 2020, s. 161-164]:
1. Przedmiot oferty (towar, usługa lub to i to, np. towar wraz z transportem i 

obsługą logistyczną.
2. Wymagania jakościowe dotyczące towaru i (lub) usługi.
3. Ilość (towaru)/ Zakres (usługi)/
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4. Czas realizacji usługi/dostawy towaru. 
5. Cena.
6. Warunki płatności.
7. Zabezpieczenie płatności.
8. Zabezpieczenie realizacji (dostawy/usługi) składane przez Dostawce/

Zleceniobiorcę.
9. Okres związania ofertą (termin ważności oferty).
10. Termin ważności ceny.

BATNA 

Rozważając elementy, którego mogą wpłynąć na zwiększenie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia postawionych przez nas celów podczas 
negocjacji, często wskazuje się na optymalne cechy charakteru, jakie oprócz 
umiejętności powinien posiadać negocjator. Praktyka w tym zakresie wskazuje, 
że do najważniejszych ze wspomnianych cech należą wytrwałość i odporność na 
stres. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że negocjacje kontraktu trwają często 
bardzo długo, a pomimo tego niejednokrotnie kończą się niepowodzeniem. 
Dlatego też, bardzo dobrą praktyką jest wypracowanie alternatywnego wyjścia 
w przypadku, gdy pomimo naszych wysiłków nie dojdzie do podpisania 
umowy z klientem. Taki sposób postępowania w teorii negocjacji określany 
jest akronimem BATNA, który oznacza ”Best Alternative To A Negotiated 
Agreement”, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego, chodzi o najlepszą 
alternatywę dla negocjowanej umowy [por. Lax i Sebenius, 2007, s. 103-106; 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_BATNA, data dostępu: 31.10.2021]. 
Przykładowo, negocjując z dostawcą surowca do produkcji oferowanych przez 
nasze przedsiębiorstwo maszyn, należy rozważać podjęcie współpracy z innym 
dostawcą lub dostawcami, na wypadek gdyby prowadzone przez nas negocjacje 
zakończyły się niepowodzeniem. 

TECHNIKI NEGOCJACYJNE

W procesie negocjacji, są stosowane różne techniki, opisywane we wszystkich 
podręcznikach dotyczących tej tematyki, w materiałach szkoleniowych itd. Ich 
znajomość może przynieść korzyść, biorąc pod uwagę dwa następujące aspekty :
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• można je wykorzystywać podczas prowadzonych negocjacji, a odpowiednio 
dobrane i zastosowane, mogą w niemałym stopniu przysłużyć się osiągnięciu 
zakładanych celów negocjacji;

• znajomość technik negocjacyjnych i praktyka w ich stosowaniu, pozwala 
bardziej doświadczonym negocjatorom rozpoznać, kiedy druga strona mówi 
szczerze i otwarcie, a kiedy (i jakiej) używa techniki, aby osiągnąć założone 
przez siebie cele.
Należy natomiast pamiętać, aby nie używać technik negocjacyjnych 

schematycznie i bezrefleksyjnie. Ich niewłaściwy dobór, albo użycie 
w nieodpowiednim momencie, może jedynie negatywnie wpłynąć na prowadzone 
przez nas negocjacje, tzn. osłabić naszą pozycję negocjacyjną.

Niemniej ważna od wspomnianego powyżej przemyślanego dostosowania 
odpowiedniej techniki, w zależności od kontrahenta, etapu negocjacji itd., 
wydaje się forma, w jakiej te techniki wprowadzimy do rozmowy. Profesjonalne 
zastosowanie techniki negocjacyjnej, tzn. wiarygodne i skuteczne, wymaga 
oprócz wiedzy i doświadczenia, także pewnych umiejętności aktorskich. Jeżeli 
bowiem np. podczas stosowania danej techniki w trakcie negocjacji, nasz 
przekaz werbalny będzie sprzeczny z niewerbalnym, druga strona, jeżeli jest 
dobrym słuchaczem i obserwatorem, bez trudu się zorientuje, o co chodzi.

Poniżej zostały przedstawione niektóre ze wspomnianych technik 
negocjacyjnych:
• Technika wygórowanego żądania początkowego – wedle zasady ,,mierz 

wysoko” – stawianie wysokich żądań na początku procesu negocjacji, 
pozwala na większą elastyczność w prowadzonych rozmowach. Jest też 
metodą na wstępne testowanie siły i stanowczości drugiej strony;

• Technika ,,odrzucania pierwszej propozycji” – pierwszą propozycję 
drugiej strony należy bezwzględnie odrzucić, nawet jeżeli wydaje nam 
się ona korzystna. Po pierwsze przyjmując ją, okazalibyśmy się słabymi 
negocjatorami. Ponadto jeżeli już propozycja wstępna jest interesująca, daje 
to szanse na osiągnięcie sukcesu w całych negocjacjach.

