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TREŚCI NAUCZANIA 

 

S6-Skuteczne rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem elementów negocjacji, mediacji, 

arbitrażu, burzy mózgów. 

 

Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W6: Przedstawia techniki redukowania stresu i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania 

i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. 

EK_W7: Omawia psychologiczne uwarunkowania sytuacji konfliktowej oraz wymienia typy reakcji na konflikt. 

EK_U3: Posiada umiejętność analizowania emocji i potrzeb oraz rozwiązywania konfliktu za pomocą różnych 

metod. 

EK_U5: Dokonuje analizy i oceny funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, choroba, frustracja, 

konflikt). 

EK_U6: Stosuje techniki radzenia sobie ze stresem i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. 

EK_K1: Przejawia empatię w relacji z pacjentką i jej rodziną. 

EK_K2: Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych. 

EK_K5: Posiada świadomość konieczności ciągłego kształcenia się, uczenia się od innych poprzez współdziałanie 

w zespole interdyscyplinarnym. 

 

Uwaga! Do zaliczenia przedmiotu obowiązują treści zawarte w prezentacji przygotowanej 

przez Państwa koleżanki z grupy. Konspekt prezentacji zamieszczam na końcu skryptu. 

Dodatkowo temat uzupełniam o poniższe treści dotyczące negocjacji. 

 

1. Techniki negocjacyjne 

Negocjacje są procesem komunikowania się, w którym przynajmniej dwie strony, mające różne 

opinie, potrzeby i motywacje, starają się dojść do porozumienia w ważnej dla nich kwestii. 

Prowadzenie negocjacji nie jest sprawą prostą i wymaga przemyślenia i właściwego 

przygotowania. Rejestr cech i umiejętności negocjacyjnych można uporządkować w postaci 

trzech kategorii: 

 wiedza (musi obejmować zarówno wiedzę na temat sprzeczności interesów, zasad 

prowadzenia negocjacji, jak i wiedzę o merytorycznych kwestiach, których spór dotyczy), 

 umiejętności (takie jak sprawna komunikacja interpersonalna, analizowanie zagadnień, 

podejmowanie decyzji, argumentowanie, konstruktywne krytykowanie, kreatywne 

myślenie), 
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 postawa (charakteryzująca się pozytywnym nastawieniem, szacunkiem dla innych poglądów, 

akceptacją różnic). 

 

Negocjacje integracyjne 

Negocjacje integracyjne polegają na otwartości wobec cudzych interesów, asertywnej 

komunikacji i harmonijnej współpracy w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. 

 

Podstawowe wskazówki negocjacyjne 

Przygotuj się do negocjacji. Mierz wysoko (ale nie przesadzaj). Wyznacz dolną i górną granicę. 

Nie zgadzaj się z pierwszą propozycją. 

 

Zasady ustępowania w negocjacjach 

1. Ustępstwa powinny być niewielkie – człowiek bardziej postrzega sam fakt ustępstwa niż jego 

wielkość. Małe ustępstwo zachęca do wzajemności – duże do zachłanności. 

2. Ustępstwa powinny być stopniowo malejące – zmniejszające się ustępstwa skłaniają drugą 

stroną do wcześniejszego podpisania porozumienia, uważa ona bowiem, że zbliżamy się do 

granic swoich możliwości. 

3. Ustępować należy powoli i niełatwo – szybkie ustępstwo nie daje satysfakcji naszemu 

partnerowi, bardziej cenimy to o co musimy walczyć. 

4. Nie każde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione – ustępstwa odwzajemnione nie 

zawsze są konieczne, ponieważ ustępstwa nie zawsze są sprawiedliwe. 

5. Unikaj zasady „dzielenia różnicy na pół” – matematyczne dzielenie ofert na pół często bywa 

niekorzystne dla obu stron. 

6. Należy ostrożnie traktować „absurdalną propozycję” drugiej strony – absurdalne propozycja 

często stosowana jest w celu zbadania naszej determinacji i naszego stanowiska. Nie należy 

poddać się emocjom lecz wyjaśnić absurdalność propozycji. 

7. Nie idź pierwszy na ustępstwa w ważnych sprawach – ustępstwo jako pierwszy w sprawach 

ważnych jest traktowana jako słabość negocjatora. W zamian warto wyprzedzić partnera 

w ustępstwach dotyczących spraw nieistotnych. 

8. Należy wystrzegać się eskalacji ustępstw pod koniec negocjacji – jest to często 

wykorzystywana technika zwiększania żądań pozornie zakończonych już negocjacji. 

9. Nie należy okazywać zadowolenia z pierwszego ustępstwa uczynionego przez oponenta – 

należy upewnić się, że druga strona rozumie i właściwie ocenia wartość uzyskanego ustępstwa. 



 

St
ro

n
a3

 

10. Należy pamiętać o udzielonych ustępstwach i od czasu do czasu przypomnieć o nich 

oponentowi. 

