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Umiejętność wykorzystania osobistego modelu biznesowego  
do skutecznego prowadzenia negocjacji przez menedżerów

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na możliwości kształtowania takich umiejętności menadżerów, jak 
skuteczne rozwiązywanie osobistych problemów, z którymi się borykają, czy podejmowanie decyzji 
dotyczących dokonywania zmian w ich życiu osobistym jak i zawodowym, dzięki wykorzystaniu 
osobistego modelu biznesowego „TY”. Model ten pomaga również w samodyscyplinie i nabywaniu 
nowych umiejętności, gdyż ostatnio coraz większą wagę przywiązuje się do takich umiejętności me-
nedżerskich, jak prowadzenie skutecznych negocjanci i mediacji.

Stwierdzono, że w identyfikowaniu takich potrzeb ważną rolę powinien odgrywać właśnie szablon 
osobistego modelu biznesowego „TY”. To on, wskazując, kto jest naszym najważniejszym klientem 
i jaką wartość możemy mu ofiarować, a także informując nas, jakie poniesiemy koszty realizując 
dane przedsięwzięcie, pomaga nam podjąć właściwą decyzję i ocenić, które z nowych umiejętności 
powinny być dla nas najważniejsze.

Słowa kluczowe: osobisty model biznesowy, negocjacje i mediacje, kształcenie menedżerów, umie-
jętności menadżerów.

Kody JEL: M12

Wstęp

Wiedza dotycząca kształtowania odmiennych niż dotychczas umiejętności mena-
dżerów stanowi kolejne wyzwanie dla szkół nauczających biznesu. Stwierdzono, że do-
tychczas uwadze menadżerów uchodziło to, jak ogromny wpływ na kształtowanie takich 
umiejętności ma skoncentrowanie ich uwagi na kreowaniu spójnego, osobistego modelu 
biznesowego, pomagającego nie tylko rozwiązywać osobiste problemy, z którymi bory-
kają się różni ludzie, ale także ułatwiającemu podejmowanie decyzji, dotyczących do-
konywania zmian w ich życiu osobistym jak i zawodowym. Model ten pomaga również 
w samodyscyplinie i nabywaniu nowych umiejętności, gdyż ostatnio coraz większą uwagę 
przywiązuje się do takich umiejętności menadżerskich, jak prowadzenie skutecznych ne-
gocjanci czy mediacji.

Celem rozważań jest przedstawienie roli, jaką może pełnić model biznesowy „TY” 
w kształtowaniu menadżerskich umiejętności negocjowania.
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Szablon osobistego modelu biznesowego „TY”

Model biznesowy „TY” autorstwa Tima Clarka, Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura 
(2013) po raz pierwszy został zaprezentowany w książce pt.: Business Model You: A One-
Page Method For Reinventing Your Career w 2012 roku. Każdy omawiany w tej publikacji 
przypadek autorzy bogato ilustrowali przykładami „z życia”. Było to możliwe dzięki forum 
dyskusyjnemu, liczącemu sobie ponad pięć tysięcy członków, które autorzy prowadzili i na-
dal prowadzą na stronie BusinessModelHub.com. Efektem takiego podejścia było zebranie 
obszernego materiału do analizy od trzystu dwudziestu ośmiu tak zwanych „kreatorów”, 
czyli uczestników dyskusji na Business Model Innovation Hub., którzy wnieśli do dyskusji 
ciekawe spostrzeżenia. Wszyscy uczestnicy stali się współtwórcami książki, a lista z ich 
nazwiskami i zdjęciami znalazła się zaraz na początku książki. Stąd stwierdzenie autorów, 
że „niniejsza książka powstała przy współpracy 328 profesjonalistów z Argentyny, Australii, 
Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chin, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Jordanii, Kanady, Kolumbii, Korei Południowej, 
Kostaryki, Meksyku, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Panamy, Paragwaju, 
Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Singapuru, Szwajcarii, Szwecji, 
Stanów Zjednoczonych, Turcji, Urugwaju, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. 
Wsparcie, wiedza i globalne spojrzenie tych osób powodują, że ruch osobistego modelu 
biznesowego rośnie w siłę.” (Clark i in. 2013, s. 250).