• Technika ,,nie ustępuj pierwszy” – wymaga od negocjatora dużej 
cierpliwości i odporności psychicznej, w konsekwencji przynosząc jednak 
korzyści. Zwykle pozycja przetargowa strony, która pierwsza poszła na 
ustępstwo, jest w negocjacjach słabsza;

• Technika ,,nieujawniania informacji” – polega na tym, aby jak najwięcej 
informacji uzyskać od drugiej strony, a jednocześnie nie ujawniać zbyt wielu, 
szczególnie tych istotnych informacji z naszej strony. Posiadanie większej 
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wiedzy na temat strategii przeciwnika zwiększa znacznie naszą pozycję 
w negocjacjach;

• Technika ,,zasypywania wiadomościami” – polega na zasypywaniu 
drugiej strony dużą ilością różnych informacji, aby jej przedstawiciele stracili 
orientację co jest ważne, a co służy wyłącznie odwróceniu ich uwagi od istoty 
problemu [Lewicki i in., 2018, s. 94];

• Technika ,,ustępstwo za ustępstwo” – polega na tym, że ustępstwo 
z naszej strony może zostać poczynione tylko wtedy, jeżeli uzyskamy również 
takowe ze strony przeciwnej w kwestii, na której nam zależy;

• Technika ,,malejących ustępstw” – polega na tym, iż każde kolejne 
czynione przez nas ustępstwo, powinno być mniejsze od poprzedniego;

• Technika polegająca na rozpraszaniu negocjatora – można to osiągnąć 
zarówno poprzez nasze zachowanie, jak również aranżując odpowiednie 
miejsce spotkania, jeżeli mamy na to wpływ;

• Technika ,,dobry/zły policjant” – jedna osoba sprawia wrażenie aroganckiej, 
roszczeniowej, czasami nawet agresywnej. Druga zaś, ma za zadanie ocieplać 
wizerunek całego składu negocjacyjnego i budować atmosferę sympatii 
w stosunku do drugiej strony. Istotą tej techniki  jest uzyskanie ustępstw przez 
,,dobrego policjanta”, aby jak najszybciej zakończyć negocjacje i uwolnić się 
od towarzystwa tego ,,złego”;

• Technika nazywana ,,zabójczym pytaniem” – celem jest wprowadzenie 
w  zakłopotanie negocjatorów drugiej strony. Konstrukcja zabójczego 
pytania powoduje, iż zarówno odpowiedź twierdząca jak i negatywna stawia 
ich w trudnej sytuacji. Na przykład odpowiedź twierdząca na pytanie: ,,czy 
to wasza ostateczna oferta ?”, może doprowadzić do zerwania rozmów. 
Odpowiedź odmowna podważa natomiast sens naszej propozycji i może 
sugerować, iż chcemy zawrzeć transakcję za wszelką cenę;

• Technika ,,odrzucania propozycji” – stosując ją, to znaczy odrzucając 
kilka następujących po sobie propozycji możemy sprowokować kontrahenta, 
aby wtajemniczał nas w coraz więcej szczegółów. Jest zatem techniką 
pozwalającą na wywieranie presji, a także można zyskać dzięki niej na czasie 
podczas negocjacji;

• Technika ,,ograniczonych kompetencji” – w sytuacji, gdy negocjacje 
nie przebiegają po naszej myśli, tak aby nie popełnić błędu oraz zyskać 
na czasie można stwierdzić, iż nie posiadamy wszystkich kompetencji do 
podejmowania decyzji w konkretnej sprawie i w związku z tym niezbędna 
w tym przypadku jest konsultacja z naszymi przełożonymi;  
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• Technika ,,Bagatelka” – jeżeli mamy podczas negocjacji problem 
w osiągnięciu celu głównego, staramy się zwyciężać w sprawach mniejszej 
wagi, tak aby zbudować atmosferę współpracy i zaufania, aby w efekcie 
osiągnąć cel kluczowy; 

• Technika ,,Rosyjski front” – w momencie, gdy stosowane dotąd techniki 
zawiodły, a druga strona nie wykazuje skłonności do jakiegokolwiek 
kompromisu, należy zastosować bardziej radykalną strategię, polegającą na 
przykład na daniu drugiej stronie ultimatum;