 

Techniki i chwyty negocjacyjne 

1) Odwoływanie się do emocji: negatywnych: np. „trzeba być nierozsądnym, by…”, 

pozytywnych: np. „każdy rozsądny…”. 

2) Odwoływanie się do faktów: negatywnych: np. „stracimy 30%”, pozytywnych: np. „zarobimy 

30%”. 

3) Technika sytuacji hipotetycznej: „Co by było gdyby...” Pytanie to ma na celu zbadanie 

sytuacji i możliwości przeciwnika negocjacji. „Co by było gdybyśmy zrezygnowali 

z gwarancji?”. 

4) Technika ograniczonych kompetencji – w technice tej można zdobyć przewagę odmawiając 

zaakceptowania propozycji ze względu na ograniczone kompetencje (pełnomocnictwo). 

5) Techniki związane z wykorzystaniem czasu (przedłużamy rozmowy w sytuacji, gdy 

partnerowi zależy na najszybszym zakończeniu, unikamy podjęcia decyzji aż do momentu, 

w którym prawdopodobnie nastąpi korzystna zmiana układu sił, określanie przez jedną ze 

stron ostatecznego czasu zakończenia rozmów ze względu na „ważny” powód – ma na celu 

zmuszenie drugiej strony do wcześniejszego ustąpienia bądź rozpoczęcia rozmów, 

szczegółowe analizowanie drobiazgów, podnoszenie starych problemów, żądanie zmiany 

miejsca prowadzenia negocjacji, odwoływanie spotkań, celowe opóźnianie rozpoczynania 

negocjacji). 

6) Technika wskazania ewentualnych negatywnych konsekwencji – polega na uświadomieniu 

drugiej stronie konsekwencji braku porozumienia lub pokazania, jakie konsekwencje 

negatywne będzie miało przyjęcie danego porozumienia dla obydwu stron. 

7) Technika wskazania dobrego przykładu – człowiek z reguły dąży do potwierdzania własnych 

przekonań i ignoruje informacje niezgodne z podjętymi przez niego przekonaniami. Taki 

sposób myślenia ogranicza negocjatorów. Osłabienie takiego sposobu myślenia jest możliwe 

poprzez wskazanie drugiej stronie przykładu niezgodnego z jego przekonaniami. 

8) Technika „salami”. Próbujemy uzyskać najpierw drobne ustępstwa. Później walczymy 

o kolejne. 

9) Technika „dołączanie”. Dołączenie kolejnych żądań. 

10) Taktyka poszukiwania sprzymierzeńców – szukanie poparcia osób, które nie są związane 

z prowadzonymi obradami. Tak pozyskani sojusznicy mają poprawić pozycję negocjacyjną 
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jednej ze stron. Nie muszą być obecni w czasie pertraktacji, wystarczy powołać się na ich 

opinię. 

11) Taktyka blefu to zaproponowanie rozwiązania, które jak negocjator przypuszcza zostanie 

natychmiast odrzucone, tylko po to, aby zostało przyjęte rozwiązanie, o które naprawdę od 

początku chodziło. 

12) Taktyka zmiany warunków polega na stawianiu dodatkowych żądań, po to, aby partner 

rozmów był gotów na większe ustępstwa. 

13) Taktyka „dobry policjant, zły policjant” polega na pozornym rozłamie w zespole 

negocjacyjnym. Jeden z rozmówców przedstawia twarde stanowisko, inny – proponuje 

łagodne. W takim wypadku oferta miłego oponenta wydaje się bardziej korzystna i godna 

przyjęcia. Próba wpłynięcia poprzez naprzemienny kontakt z osobą łagodną i surową. Oparte 

jest to na huśtawce emocji, przed którą trudno się bronić. 

14) Technika „meksykański prysznic”. Dobrym i złym facetem jest jedna i ta sama osoba. 

Najpierw nas atakuje i poniża, potem łagodnieje, prosi o wybaczenie, by za chwilę znów 

zaatakować. 

15) „Odwrócony rząd”. Jeśli przesłuchiwany nie chce się przyznać do kradzieży samochodu, 

sugerujemy, że mamy podstawy sądzić, iż jest zamieszany w morderstwo popełnione w tym 

samym czasie w innej części miasta. Jeśli nie chcemy przyjąć zadania, szef może nam 

zaproponować inne, wymagające zostania w pracy na cały weekend. 

16) „Nieprzekraczalny termin”. Deadline to skłanianie kogoś by działał pod presją czasu. Teraz 

albo nigdy. Rodzi to konieczność podejmowania pośpiesznych i nieprzemyślanych decyzji. 

17) „Udręczony pracownik” (rodzic, współmałżonek, pacjent) – ktoś przedstawia nam 

wyjątkowo napięty plan zajęć. Ciągle podkreśla, jak bardzo jest zapracowany, nie doceniany, 

cierpiący. Chce zyskać w ten sposób naszą wyrozumiałość i współpracę na korzystnych dla 

niego zasadach. 