Jednocześnie autorzy zaprezentowanego w książce szablonu osobistego modelu bizne-
sowego przestrzegają – mimo iż zaprezentowany szablon jest narzędziem służącym do kre-
owania rzeczywistości w taki sposób, aby lepiej nam służyła, to „modyfikowanie osobistego 
modelu biznesowego może być dość chaotycznym przedsięwzięciem. Decyduje o tym choćby 
to, że – w porównaniu z organizacjami – ludzie mają zdecydowanie więcej priorytetów nie-
związanych z pracą oraz mniej jasnych i precyzyjnych celów szczegółowych.” (Clark i in. 
2013, s. 170). Stwierdzają również, że tworzenie innowacyjnego, osobistego modelu bizne-
sowego najczęściej przebiega w sposób chaotyczny i nieprzewidywalny i mimo podejmo-
wanych starań nie dało się sprowadzić tego przedsięwzięcia do postaci procesu, a podstawo-
wym warunkiem osiągnięcia tego celu było umiejętne radzenie sobie z niejednoznacznością 
i niepewnością aż do momentu pojawienia się dobrych rozwiązań. 

Składowe „osobistego” modelu biznesowego „TY” pozostają takie jak w szablonie mo-
delu biznesowego, zaprezentowanym w poprzedniej książce autorów pt. Tworzenie modeli 
biznesowych. Podręcznik wizjonera,– dotyczącej „spójnego modelu biznesowego organiza-
cji prowadzących działalność gospodarczą”. Modele te różnią się jedynie pytaniami, które 
sobie zadajemy sporządzając ten szablon. I tak w obszarze segmenty klientów (SK) zada-
jemy sobie pytanie – Komu pomagasz?; w obszarze oferowana wartość (PW) – jak możesz 
pomóc?; w obszarze kanały (K) – skąd Cię znają? Jak dostarczasz oferowaną wartość?; 
w obszarze relacje z klientem (RzK) – w jakie interakcje wchodzisz?; w obszarze strumienie 
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przychodów (SP) – co dostajesz w zamian?; w obszarze kluczowe zasoby (KZ) – kim jesteś 
i co masz?; w obszarze kluczowe działania (KD) – co robisz?; w obszarze kluczowi partne-
rzy (KP) – kto Ci pomaga?, w obszarze struktura kosztów (KS) – co dajesz?

Zestawienie 1
Szablon osobistego modelu biznesowego „TY”

KP Kluczowi
partnerzy

Kto ci
pomaga?

KD Kluczowe
działania

Co robisz?

PW
Oferowana
wartość

Jak
możesz
pomóc?

RzK
Relacje
z klientami

W jakie
interakcje
wchodzisz?

SK Klienci

Komu
pomagasz?

KZ Kluczowe
zasoby

Kim jesteś
i co masz?

K Kanały

Skąd cię znają
Jak dostarczasz
wartość?

KS Koszty
Co dajesz?

PS Przychody
Co dostajesz w zamian?

Źródło: Clark i in. (2012). 

Kiedy wypełnimy szablon, należy zastanowić się nad kierunkiem, w którym zmierza 
„MOJE” życie, a następnie nad tym, jak pogodzić z tym kierunkiem swoje osobiste i za-
wodowe ambicje. W tym celu autorzy niniejszego szablonu zalecają sporządzić tak zwane 
„koło życia”, na które składają się takie kategorie, jak: miłość, zabawa i rekreacja, kariera, 
rodzina i przyjaciele, rozwój osobisty i duchowy, zamożność i pieniądze, zdrowie i kondycja 
fizyczna oraz kreatywność i wyrażanie własnego „ja”. Sporządzenie takiego koła pomaga 
odpowiedzieć na pytanie „Kim jestem?” i przejść od tego kim jestem do tego co robię. Tutaj 
pomocnym narzędziem powinna być tak zwana „oś życia”, pomagająca zidentyfikować 
„optimum” kariery zawodowej. Na oś życia składają się trzy czynniki: zainteresowanie (co 
Cię fascynuje?), umiejętności i zdolności (uzdolnienia przyrodzone i nabyte; to, co przycho-
dzi Ci z łatwością) oraz osobowość (jak lubisz pracować, jak lubisz wchodzić w interakcje 
z innymi?). Zdaniem autorów książki, większość profesjonalnych doradców zawodowych 
zgadza się co do tego, że źródłem satysfakcji z wykonywanej pracy są właśnie te trzy przed-
stawione na osi życia czynniki. Niemniej Kathy Kolbe wskazuje również na czwarty czyn-
nik: wolę („chęć”), a opracowany przez nią Kolbe Index jest stosowany w wielu organiza-
cjach (Clark i in. 2013, s. 97). 