• Technika ,,Wzbudzanie poczucia winy” – jest to zabieg socjotechniczny 
stosowany już w starożytności. Ma on na celu obwinianie drugiej strony, że 
gdy nie zgodzi się na naszą propozycję, będzie bezpośrednio odpowiedzialna 
za to, że nie doszło do pozytywnego zakończenia negocjacji i jednocześnie 
zawarcia umowy;

• Technika ,,Atak frontalny” – chodzi o prowokowanie/straszenie rozmówcy 
np. komunikatami w stylu: ,,ciekawe co o tej propozycji pomyślałby Pański 
szef, będę musiał z nim o tym porozmawiać, bo w końcu znamy się już 
tyle lat”, lub ,,czy Pan na pewno przygotował się do dzisiejszej rozmowy, 
bo odnoszę wrażenie, że rozmawiamy o zupełnie dwóch różnych rzeczach?”. 
Celem jest zmniejszenie pewności siebie rozmówcy i ,,wybicie go z rytmu”;

• Techniki ,,opóźniające negocjacje” – w sytuacji kiedy wiemy, że drugiej 
stronie bardzo zależy na czasie, natomiast dla nas termin zakończenia 
negocjacji nie posiada aż tak istotnego znaczenia, możemy różnymi sposobami 
sztucznie go przedłużać. W takiej sytuacji druga strona będzie coraz bardziej 
pod presją czasu, co spowoduje, że być może pójdzie na jakieś dodatkowe 
ustępstwa, tak aby jak najszybciej zakończyć negocjacje i zawrzeć kontrakt;

• Technika ,,Dokręcanie śruby” – kiedy druga strona przedstawi swoją 
pierwszą ofertę pytamy od razu, czy możemy liczyć na jakieś korzystniejsze 
dla naszej strony warunki? W tej sytuacji druga strona zmuszona jest do 
wypracowywania alternatywnych wariantów, a my możemy przeprowadzać 
podczas negocjacji taki zabieg kilkakrotnie;

• Technika ,,Skłanianie niemowy do mówienia” – jeżeli zauważymy, iż 
w składzie negocjacyjnym drugiej strony jest osoba, która mało albo w ogóle 
nie odzywa się podczas rozmów należy do niej kierować pytania i skłaniać 
do polemiki, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest najsłabiej 
przygotowana do negocjacji. W takiej sytuacji możemy uzyskać pewne 
korzystne dla nas deklaracje, których będziemy się potem trzymać przez 
cały czas trwania negocjacji. Jeżeli jednak okaże się, że jest to osoba dobrze 
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przygotowana merytorycznie do spotkania, ale posiada introwertyczny 
charakter, możemy ją onieśmielić i zasugerować odpowiedzi, których 
w innych warunkach być może by nie udzieliła.
Praktyczne wykorzystanie niektórych z omówionych wcześniej technik 

negocjacyjnych, zostało przedstawione w poniższych studiach przypadku:

Studium przypadku nr 1
Kontekst sytuacyjny: 

Firma produkcyjna Steel World złożyła reklamację jakościową do 
administratora sieci informatycznej odpowiedzialnej za sterowanie linią 
produkcyjną zakładu i  logistyką magazynową. Zasadność złożonej reklamacji nie 
była trudna do udowodnienia, ponieważ usuwanie awarii przez administratora 
trwało o 3 dni dłużej od przewidzianego na to w kontrakcie czasu. Wpłynęło to 
negatywnie na gospodarkę magazynową firmy, a w konsekwencji opóźnienia 
w produkcji. Poniesione z tego tytułu straty finansowe, które zostały przez 
producenta starannie udokumentowane, wyniosły 173 tysiące USD. W  tej 
sytuacji, opierając się na zapisach umownych Zarząd przedsiębiorstwa 
produkcyjnego wezwał Administratora sieci do zwrotu wymienionej kwoty 
w terminie 14 dni od daty otrzymania korespondencji, a  także postanowił 
rozwiązać z nim umowę w trybie natychmiastowym z uwagi na ,,rażące 
naruszenie jej warunków”.

Pomimo faktu, iż przedsiębiorstwo bardzo się zawiodło na Administratorze, 
Zarząd z uwagi na wcześniejszą niemal idealną 3-letnią współpracę 
postanowił dać mu jeszcze jedną szansę, natomiast korzystając ze słabej 
pozycji negocjacyjnej Administratora sieci, zamierza jak najwięcej zyskać 
na zaistniałej sytuacji. Innymi słowy, oprócz uzyskania kary umownej 
zamierza renegocjować także dotychczasowe warunki kontraktu. Do siedziby 
producenta zostają zatem zaproszeni przedstawiciele spółki zajmującej się 
administrowaniem sieci w przedsiębiorstwie Steel World.