18) „Mordercza wskazówka lub zabójcze pytanie”. „Powinieneś przemyśleć swoją propozycje 

i poprawić ją”. „Po co owijać w bawełnę, podaj nam swoja najlepszą cenę”. Oczekując od nas 

szczerości druga strona sama nie ujawnia własnych granic. Sugeruje w ten sposób, że ma 

wiele innych (w domyśle – lepszych ofert). „Czy to jest twoja ostateczna decyzja?” – pyta 

negocjator. Jeśli powiesz tak, negocjacje są zakończone. Jeśli powiesz nie, podważasz 

wiarygodność swojej propozycji. 

19) „Albo – albo” czyli ultimatum. „Albo zaakceptujecie nasze żądania albo ogłaszamy strajk”. 

20) Taktyka inspektora Colombo to, znane z filmu, zaprezentowanie się, jako osoba nieporadna, 

po to, aby wzbudzić uczucie empatii. To również powoduje, że „przeciwnicy” nie doceniają 
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negocjatora i słabiej bronią się przed jego propozycjami (patrz: bezradnościowa technika 

autoprezentacji). 

 

Praktyczne wskazówki dla negocjatorów 

1. Dokładnie analizuj posiadane informacje przed rozmową. 

2. Podejmuj negocjacje wyłącznie w dobrym stanie psychicznym. 

3. Estetycznie przygotuj miejsce negocjacji. 

4. Nie dopuść do chaosu. 

5. Okazuj uprzejmość i zainteresowanie. 

6. Definiuj pojęcia. 

7. Przyznaj się do błędu. 

8. Nie daj się w żaden sposób wyprowadzić z równowagi. 

9. Nie strasz, nie groź, nie szantażuj. 

10. Dbaj o zwięzłość i precyzję wypowiedzi. 

11. Zachowaj dyskrecję i lojalność. 

 

2. Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych 

Zarządzanie sytuacją kryzysową 

Kryzys to termin, który pochodzi z greckiego „krisie” i oznacza: wybór, decydowanie, zmaganie 

się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzysem nazywa się poważną, 

gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać 

wskutek działania sił przyrody, żywiołów, coraz częściej jest też efektem działalności człowieka 

lub jej zaniechania. W szczególności chodzi również o kryzysy gospodarcze i polityczne. Kryzysów 

nie da się całkowicie wyeliminować możemy jednak ograniczać sytuacje wywołujące kryzysy oraz 

minimalizować ich skutki. Jednym ze sposobów minimalizowania skutków kryzysu jest umiejętne 

zarządzanie sytuacją kryzysową, w tym sprawna komunikacja w sytuacji kryzysowej – zarówno 

wewnętrzna (w ramach oddziału) jak i zewnętrzna (wychodząca poza szpital). 

 

Zarządzanie sytuacją kryzysową (ang. Crisis Management, CM) dotyczy zarówno opanowania 

i wyjścia z sytuacji kryzysowej jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. 

Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajmniej 

ograniczyć ich niekorzystne skutki. 

Kluczowym momentem jest wczesne rozpoznanie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Następnie 

należy postawić diagnozę, polegającą na znalezieniu odpowiedzi na pytania: 
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 na czym polega sytuacja kryzysowa? 

 kiedy kryzys się rozpoczął? 

 z jakich przyczyn powstała sytuacja kryzysowa? 

 kogo kryzys dotyka? 

 czy sytuacja kryzysowa nie jest następstwem innej sytuacji kryzysowej? 

 czy nie wywoła następnej sytuacji kryzysowej? (efekt domina, „lawina” zdarzeń) 

 

Działania, jakie należy podjąć, to: 

 powołanie zespołu antykryzysowego 

 ustanowienie łączności i sposobów informowania (w tym opinii publicznej) 

 ograniczenie zasięgu 

 likwidacja zagrożenia 

 przywrócenie normalnego funkcjonowania 

 długofalowa likwidacja skutków kryzysu 

 wnioski na przyszłość 

 

Nie ma w 100 % doskonałego sposobu, aby przygotować się na sytuację kryzysową, ponieważ 

nigdy nie wiemy czego kryzys będzie dotyczył i jak będzie przebiegał. Pomimo tego, chociaż 

w sposób niedoskonały należy być przygotowanym na kryzys i trzeba być gotowym do działania 

w takiej sytuacji. W związku z tym szpitale winny opracować procedury komunikacyjne na 

wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podstawowe zasady i działania w sytuacji kryzysowej 

to: 

 zachować spokój, 

 ustalić kto i na jakim szczeblu organizacji zajmuje się opanowaniem sytuacji kryzysowej, 

 jak najszybciej ustanowić osobę (zespół) odpowiedzialną za komunikację, 

 zadbać o stosowny dostęp do informacji dla osób odpowiedzialnych za komunikację, 

 identyfikować osoby, które mogą nam pomóc w komunikacji, liderów opinii, uczestników 

zdarzenia, 

 ważyć słowa i zawsze mówić prawdę, 

 pamiętać o odpowiedzialności prawnej za słowa i działania, 

 zadbać o jednolity i skoncentrowany przekaz, 

 w sposób przemyślany i staranny wybrać media i sposobów komunikowania: konferencje, 

komunikat prasowy, internet, wywiady, ogłoszenia płatne itp. 
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Sytuacja kryzysowa a media 