Równie ciekawym narzędziem proponowanym w tej części książki jest diagram kołowy 
pomagający rozpatrywać decyzje związane z karierą zawodową przez pryzmat osobowości 
oraz otoczenia, które z tą osobowością harmonizuje (lub nie). Zdefiniowano je jako „sześć 
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typów osobowości według Hollanda” i zaliczono do nich następujące typy: towarzyski, ar-
tystyczny, dociekliwy, przedsiębiorczy, konwencjonalny i realistyczny. Diagram ten pomaga 
określić dominujący typ osobowości. Przeprowadzone w ten sposób analizy czy, jak wolą 
autorzy, „refleksje” swoich najistotniejszych ról pozazawodowych, głównych zaintereso-
wań, umiejętności i zdolności oraz typów osobowości, pozwala zastanowić się nad tym, 
jakie znaczenie ma wykonywana praca oraz pozwala „odpowiedzieć na najbardziej pod-
stawowe pytanie, stanowiące fundament wszystkich modeli biznesowych (organizacyjnych 
i osobistych). To bardzo proste pytanie, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć: „Co jest 
Twoim celem związanym z aktywnością zawodową?” (Clark i in. 2013, s. 129). 

Następnym etapem będzie urzeczywistnienie sporządzonych planów. W tym celu należy 
jeszcze raz przeanalizować obszar oferowanej wartości (PW) dla klienta oraz w jaki sposób 
potencjalni klienci wyceniają oferowane usługi. Innymi słowy, należy odpowiedzieć sobie 
na pytanie: czy Twój model pasuje do realiów klienta? Najprościej byłoby zweryfikować 
model z udziałem klienta. Dlatego autorzy proponują następujące postępowanie: „spotkaj 
się z potencjalnymi klientami i zweryfikuj ukryte założenia (hipotezy) zawarte w poszcze-
gólnych elementach ... Jeśli z informacji zwrotnych uzyskanych od klientów wynika, że 
potrzebne są zmiany, dokonaj modyfikacji ... Powtórz ten proces z innymi potencjalnymi 
klientami. Jeśli masz poczucie, że Twój model nabrał już odpowiednich kształtów, spróbuj 
go zweryfikować „sprzedając” swój model klientowi. Jeśli klienci nie będą chcieli decydo-
wać się na zakup, wykonaj kolejny zwrot i wprowadź modyfikacje nawiązujące do argumen-
tów, którymi klienci uzasadnili decyzję odmowną. Jeśli jeden z klientów „kupi” Twój model, 
będzie to oznaczać, że zostałeś zatrudniony albo że jesteś gotów do pozyskiwania nowych 
klientów jako przedsiębiorca” (Clark i in. 2013, s. 225).

Z zaprezentowanego szablonu wynika, że osobisty model biznesowy jest swego rodzaju 
„mapą zależności”, między tym „kim jestem” a tym „co robię”. Ukazuje, w jaki sposób 
to „co robię” przekłada się na to „jak pomagam” i co najważniejsze – „komu pomagam”. 
Identyfikacja klientów oferowanej przez nas wartości, stanowi podstawę powodzenia za-
proponowanych działań, co z kolei stanowi istotę zaproponowanego modelu. Jest to ważne, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy organizacja, w której jesteśmy zatrudnieni, modyfikuje swój 
model biznesowy. Pracownicy często muszą zrobić to samo ze swoimi osobistymi modela-
mi biznesowymi, pozwalającymi wykształcić nowe umiejętności menadżerskie, jak choćby 
umiejętności negocjacji i mediacji.