Przebieg negocjacji:
Prezes spółki Steel World: Dzień dobry Państwu. Zgodziliśmy się 

z wami spotkać, żeby nie kończyć naszej 3-letniej współpracy wyłącznie drogą 
korespondencyjną. Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że bardzo się na 
Państwu zawiedliśmy. Powierzając Wam administrację systemu komputerowego 
odpowiadającego za kluczowy obszar funkcjonowania naszej spółki, opieraliśmy 
się na szeregu rekomendacjach, ale przede wszystkim na Waszych deklaracjach, 
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sformalizowanych następnie w postaci zapisów umownych. W związku z tym 
nie powinno Was dziwić, że dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter 
kurtuazyjny, ponieważ niestety jesteśmy zmuszeni rozwiązać z Wami umowę 
w trybie natychmiastowym.

Prezes spółki administrującej system: Dzień dobry Panie Prezesie. Jak 
Pan wie jesteśmy poważnym podmiotem i dlatego jesteśmy gotowi ponieść 
finansowe konsekwencje wynikające z kar umownych, jakimi nas obciążycie. 
Z drugiej jednak strony, gdybym był na Państwa miejscu, zastanawiałbym się, 
czy faktycznie jedna tego typu ,,wpadka” w ciągu trzyletniej współpracy, jest 
racjonalnym argumentem do natychmiastowego zrywania kontraktu. 

Prezes spółki Steel World: Drodzy Państwo, ja już przedstawiłem Wam 
swoją decyzję. Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją zarówno na rynku polskim 
jak i europejskim i nie możemy po raz kolejny ryzykować utraty reputacji.

Prezes spółki administrującej system: Panie Prezesie, rozumiem doskonale 
Pańskie wzburzenie, ale zdaje sobie chyba Pan sprawę, ze w przypadku realizacji 
każdej umowy, nigdy nie zdarza się, ze strony wywiązują się z niej zawsze w 100 
%. W związku z tym, w każdej umowie strony umieszczają tryb postępowania 
na wypadek wystąpienia reklamacji po którejś ze stron.

Prezes spółki Steel World: No i właśnie my w tym momencie z tych 
zapisów zamierzamy literalnie skorzystać. Czytał Pan umowę i wie, ze nasze 
żądania są jak najbardziej zgodne z jej zapisami.

Prezes spółki administrującej system: Panie Prezesie, tego nie neguję, 
natomiast proszę zauważyć, ze Państwo również przez prawie pół roku nie 
wywiązywali się z zapisów umowy, płacąc za nasze faktury ze znacznym 
opóźnieniem. Pomimo tego, iż ta sytuacja dawała nam prawo rozwiązania 
umowy w trybie na który się dzisiaj powołujecie, to nie tylko nie wspomnieliśmy 
o tym podczas prowadzonych rozmów, ale nawet zrezygnowaliśmy z części 
przysługujących nam ustawowych odsetek karnych za zwlokę w płatnościach. 
Nie przerwaliśmy również ani na moment świadczenia Wam usług, pomimo, iż 
mieliśmy ku temu podstawy. Myślę, ze obecny tu Państwa Dyrektor Finansowy 
może potwierdzić, że sytuacja wyglądała dokładnie tak, jak ją przedstawiłem – 
prawda Panie Dyrektorze?

Dyrektor Finansowy Steel World: Proszę Pana, uważam, ze nie ma 
teraz sensu wracać do tamtej sytuacji, ponieważ nie w tej sprawie się tu dzisiaj 
spotkaliśmy. Uważam natomiast Panie Prezesie, ze skoro i tak tu jesteśmy, to 
możemy zastanowić się nad jakimś kompromisowym rozwiązaniem zaistniałej 
sytuacji – w końcu nasz dostawca usług sprawdzał się przez długi czas i miał 
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u nas opinię solidnego partnera biznesowego. Ponadto zna bardzo dobrze 
specyfikę naszej firmy, co jest zapewne zaletą w tak skomplikowanym projekcie.

Prezes spółki Steel World: Panie Dyrektorze, wiem, że jest Pan 
człowiekiem dialogu, ale zdaje Pan sobie chyba sprawę, że straty wizerunkowe, 
które poniosła nasza firma w obecnej sytuacji, z dużym prawdopodobieństwem 
przełożą się w przyszłości na spadek popytu na nasze produkty, ponieważ  
będziemy postrzegani jako podmiot nierzetelny, niedotrzymujący umownych 
terminów dostaw. Innymi słowy zmierzam do tego, że kara umowna pokryje 
jedynie straty, które już ponieśliśmy, natomiast nic nam nie zwróci przyszłych 
utraconych korzyści. Nasza konkurencja tyko czeka na takie, delikatnie mówiąc 
,,potknięcia”.