Zainteresowanie mediów odzwierciedla społeczne zainteresowanie nadzwyczajnymi 

zdarzeniami. Instytucja, która jest sprawcą bądź na nią spada odpowiedzialność za zagrożenia lub 

akcję ratowniczą, staje wobec problemu poradzenia sobie z organizacyjnymi i technicznymi 

aspektami wyjścia z trudnej sytuacji oraz z atakiem mediów, zagrażającym utratą dobrej 

reputacji. Brak lub też błędne informacje są zwykle – po przetworzeniu przez media – 

zagrożeniem nie tylko dla spokoju społecznego, ale mogą również utrudniać prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

Pracownicy reprezentujący placówki służby zdrowia znajdują się bardzo często na pierwszej linii 

atakowanej przez media w sytuacjach kryzysowych. Bardzo istotna jest wiedza o tym, w jaki 

sposób kontaktować się z mediami, aby uniknąć napięć, sensacji, nieporozumień oraz 

zagwarantować właściwy klimat dla prowadzenia działań ratowniczych. 

 

Warto pamiętać, że: 

 stopień zainteresowania mediów zdarzeniem zależy od wielkości szkód w środowisku 

oraz stopnia zagrożenia, jakie stwarza dla ludzi; 

 media należy traktować jako siłę wspomagającą, a nie jako wroga (nawet, jeśli ich 

przedstawiciele zachowują się agresywnie); 

 media mogą bardzo szybko wpłynąć na podtrzymanie reputacji służb ratowniczych 

i przedstawicieli władz lub ją zniszczyć; 

 jeżeli przedstawiciele mediów zostaną odsunięci od źródłowej informacji, pozyskają ją od 

ludzi lub instytucji niekompetentnych i rzadko kiedy życzliwych; 

 wszystkie media powinny być traktowane równo. 

 

Profesjonalny sposób komunikowania się z mediami polega na: 

 prezentacji faktów, 

 przeciwdziałaniu bałaganowi i spekulacjom, 

 przedstawieniu ramowego planu działań według rozeznania w chwili udzielania informacji, 

 budowaniu zaufania społecznego dla zaangażowania urzędu czy instytucji. 

 

Dopływ informacji dla mediów powinien być równomiernie rozłożony w czasie. Nie może dojść 

do takiej sytuacji, że zapotrzebowanie na nową wiadomość spotyka się z dziurą informacyjną. 
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Co należy robić, a czego unikać w sytuacjach kryzysowych? 

Przed powstaniem sytuacji kryzysowej należy przygotować podstawową listę właściwych 

i niewłaściwych działań, którą wszyscy powinni poznać i zrozumieć. 

 

W sytuacji kryzysowej należy: 

 podawać tylko sprawdzone informacje, 

 szybko informować media o podjętych działaniach, 

 starać się towarzyszyć mediom na miejscu kryzysu, 

 wyznaczyć rzecznika prasowego, 

 mieć dokładny spis i rejestry wszystkich pytań zadawanych i informacji podawanych 

przez media, 

 dowiedzieć się, jaki jest tryb pracy mediów i starać się do niego dopasować, 

 mieć jasną wizję, jakie informacje mogą, a jakie nie mogą być podane do wiadomości 

publicznej, 

 dokładnie koordynować planowanie i wdrożenie działań public relations (kreowanie 

wizerunku publicznego) z innymi aspektami planu działania w sytuacji kryzysowej. 

 

W czasie sytuacji kryzysowej nie należy: 

 spekulować, jakie mogły być przyczyny powstałej sytuacji, 

 zastanawiać się, czy istnieje możliwość podjęcia normalnych działań, 

 spekulować, jakie są zewnętrzne skutki sytuacji, 

 szacować wartość strat wyrażoną finansowo, 

 przeszkadzać w zgodnej z prawem pracy dziennikarzy, 

 pozwolić nieuprawnionym pracownikom komentować wydarzenie w mediach, 

 próbować ukrywać przed mediami informacje lub celowo zwodzić dziennikarzy, 

 szukać winnych powstania sytuacji kryzysowej. 

 

Rzecznik nie powinien odpowiadać na pytania mediów, mówiąc: „Bez komentarza”, bowiem 

rozumiane to jest jako brak chęci współpracy, próbę ukrywania czegoś lub brak troski. Lepiej 

więc powiedzieć, np. „Właśnie dowiadujemy się o sytuacji i staramy się o uzyskanie całości 

informacji”. 

Przedstawiciele public relations powinni jak najszybciej uzyskać wzorzec odpowiedniego 

oświadczenia lub informacji. 
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3. Plan kontaktu z mediami 

Przygotowanie oświadczenia 

Jeżeli nie dochodzi do komunikowania natychmiast, traci się najlepszą okazję do kontrolowania 

wydarzeń. Zawsze powinny istnieć gotowe blankiety z wzorcami oświadczeń, z których można 

szybko wybrać możliwość lub przygotować szybką parafrazę. Pierwsza informacji powinna 

zawierać co najmniej następujące informacje: kto, co, kiedy i gdzie – związane z daną sytuacją. 

