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Szkolenie: Kluczowe umiejętności negocjacyjne 

Cel:     

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników ze specyfiką negocjacji grupowych oraz 

indywidualnych,  oraz praktycznego wykorzystania tej wiedzy w procesie negocjacji.  

Korzyści:  

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące 

aspekty z zakresu: 

Wiedza: 

Wie - jakie powinny być role w zespole negocjacyjnym, jaki jest podział obowiązków i 

odpowiedzialności osób wchodzących w jego skład.  

Zna strategię harvardzką - rozumie, w jaki sposób zastosować ją w celu uzyskania 

optymalnego wyniku negocjacji. 

Wie, jak kontrolować swoje emocje i odczytywać je u innych. 

Umiejętności: 

 Potrafi odróżniać fakty od interpretacji. 

 Potrafi analizować działania drugiej strony negocjacji i określać podział zadań w 

zespole partnerów rozmów. 

 Potrafi planować zmiany strategii negocjacyjnej w zależności od zmian strategii 

drugiej strony rozmów. 

 Potrafi we właściwy sposób rozpoczynać negocjacje oraz przechodzić przez ich etapy 

aż do podsumowania ustaleń. 

 Potrafi prowadzić interwencje obronne przed próbami nacisku i typowymi grami 

negocjacyjnymi. 

 

Kompetencje społeczne: 

 Wspiera członków zespołu negocjacyjnego. 

 Wzmacnia zaangażowanie swoje i zespołu negocjacyjnego. 

 Działa zgodnie z interesem swojego zespołu. 

 Świadomie dobiera strategie działania biorąc pod uwagę zarówno cele krótko 

terminowe, jak i cele długofalowe.  
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Zagadnienia szczegółowe (w punktach): 

1. Etapy procesu negocjacji wg modelu Thomasa Gordona 
2. Role w zespole negocjacyjnym - wykład 
3. Symulacje negocjacyjne „OPEC” – ćwiczenie praktyczne 
4. Omówienie symulacji - wnioski – praca indywidualna 
5. "Strategia harvardzka" jako model dopasowania strategii negocjacyjnych dający 

optymalny wynik - wykład 
6. Techniki wywierania wpływu w negocjacjach – wykład 
7. Ćwiczenie negocjacyjne "Crimson Bottles" – ćwiczenie praktyczne 
8. Omówienie ćwiczenia – dyskusja + praca indywidualna  
9. Stanowiska a intencje – jak dochodzić do porozumienia w sytuacjach patu 

negocjacyjnego – wykład 
10. Technika AIKIDO – ćwiczenia praktyczne 
11. Podsumowanie zajęć – obserwacje i wnioski – praca indywidualna 

  

W trakcie realizacji modułu zostaną wykorzystane następujące metody dydaktyczne:  

- mini wykład 

- warsztaty 

- case study  

- ćwiczenia grupowe 

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych. 