Dyrektor Finansowy spółki Steel World: Panie Prezesie, jak Pan wie 
pracuję w branży finansowej od prawie 30 lat, z czego 20 lat w naszej firmie. 
Jak miał Pan zapewne możliwość niejednokrotnie się przekonać, umiem dobrze 
liczyć pieniądze i nigdy nie podpisałbym się pod ustaleniami, które miałyby 
przynieść naszemu przedsiębiorstwu szkodę. Znając jednak pana Prezesa (mówi 
o prezesie spółki administrującej system) jestem przekonany, że on również zdaje 
sobie z tego sprawę i być może będzie nas w stanie przekonać do kontynuowania 
z nim współpracy, np. obniżając cenę swoich usług?

Prezes spółki Steel World: W zasadzie mógłbym się zgodzić i nie 
wypowiadać teraz warunkowo naszej umowy, ale pozostaje w związku z tym 
pytanie do pana Prezesa, jaką obniżkę ceny jest nam w stanie zaproponować?

Prezes spółki administrującej system: Pozwolą Panowie, ze dokonam 
szybkiej kalkulacji. Potrzebuję jakieś 10 – 15 minut.

Prezes spółki Steel World: Dobrze, musimy dzisiaj zakończyć definitywnie 
ten temat, dlatego spotkajmy się za 15 minut.

po 15 minutach …
Prezes spółki Steel World: I co Panie Prezesie, przemyślał Pan sprawę?
Prezes spółki administrującej system: Tak, przeliczyłem raz jeszcze 

wszystko i z uwagi na fakt, ze naszej firmie niezwykle zależy na kontynuowaniu 
współpracy z Waszym podmiotem, jesteśmy gotowi udzielić 3 % opustu 
w stosunku do obecnie obowiązującej ceny. Co Panowie myślą o takiej propozycji?

Prezes spółki Steel World: Nie wiem jak Pan (zwraca się do Dyrektora 
Finansowego), ale ja odnoszę wrażenie, że niepotrzebnie tracimy czas.

Prezes spółki administrującej system: To jaka jest Państwa propozycja?
Prezes spółki Steel World: Przynajmniej 15% obniżki.
Prezes spółki administrującej system: Drodzy Państwo, jak wiecie jestem 
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poważnym człowiekiem i w związku z tym nie złożę nierealnej, nierynkowej 
deklaracji. Natomiast tak jak wspominałem, nie chciałbym, aby nasze podmioty 
zerwały współpracę, dlatego proponuję obniżką na poziomie 5 % w stosunku 
do obowiązującej obecnie ceny oraz wydłużenie Państwu terminu płatności z 30 
dni do 45 dni od daty wykonania usługi. Biorąc pod uwagę fakt, że jak większość 
firm produkcyjnych miewają Państwo problemy z płynnością finansową, jest to 
wg mnie atrakcyjna propozycja. 

Prezes spółki Steel World: Panie Prezesie, niestety nie mogę przystać na 
te warunki. Moje ostatnie słowo to 10 % obniżki ceny oraz wydłużenie terminu 
płatności do 60 dni.

Prezes spółki administrującej system: Panowie niestety 10 % jest 
nierealne. Przykro mi.

Dyrektor Finansowy spółki Steel World: Panie Prezesie (zwraca się do Prezesa 
Steel World), jeżeli Pan prezes (wskazuje na Prezesa spółki administrującej system) 
przystanie na propozycję wydłużenia terminu płatności do wspomnianych 60 dni, 
to ja uważam, że możemy mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę 
pomiędzy naszymi podmiotami, zgodzić się na 8 % obniżkę ceny? Co Pan na to 
Panie Prezesie (zwraca się do Prezesa spółki administrującej system).

Po chwili ciszy …
Prezes spółki administrującej system: Dobrze, akceptuję te warunki.
Prezes spółki Steel World: Panowie, po przemyśleniu skłonny jestem 

również przystać na te ustalenia. Prosiłbym natomiast wziąć pod uwagę, że 
w przypadku wystąpienia w przyszłości podobnej sytuacji, negocjacji już nie 
będzie. Panie Dyrektorze, proszę zatem przygotować stosowne porozumienie, 
z uwzględnieniem wysokości kary umownej, jaką musi ponieść nasz kontrahent. 
Proszę także o przygotowanie aneksu do umowy, obejmującego poczynione 
podczas spotkania uzgodnienia dotyczące nowej niższej ceny za świadczoną 
usługę oraz dłuższy termin płatności. 