Kiedy kryzys się rozwija i nowe informacje oraz kolejne fakty stają się dostępne, należy także 

przygotowywać bardziej rozwinięte oświadczenia i komunikaty. Należy podawać fakty, które 

zostały zebrane z wiarygodnych i potwierdzonych źródeł. Nie należy interpretować faktów, tylko 

je podawać. Przekroczenie tej granicy jest błędem, który zostanie natychmiast dostrzeżony 

i podchwycony. 

 

Przykład informacji prasowej 

Dzisiaj o godzinie [czas] [wydarzenie] [miejsce zdarzenia] [osoby biorące udział w zdarzeniu]. 

Incydent jest dokładnie badany, zaś dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco. 

Do powyższego wzoru można dodać pewne informacje, które wiążą się z wydarzeniem, są 

dostępne i znaczące. W miarę możliwości należy podać definitywny czas kolejnej konferencji 

prasowej lub momentu podania informacji. Nie rozwiąże to problemu, ale może dać trochę czasu 

na przygotowanie kolejnej konferencji lub spotkania (nawet jeżeli nie nadejdą nowe informacje). 

 

Dodatkowe materiały 

W niektórych przypadkach konieczne jest stworzenie materiałów, które przybliżą reporterom 

typ, kolejność oraz sens podejmowanych stopniowo procedur. Będą one na bieżąco wyjaśniały 

podejmowane kolejno kroki. Umożliwi to reporterom interpretowanie zdarzeń w zgodzie 

z intencjami naszym działaniem. Zawsze starajmy się skomplikowane wydarzenia opisywać 

i wyjaśniać w sposób jak najprostszy. 

 

Dziennik kontaktów 

Dziennik kontaktów ma służyć do zapisywania wszystkich telefonów czy sygnałów od mediów 

i innych instytucji czy osób prywatnych dotyczących kryzysu. Pomoże to w upewnieniu się, czy 

wszystkie telefony zostały załatwione i czy coś nie zostało przeoczone. Pomaga to także 

w analizach sytuacji pokryzysowych. Dzienniczek powinien zawierać następujące informacje: 

data, czas, nazwisko kontaktującego się, numer telefonu, nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

udzielenie informacji. 
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Przygotowanie do spotkania z mediami 

W przypadku spodziewanego kontaktu z mediami niezbędne jest przygotowanie krótkiego planu 

spotkania. W tym celu należy wyobrazić sobie możliwe pytania dotyczące zdarzenia awaryjnego, 

np. co się stało, co się może jeszcze stać, jaki jest plan działań ratowniczych. To szkielet, na 

którym opierać się będą dziesiątki szczegółowych pytań. Osoba wyznaczona do udzielania 

informacji powinna przygotować zarys odpowiedzi na ww. pytania w wersji możliwie krótkiej 

i rzeczowej. Musi również pamiętać o istnieniu subtelnej granicy między komentowaniem 

a zachowaniem dyskrecji. Przedwcześnie wyrażona opinia może bowiem wywołać lawinowe 

konsekwencje. Z drugiej strony brak komentarza może być powodem podejrzeń o ukrywanie 

faktów i wymigiwanie się od udzielania informacji. Jeśli dziennikarze odnoszą takie wrażenie, 

sięgną po inne źródła wiedzy o zdarzeniu, nierzadko nierzetelne i sensacyjne. 

 

Działania po kryzysie 

 Oznajmij zakończenie kryzysu. 

 Działaj dalej. Po kryzysie pozostań w kontakcie ze społecznością, zwłaszcza z tymi, których 

kryzys bezpośrednio dotyczył. Informuj media o bieżących danych lub zawiadom oficjalnie 

o zakończeniu kryzysu. 

 Dokonaj formalnej analizy sprawozdań. Członkowie sztabu antykryzysowego powinni 

sporządzić sprawozdania. Przeanalizujcie wyniki i monitorujcie media – przemyślcie tak 

przekazy negatywne, jak pozytywne. Skorygujcie wasz plan komunikowania kryzysowego, 

aby odzwierciedlał to, czego nauczyliście się w trakcie minionego kryzysu. 

 

4. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 

Negocjacje oparte na zasadach to jeden ze sposobów radzenia sobie z konfliktem, który pomaga 

znaleźć rozwiązanie, tak, aby spotkały się potrzeby skonfliktowanych stron, z zachowaniem 

szacunku do relacji pomiędzy nimi. 

 

Negocjacje oparte na zasadach 

1. Oddziel ludzi od problemu. 

2. Skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach. 

3. Staraj się znaleźć nowe możliwości dające korzyści obydwu stronom. 

4. Nalegaj na stosowanie obiektywnych kryteriów. 
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W jaki sposób wyrażać swoją niezgodę pożytecznie? 