Umiejętność prowadzenia negocjacji

Mówiąc na temat strategii i technik prowadzenia różnego rodzaju negocjacji, nie sposób 
nie powołać się na autorytet, który od lat badał to zagadnienie i zobrazował je licznymi 
przykładami. Właśnie prof. Stuart Diamond jest czołowym praktykiem i nauczycielem ne-
gocjacji, korzystającym zarówno z badań własnych, jak i doświadczeń „trzydziestu tysięcy 
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osób, które uczył i którym doradzał w czterdziestu pięciu krajach przez ponad dwadzieścia 
lat” (tak różnych jak USA, Izrael, Palestyna, Argentyna, Chiny, Egipt, Rosja, Ukraina czy 
Litwa), które wykorzystał, aby zaprezentować je w książce pt. Getting more To Negotiate 
To Achieve your Goals In The Real World (Zdobądź więcej! Negocjujesz w każdej minucie 
swego życia. Naucz się więc otrzymywać to, czego pragniesz) (Diamond 2012). Efektem 
przeprowadzonych na tak szeroką skalę badań i obserwacji było stwierdzenie, że tradycyj-
ne sposoby rozwiązywania problemów, polegające na: „racjonalnym podejściu, użyciu siły 
i władzy, łamaniu zasad czy dążeniu do obopólnej korzyści, w większości sytuacji okazuje 
się nieskuteczne. Bardziej przydatne są za to strategie wykorzystujące wrażliwość emocjo-
nalną, nawiązywanie relacji, jasne określenie celów, stopniowe podwyższanie poprzeczki 
i indywidualne rozpatrywanie poszczególnych sytuacji” (Diamond 2012, s. 7). Czyli, jak 
stwierdza autor książki, nowa, zaproponowana teoria negocjacji polega na upraszczaniu 
kontaktów z przeciwnikami, szanowaniu ich poglądów, bez względu na to, czy się z nimi 
zgadzamy, czy nie, ponieważ konfrontacja i strategia „my kontra oni” prowadzi jedynie 
do strat, a lepsze efekty daje ustawiczne dążenie do współpracy. Następnym ważnym ele-
mentem nowej teorii negocjacji jest eliminacja specjalistycznego żargonu oraz zapewnienie 
praktycznych i skutecznych metod komunikacji z innymi, ponieważ dzięki skutecznej ko-
munikacji możemy wiele osiągnąć, nawet jeśli prowadzimy negocjacje w niekorzystnych 
dla nas warunkach. Na zakończenie swoich rozważań na temat nowej teorii negocjowania 
autor stwierdza, że „początkowo niektóre z przedstawionych tutaj technik mogą wydawać 
się zupełnie nieskuteczne. Zapewniam już na wstępie, że zostały one wielokrotnie przete-
stowane i naprawdę działają, bo odwołują się do podstawowych założeń psychologii czło-
wieka. W razie wątpliwości zawsze można je wypróbować w neutralnych okolicznościach 
i oczekiwać, jaki przyniosą efekt. Ale nie wszystko od razu! Radzę najpierw spróbować 
jednej techniki i zobaczyć, czy rzeczywiście jest skuteczna, potem nieco ją zmodyfikować 
i dopiero przejść do następnej – mamy przecież na to całe życie” (Diamond 2012, s. 9).

Przyjrzyjmy się bliżej tym technikom.
Po pierwsze, najważniejszym elementem przed rozpoczęciem negocjacji jest zdefinio-

wanie celu naszych negocjacji; „cel, to coś, czego jeszcze nie zdobyliśmy, a co chcemy 
uzyskać w wyniku negocjacji – jest zatem oczywiste, że negocjujemy po to, by go osiągnąć” 
(Diamond 2012, s. 15). Wynika stąd, że negocjujemy po to, by osiągnąć cel – i wszystko 
inne powinno być temu podporządkowane. Dlatego ustalając cel podstawowy negocjacji 
należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:
1. Jakie są moje cele?
2. Kim jest przeciwnik?
3. W jaki sposób można go skutecznie przekonać?

 Następnym etapem jest proces osiągania wyznaczonego celu czyli sam proces negocja-
cji, w trakcie którego należy wykorzystać różne techniki powodujące, że:
 - zmuszamy innych do zrobienia tego, czego oczekujemy;
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 - sprawiamy, że inni zaczynają myśleć tak, jak chcemy;
 - sprawiamy, że ludzie zaczynają rozumieć, o czym mówimy;
 - sprawiamy, że ludzie czują to, co chcemy.

Jednocześnie w trakcie procesu negocjacji „nie próbujemy nawiązywać relacji, jeśli nie 
zbliża nas do określonego celu. Nie zajmujemy się potrzebami czy uczuciami innych, jeśli 
jest to z naszego punktu widzenia bezcelowe. Nie udzielajmy informacji ani nie zbierajmy 
ich, jeśli nie są one do niczego potrzebne. To naprawdę bardzo ważne. Nie powinno się 
negocjować, by osiągnąć obopólną korzyść (tzw. win-win), nawiązując relacje czy usłyszeć 
„tak”, jeśli to nie prowadzi do założonego celu. Zasada win-win jest przereklamowana i trąci 
manipulacją. Gdy ktoś mi mówi: „Zróbmy tak, żeby obie strony na tym skorzystały”, myślę 
sobie : „Aha, czegoś znowu ode mnie oczekują” (Diamond 2012, s. 28).