Przedstawiony przykład pokazuje, że nawet w bardzo trudnych 
sytuacjach, gdzie w grę wchodzą poważne straty finansowe, można 
ostatecznie osiągnąć kompromis. W przykładzie wykorzystane zostały 
trzy techniki negocjacyjne:
• Technika ,,dobry-zły policjant” – w rolę złego policjanta wcielił się Prezes 

spółki Steel World, a w rolę dobrego policjanta Dyrektor Finansowy spółki; 
• Technika ,,wejść w czyjeś buty” – została zastosowana przez Prezesa spółki 

świadczącej usługi na rzecz Steel World. W chwili, gdy Prezes Steel World 
zakomunikował o zerwaniu umowy, Prezes drugiej spółki stwierdził, że on 
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na miejscu swojego kontrahenta zastanowił się bardzo poważnie, czy warto 
zrywać współpracę, która trwa 3 lata i układa się całkiem korzystnie;

• Technika ,,dokręcanie śruby” – pod koniec negocjacji, gdy Prezes spółki Steel 
World miał pewność, że drugiej stronie bardzo zależy na kontynuowaniu 
współpracy, zaczął eskalować swoje żądania dotyczące obniżenia ceny, jak 
również wydłużeniem terminu płatności za świadczony serwis.
Należy również podkreślić, że spółka Steel World sporo zyskała na podjętych 

negocjacjach:
• utrzymała kontrakt;
• zapewniła sobie pokrycie strat przez firmę usługową;
• uzyskała obniżkę dotychczasowej ceny o 8 %;
• wydłużenie terminu płatności z wykonywane usługo z 30 do 60 dni.

Studium przypadku nr 2
Kontekst sytuacyjny: 

Odbiorca zaprosił dostawcę na rozmowy handlowe. Ilość surowca 
zawarta w zapytaniu ofertowym odbiorcy, stanowi ok. 20 % jego całkowitego 
zapotrzebowania na ten towar. Z uwagi na fakt, iż jest to jeden z surowców 
strategicznych, Odbiorca stosuje dywersyfikację źródeł dostaw, aby zapewnić 
ciągłość produkcji w sytuacji, gdy na przykład jeden z dostawców nie dostarczy 
towaru terminowo. Ponadto posiadanie tylko jednego dostawcy sprawia, że 
wcześniej czy później poczuje się monopolistą w dostawach do konkretnego 
odbiorcy, ponieważ nie będzie miał z kim rywalizować. Konkurencja stanowi 
zatem istotny instrument regulujący każdy rynek, zarówno w kontekście obrotu 
towarowego i usług, jak również przepływu siły roboczej i kapitału.
Przebieg negocjacji:

Odbiorca: Z uwagi na fakt, iż specyfikacja techniczna surowca X zawarta 
w Państwa ofercie spełnia nasze wyjściowe wymagania produkcyjne, zaprosiliśmy 
Was na negocjacje. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowej analizy Waszego 
surowca, chcielibyśmy prosić o informację, o jaki poziom mogłaby zostać 
obniżona cena ofertowa?

Dostawca: Trochę nie rozumiem pytania, ponieważ cena zawarta w ofercie 
jest ostateczna. Sami Państwo stwierdziliście, że nasz surowiec spełnia oczekiwane 
przez Was warunki techniczne, a zatem przyjechaliśmy jedynie omówić ilość, 
warunki płatności, harmonogram dostaw itd.

Odbiorca: Drodzy Państwo, tak jak zaznaczyłem na początku naszego 
spotkania Wasz surowiec spełnia wstępne wymogi techniczne, natomiast 
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występuje jeszcze konieczność dokonania analizy w naszym laboratorium, 
a następnie próby produkcyjnej. Dziwię się, że działając w tej branży, jak 
twierdzicie od wielu lat, nie znacie tych standardowych procedur. Co do ceny, 
to proszę mi wybaczyć, ale w Waszej ofercie jest wyraźnie napisane ,,cena do 
negocjacji”. 

Dostawca: Pracownik się pomylił i tak napisał, a ja tego nie doczytałem. 
Wydaje mi się jednak, że i tak nie mieliście zamiaru skorzystać z naszej oferty, 
a jedynie chcecie sprawić wrażenie, że organizujecie przetarg, a dostawca jest 
już pewnie dawno wybrany.