Wyraź swoją niezgodną opinię: 

niepowodzenie w wyrażaniu wątpliwości 

i odmiennych opinii pozbawia grupę 

potencjalnie cennych informacji 

i argumentów. 

Wyraź swoją odmienna opinię 

w odpowiednim momencie: 

nie czekaj z wypowiedziami swojego zdania 

do nadejścia ostatecznego terminu 

zakończenia kwestii. 

Wyraź swoją odmienna opinię z wrażliwością 

w stosunku do innych: 

- nie zgadzaj się z pomysłem, ale nie krytykuj 

osoby, 

- posługuj się naturalnym językiem, a nie 

językiem obciążonym emocjonalnie. 

Reaguj na odmienną opinię 

z zaciekawieniem, nie zaś przyjmując 

postawę obronną: 

- poproś o ocenę swoich pomysłów i opinii, 

- pokaż, że interesujesz się opiniami innych 

poprzez aktywne i szczere słuchanie, 

- wyjaśnij nieporozumienie, które mogło się 

pojawić. 

 

5. Techniki argumentowania i przekonywania 

Perswazja 

Perswazja (łac. persuasio – przekonanie, wiara, opinia, przesąd) jest sztuką nakłaniania kogoś do 

własnych racji. Perswadować, oznacza tłumaczyć coś komuś, dowodzić, przekonywać kogoś 

o czymś, do czegoś. Dzięki perswazji możemy przekonać kogoś do swojej tezy w dyskusji, bądź 

utrzymać, zależnie od reprezentowanej strony, oskarżenie bądź obronę, a także uzyskać 

pożądany wyrok, bądź wykazać zalety, czy też wady, przedmiotu, osoby. 

Perswazja jest centralnym pojęciem retoryki. Jest działaniem na rozum, wolę, uczucia odbiorcy. 

Nadrzędnym celem perswazji jest argumentowanie. Jest ona także jedną z metod negocjacji, 

może także służyć do manipulacji. Perswazja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy słuchacz ma 

jakiś wybór. W sytuacji zniewolenia żadna perswazja nie jest możliwa. 

Argument to fakt lub twierdzenie, przytaczane dla uzasadnienia lub obalenia jakichś tez lub 

decyzji. Argumentacja polega na ujawnieniu własnych racji i poparciu ich dowodami, czyli 

argumentami. 

 

Budowa klasycznej wypowiedzi perswazyjnej: 

- Wstęp (exordium) 

- Przedstawienie stanu rzeczy (narratio) 

- Argumentacja (argumentatio) 

na rzecz własnych tez (probatio) 
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„zbijanie” argumentów strony przeciwnej (refutatio) 

- Zakończenie (peroratio) 

 

Skuteczna argumentacja 

Osoba, które próbuje do czegoś przekonać powinna zaangażować się w proces komunikacji, 

skutecznie argumentować swoje stanowisko. Dobierając argumenty powinniśmy wziąć pod 

uwagę typ naszego rozmówcy. Bardzo istotna i pomocna staje się kwestia dopasowania. 

Powinniśmy zwrócić uwagę na następujące fakty: czy rozmówca mówi wolno, czy szybko, czy 

używa konkretnych sformułowań, czy liczą się dla niego fakty, czy emocje. Dopasowanie do stylu 

rozmówcy zwiększa nasze szanse na porozumienie i przekonanie do naszego stanowiska. 

P.J. Dąbrowski w książce „Praktyczna teoria negocjacji” podkreśla, że aby argumentacja była 

skuteczna musimy odpowiedzieć na cztery podstawowe pytania: 

 Czy należy argumentować w ten sposób, aby przedstawić zalety, czy również wady swojego 

stanowiska? 

 Czy rozpocząć argumentowanie od kwestii ogólnych i przechodzić do szczegółów, czy 

odwrotnie? 

 Czy wyciągać wnioski z argumentów, czy pozwolić to zrobić rozmówcy? 

 Jaką strategię argumentacji chcemy przyjąć? 

 

Taktyki argumentacji 

POZYTYWNE 

1. Taktyka marchewki – polega na przedstawieniu naszemu rozmówcy korzyści i zalet, jakie 

wynikają z zastosowania się do naszej propozycji  

2. Taktyka emocji dodatnich – polega na takim przedstawieniu naszego stanowiska, aby 

rozmówca uznał aprobatę naszej sugestii, jako powód do dumy. 

NEGATYWNE 

3. Taktyka kija – jest przeciwieństwem taktyki marchewki, polega na przedstawieniu 

partnerowi strat wynikających z odrzucenia naszej sugestii. 

4. Taktyka emocji ujemnych – polega na takim przedstawieniu naszego stanowiska, aby 

rozmówca odczuwał wstyd i dyskomfort psychiczny w przypadku odrzucenia naszej sugestii. 

 

Rodzaje argumentów i ich dobór 

W literaturze wyróżnia się wiele rodzajów argumentów, m.in. argumenty odwołujące się do 

rozsądku, argumenty groźby, argumenty typu „to niemożliwe”, argumenty typu „jak ci nie 
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wstyd”. Eksperci twierdzą, że aby argumentacja była skuteczna powinniśmy łączyć każdorazowo 

różne argumenty w jednym przekazie, aby zwiększyć swoją szansę na skuteczność. 

T. Pszczołowski w swojej książce „Umiejętność przekonywania i dyskusji” udziela kilku 

praktycznych wskazówek w kwestii skutecznego argumentowania: 

 Argumentację powinniśmy zaczynać od przedstawienia argumentów prostych i znajomych 

rozmówcy. 

 Podczas argumentacji należy stosować szyk nestoriański – polega on na przedstawianiu 

argumentów mocnych na początku i na końcu wypowiedzi. Najsilniejszy argument należy 

zostawić na koniec. 

 Argumenty rozmówcy należy eliminować stopniowo. Kontrargumentując należy na początku 

przedstawić krytykę argumentów partnera, a wypowiedź zakończyć omówieniem wyższości 

swojego stanowiska. 

 Argumentacja jest silniejsza, jeśli używamy różnorodnych argumentów. 

 

Typy argumentów 

Wyróżniamy trzy rodzaje argumentów: 

1. Logiczne 

2. Emocjonalne 

3. Oparte na wiedzy i doświadczeniu 

 

 Argumentum ad auditorem – jest to argument odwołujący się do uczuć słuchacza, odbiorcy, 

zwykle jest on sformułowany, jako pytanie retoryczne. Argument ten stosuje się w celu 

przekonania kogoś do jakiejś tezy (często demagogicznej). Np. „I ty byś zabił tę staruszkę?” 

 Argumentum ad baculinum – jest to argument odwołujący się do „kija”, polega na groźbie 

użycia siły fizycznej, jeśli słuchacz nie spełni danych żądań. 

 Argumentum ad hominem – jest to argument dostosowany do człowieka, z którym toczy się 

spór. Na potwierdzenie własnego zdania, czy też stanowiska używa się racji, przekonań, 

argumentów przeciwnika. 

 Argumentum ad ignorantiam – jest to argument odwołujący się do niewiedzy audytorium, 

polegający na uwydatnieniu niewiedzy, ignorancji odbiorcy. Np. „Czy potrafisz udowodnić, że 

duchy nie istnieją? (wobec tego musisz uznać ich istnienie).”  

 Argumentum ad misericordiam – jest to argument, który odwołuje się do litości słuchaczy. 

 Argumentum ad personam – jest to argument wystosowany do danej osoby. Polega on na 

ośmieszeniu i wykpieniu przeciwnika (fikcyjnego bądź realnego) przed słuchaczami. 



 

St
ro

n
a1

4
 

 Argumentum ad populum – jest to argument odwołujący się do tłumu. Jest to argument 

typowo demagogiczny, ponieważ odwołuje się do instynktów (dumy, egoizmu) grupowych 

słuchaczy. 

 Argumentum ad vanitatem – jest to argument odwołujący się do próżności słuchaczy. 

 Argumentum ad verecundiam – jest to argument odwołujący się do poważania danej osoby, 

autorytetu. Często pojawia się w formie zacytowania znanej, poważanej osoby. 

 Argumentum ad crumenam – jest to argument odwołujący się do interesów materialnych 

drugiej strony. 

 

Można także wyróżnić takie typy argumentów, jak: 

Ad rem - merytoryczne (temat) 

Ad hominem - populistyczne (publiczność) 

Ad personam - wycieczki osobiste (przeciwnik) 

 

Wskazówki! 

 Szeregujemy argumenty od prostych do złożonych, od znanych do nieznanych. 

 Ocena argumentów i uznawanie ich za silne albo słabe jest nieraz subiektywna. Mocny 

w naszym rozumieniu argument może się okazać słaby dla adresata. 

 W wypadku gdy wywody przeciwnika opierają się na jednej tezie stosunkowo dobrze 

uzasadnionej, inne zaś twierdzenia nie mają większego znaczenia i są dodane „dla 

towarzystwa”, zbicie tezy zasadniczej zwalnia od rozprawy z drobniejszymi. 

 Argument mocny na początek i szereg słabszych po nim dają czas przeciwnikowi na 

zmobilizowanie sił do przeciwnatarcia. 

 Przy rozprawianiu się z argumentami przeciwnika najlepiej stopniowo je eliminować 

począwszy od najbardziej ogólnych do najbardziej konkretnych. 

 Ogromne jest wzajemne oddziaływanie na siebie argumentów – jeżeli ktoś na początku 

mówił przekonywująco a potem zaczął pleść głupstwa, rzadko kiedy słuchacze 

bezstronnie oddziela mądrą argumentacje od głupiej. Powiedzą raczej, że cała 

wypowiedz nie miała wielkiego sensu. 

 W przypadku przeciwstawienia się jakiemuś stanowisku zazwyczaj wpierw zwalcza się 

poglądy przeciwnika, a następnie dopiero przedstawia się wyższość swojego stanowiska. 