Odbiorca: Rozumiem, skoro posądzają nas Państwo o brak uczciwości, to 
nie wiem dlaczego składaliście do nas ofertę współpracy. W tej sytuacji jesteśmy 
zmuszeni przerwać te negocjacje, chociaż dzisiejszą rozmowę trudno tak nazwać. 

Komentarz: Powyższy przykład pokazuje, że technika ,,nie ustępuj 
pierwszy” została zupełnie wypatrzona. Po pierwsze reakcja Dostawcy na pytanie 
o możliwość obniżenia ceny ofertowej była zupełnie nieadekwatna do sytuacji, 
ponieważ zaznaczył w ofercie, iż zaproponowana przez niego cena pozostaje 
do negocjacji, co zresztą wydaje się oczywiste. Nawet biorąc pod uwagę fakt, 
że zapomniał o tym zapisie, powinien starać się wybrnąć dyplomatycznie 
z  zaistniałej sytuacji, mówiąc np., że możliwość obniżenia ceny istnieje, ale 
w przypadku zamówienia przez Odbiorcę większej ilości surowca, niż jest to 
określone w zapytaniu ofertowym.  Dzięki temu uniknąłby posądzenia o brak 
profesjonalizmu (nie wie lub nie pamięta, jakie warunki przedstawił w ofercie), 
a ponadto miałby szanse na kontynuowanie negocjacji.

Podsumowując przedstawiony przykład, można wysnuć ponadto następujące 
wnioski :
• Dobór techniki negocjacji powinien być dostosowywany do konkretnej 

sytuacji, jaka ma miejsce podczas spotkania negocjacyjnego. Niezależnie 
bowiem od tego, jak dobrze się do nich przygotujemy, nie jesteśmy nigdy 
w stanie przewidzieć strategii drugiej strony ,a co za tym idzie, przebiegu 
spotkania negocjacyjnego;

• W zaprezentowanym przykładzie, abstrahując od zasadności kontynuowania 
przyjętej techniki, została ona całkowicie wypatrzona. Komunikat w stylu : 
,,nasza cena nie podlega negocjacji” powoduje, że od początku potencjalny 
partner handlowy jest postrzegany jako zupełnie nieelastyczny i powstaje 
pytanie, z czym tak naprawdę przyjechał na negocjacje? Oczywiste zatem 
wydaje się pozostawienie marginesu do negocjacji w zakresie ceny i innych 
warunków;
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• Jeżeli nawet podejrzewamy, że nasz potencjalny odbiorca faworyzuje innych 
dostawców, to nie mając na to żadnych dowodów nie należy posługiwać 
się takim argumentem podczas negocjacji, jak to zrobił Dostawca 
w przedstawionym przykładzie.

Studium przypadku nr 3
Opierając się na wcześniejszym przykładzie, można w stosunkowo bardzo 

prosty sposób wybrnąć z sytuacji, stosując technikę ,,próbny balon”. Otóż 
wspomniana rozmowa mogłaby przebiegać w sposób następujący :

Odbiorca: Z uwagi na fakt, iż specyfikacja techniczna surowca X zawarta 
w Państwa ofercie spełnia nasze wyjściowe wymagania produkcyjne, zaprosiliśmy 
Was na negocjacje. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowej analizy Waszego 
surowca, chcielibyśmy prosić o informację, o jaki poziom mogłaby zostać 
obniżona cena ofertowa?

Dostawca: Niestety nie mamy zbyt dużej możliwości obniżenia ceny przy 
ilości surowca, na jaką zgłosili Państwo zapotrzebowanie w swoim zapytaniu 
ofertowym, które jak wiemy stanowi ok. 20 % Waszego całkowitego 
zapotrzebowania na oferowany surowiec. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, 
iż muszą Państwo dywersyfikować źródła dostaw, ale chcielibyśmy zapytać, 
czy byłaby możliwość zwiększenia tej ilości dla potencjalnych dostaw z naszej 
firmy? 

Odbiorca: Jak Państwo wiecie zapewnienie dostaw w odpowiedniej ilości, 
czasie i jakości wszystkich surowców, które są wykorzystywane w produkcji 
naszego zakładu, jest warunkiem koniecznym zapewnienia ciągłości produkcji. 
W związku z tym mamy podpisane umowy długoterminowe z dostawcami, 
ale zawsze pozostawiamy sobie pewien margines, w tym przypadku dosyć 
duży, aby cały czas szukać innych dostawców, którzy jeśli nawet nie teraz, to 
może w przyszłości, będą w stanie zaproponować nam konkurencyjne warunki 
sprzedaży.