Rozpocząć od relacji własnego stanowiska można wówczas, gdy poddajemy je pod osąd 

uczestników dyskusji i orzeczenie, które stanowisko nasze czy oponenta jest bardziej 

prawdopodobne albo słuszne. 
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 W wypadku wielu mocnych argumentów przeciwnika dobrze jest je rozdzielić i obalać 

kolejno. W stosunku do słabych nie warto tracić czasu na oddzielne przytaczanie 

kontrargumentów dla każdego z nich. Wystarczy, jeśli podzieli się je na grupy i rozprawi 

po kolei z każdą z nich. 

 Atak jest tym silniejszy, obrona tym bardziej skuteczna, im więcej i to różnorodnych 

argumentów uzasadnia nasze stanowisko. 

 

Załączniki: 

Scenariusz i materiały do gry „Dylemat więźnia”. 

 

Literatura dodatkowa: 

Krzyminiewska, G. – Techniki negocjacji 

 

Opracowanie – mgr Magdalena Czernek-Malik 

 

GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny | www.psychologbielsko.eu 

Katowice 2015 
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ANEKS 

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów (Martyna Gniza, Katarzyna Moczygemba, Katarzyna 

Woźniak) 

 

1. Wyjaśnienie pojęcia konflikt 

Konflikt to występowanie sprzecznych lub konkurencyjnych interesów. 

Konflikt to sprzeczność lub przynajmniej niezgodność przekonań, zamierzeń lub działań; sprzeczność, 

która komuś w czymś przeszkadza i – jako taka – wymaga usunięcia albo osłabienia jej negatywnych 

skutków. 

2. Przyczyny powstawania konfliktu 

1. Konfliktowi ludzie 

Wyróżnienie trzech typów osób i ich reakcji na konflikt: 

- Ludzie konfliktowi 

- Ludzie uciekający przed konfliktem 

- Ludzie traktujący problem w sposób zadaniowy i potrafiący go rozwiązać 

2. Style reakcji na konflikt wg modelu osobowościowego 

Unikanie – styl charakterystyczny dla ludzi, dla których same napięcie emocjonalne i frustracja 

spowodowana konfliktem są na tyle silne, ze wolą wycofać się z konfliktu. 

Łagodzenie – postępowanie zgodnie z interesem strony przeciwnej. Osoby nastawione na utrzymanie 

dobrych stosunków z innymi bez uwzględniania własnych interesów. 

Konkurencja – sposób patrzenia na konflikt, jako na grę do wygrania. Wygrana oznacza sukces 

i dobry wynik, przegrana natomiast porażkę, słabość i utratę prestiżu. 

Kompromis – styl oparty na przekonaniu, ze ludzie czasami muszą znaleźć wspólną płaszczyznę 

porozumienia. 

Kooperacja – wiąże się z wolą zaakceptowania celów drugiej strony konfliktu, bez rezygnacji 

z własnych. 

3. Położna - pacjent 

4. Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów 

TEST dla grupy na kartkach (odpowiedzi TAK/NIE) wraz z podsumowanie wyniku 

5. Rodzaje konfliktów 

Omówienie rodzaju konfliktów i ich podział ze względu na: 

- przedmiot: konflikty rzeczowe i konflikty emocjonalne  

- zasięg: między grupami pracowniczymi, między jednostkami, interpersonalne 

- przyczynę: interesów, strukturalny, wartości, relacji, danych 
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6. Koło Moore’a – czyli struktura konfliktu 

7. Istota konfliktu 

Krótkie omówienie: podmiotu, przedmiotu, aktywności stron, dynamiki konfliktu 

8. Fazy konfliktu 

Krótkie omówienie faz: przeczuć drobnych napięć, wzajemnej wrogości, rozładowania napięcia 

w awanturze, wyciszenia, porozumienia 

9. Pozytywne i negatywne strony konfliktu 

10.  Kilka rad jak zapobiegać konfliktom w rozmowie z pacjentem oraz współpracownikiem 

11. Drogi rozwiązywania konfliktu 

12. Pseudorozwiązania konfliktu 

-ignorowanie 

-odwlekanie 

-pokojowe współistnienie 

-deprecjonowanie 

-reorientacja 

-separacja 

-kompromis 

-arbitraż 

-walka 

11. Techniki rozwiązania i zarządzania konfliktem 

-negocjacje, zasady negocjacji 

-mediacje, etapy mediacji 

-konfrontacja 

-likwidacja sytuacji konfliktowej 

12. Zasady rozwiązywania i zapobiegania konfliktom 

1. Asertywność i komunikacja 

 Monolog wewnętrzny 

 Komunikat typu „Ja” oraz „Ty” 

 Asertywna informacja zwrotka 

 Parafraza – zwrotna reakcja słuchacza 

 Odzwierciedlanie – mowa ciała 

2. Radzenie sobie z emocjami 

 Wyrażanie złości 

 Radzenie sobie ze złością 

 Jak reagować gdy ponoszą emocje 