Dostawca: Oczywiście rozumiemy to i jest to w naszym przekonaniu bardzo 
racjonalna strategia. Natomiast chcielibyśmy prosić o informację czy w naszym 
przypadku ta ilość mogłaby być większa, gdybyśmy oczywiście zaproponowali 
Państwu lepsze warunki cenowe?

Odbiorca: Oczywiście istnieje taka możliwość, ponieważ również 
w  umowach ze stałymi dostawcami, mamy określoną tolerancję ilości ,,in 
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plus”, ale także ,,in minus”2. W związku z tym, jeżeli Państwa cena byłaby 
naprawdę atrakcyjna, moglibyśmy od Was kupować nawet do 30 % naszego 
całego zapotrzebowania.

Komentarz: Podsumowując powyższy przykład, możemy zauważyć, że 
Dostawca poprzez rezygnację z zaplanowanej wcześniej techniki ,,nie ustępuj 
pierwszy” płynnie przeszedł do techniki ,,próbny balon”, dzięki której nie 
złożył żadnej wiążącej deklaracji dotyczącej poziomu możliwej obniżki ceny, 
a już na wstępie negocjacji uzyskał bardzo ważną informację, że w przypadku 
pomyślnych negocjacji, będzie mógł liczyć na zamówienie o 50 % większe niż 
określone w zapytaniu ofertowym.

PODSUMOWANIE

Zawarte w niniejszym artykule rozważania oraz studia przypadku dotyczące 
negocjacji handlowych, stanowią jedynie zarys przedmiotowej problematyki. 
Negocjacje są  bowiem skomplikowanym procesem, którego przebieg oraz 
efekt jest uzależniony od bardzo wielu czynników, które dotyczą wszystkich 
uczestniczących w nim stron. W artykule skupiono się jedynie na negocjacjach 
handlowych, do których należy zaliczyć nie tylko właściwy proces negocjacji, ale 
także wszystkie działania poprzedzające go, a także następujące po całkowitym 
bądź częściowym wykonaniu umowy, w przypadku zakończenia negocjacji jej 
zawarciem. W pierwszym przypadku brane są pod uwagę elementy związane 
między innymi z wyborem potencjalnego kontrahenta,  sprawdzeniem jego 
wiarygodności rynkowej jak również kondycji finansowej, a także opracowaniem 
strategii prowadzenia negocjacji i określenia maksymalnego zaangażowania 
czasowego i finansowego w ich przebieg. Jeżeli chodzi natomiast o elementy 
po-transakcyjne, to zdecydowanie możemy do nich zaliczyć udział w możliwych 

2 W umowach handlowych w celu zapewnienia sobie możliwości elastyczności ilościowej 
w dostawach, np. w warunkach zmian cen na rynku  lub kłopotów z surowcem, powinniśmy 
starać się tak prowadzić negocjacje, aby stosowny zapis znalazł się w kontrakcie. Może to 
być zapisane np. w następujący sposób : ,,Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a odbiorca 
odebrać 100 000 ton towaru +/- 10 % w gestii Dostawcy” [zapis oznacza, iż jedynie dostawca 
może zmniejszyć lub zwiększyć dostawy o 10 %, bez konieczności prowadzenia dodatkowych 
rozmów z odbiorcą, czy też podpisywania aneksu do obowiązującej strony umowy], natomiast 
w przypadku zapisu : ,,Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a odbiorca odebrać 100 000 ton 
towaru +/- 10 % w gestii Odbiorcy [zapis oznacza, iż jedynie odbiorca może zmniejszyć lub 
zwiększyć dostawy]. Możliwy jest oczywiście również zapis, który będzie stanowił, że zarówno 
Dostawca jak i Odbiorca mają taką możliwość.
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reklamacjach, wprowadzanie ulepszeń w sposobie działania w przypadku 
stwierdzenie przez którąś ze stron kontraktu ich nieodpowiedniej jakości oraz 
finalne rozliczenie zrealizowanej umowy.

Jak zaznaczono w artykule, negocjacje wymagają  od jej uczestników 
nie tylko wiedzy teoretycznej, na przykład z zakresu dostępnych technik 
negocjacyjnych, ale przede wszystkim merytorycznego przygotowania do 
negocjacji, odpowiednich cech charakteru i umiejętności negocjatorów, 
a  także doświadczenia w tym zakresie. Należy oczywiście również pamiętać 
o konieczności znajomości rynku w danej branży, najważniejszych podmiotów 
na nim konkurujących, jak również aktualnych tendencji rozwojowych danego 
segmentu rynku.
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