Po drugie, ludzie są „prawie” najważniejsi, co dotyczy roli zaufania do partnera w pro-
wadzonych negocjacjach. Stawiając partnera czy partnerów negocjacji w „centrum naszej 
uwagi” [„najważniejsza w zaufaniu jest uczciwość, czyli bezpośredniość i prawdomówność 
w stosunkach z innymi” (Diamond 2012, s. 62)], pomaga to zdobyć zaufanie tych partnerów, 
a tym samym ułatwia osiągnięcie porozumienia. Natomiast, jeśli nasi partnerzy w negocja-
cjach z różnych względów nie są godni zaufania, staramy się zachować własną wiarygod-
ność postępując zgodnie z przedstawionymi wcześniej zaleceniami [„dlaczego mielibyśmy 
stracić twarz tylko dlatego, że robi to ktoś inny?” (Diamond 2012, s. 63)]. Podsumowując 
ten rozdział, stwierdzono, że „przedstawione w tym rozdziale narzędzia i strategie pozwa-
lają lepiej zrozumieć ludzi, co może być brzemienne w skutkach” (Diamond 2012, s. 71).

Po trzecie, należy skoncentrować się na roli percepcji i komunikacji w sprawnym pro-
wadzeniu negocjacji. Kluczowe jest stwierdzenie, że „nikomu nie da się nic powiedzieć, 
dopóki nie będzie gotów słuchać”. Właśnie temu służą zaprezentowane przez autora narzę-
dzia, należące jak zaznaczył, do „subtelnych taktyk nie wymagających wielkich zmian do 
tego, co mówimy w trakcie negocjacji. Nie muszą też być używane wszystkie naraz – wy-
starczy wypróbować i przećwiczyć jedno czy dwa, a kiedy już nabierzemy pewności siebie 
i zaczniemy uzyskiwać wyniki, możemy przejść do następnych” (Diamond 2012, s. 100). 
Jednocześnie autor przestrzega: „aby przekonać do czegoś innych, zawsze należy zaczynać 
od początku i wyjaśniać sprawy powoli, w tempie dostosowanym do możliwości drugiej 
osoby” (Diamond 2012, s. 81). 

W sumie autor wymienia szesnaście takich rad, z których należy skorzystać prowadząc 
negocjacje. Do ważniejszych należy zaliczyć radę dotyczącą zasad towarzyszących negocja-
cjom. Zaliczono do nich: „wytyczne, reguły i punkty odniesienia, uzasadniające podejmo-
wanie decyzji. Mogą przybierać formę ustnego oświadczenia, prywatnej obietnicy, pisemnej 
gwarancji albo listy norm postępowania przyjętych przez drugą stronę na czas negocjacji” 
(Diamond 2012, s. 102). Poznanie zasad, którymi kieruje się druga strona i wykorzystanie 
ich w negocjacjach często umożliwia pomyślne ich zakończenie. W trakcie prowadzonych 
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negocjacji najważniejsze jest, zdaniem autora, skupienie się na celu i nie dać się wyprowa-
dzić z równowagi. Należy ciągle zadawać sobie pytanie: „co pragniemy osiągnąć, do jakich 
zasad możemy się odwołać, na czym zależy przeciwnikowi, czy mamy jakichś wspólnych 
wrogów, czy da się nawiązać relacje i kto podejmuje decyzje” czy zasady dotyczące „wy-
miany dóbr o nieporównywalnej wartości” (Diamond 2012, s. 102). Aby ją zastosować, 
musimy najpierw postawić się w sytuacji drugiej strony i sprawdzić, na czym jej zależy. 
Autor kończy omawianie tej zasady spostrzeżeniem, „że jeśli w negocjacjach uda się nawią-
zać relacje, to produktu czy usługi przestają być jedynie towarem. Liczy się bowiem czas, 
doświadczenie, wysiłek i zainteresowanie okazane drugiej osobie, gdyż to są „przedmioty” 
wymiany i wartość dodana całego procesu”(Diamond 2012, s. 156). Przy czym, w trakcie 
trwających negocjacji należy pamiętać o negatywnej roli, jaką odgrywają emocje w procesie 
negocjacji, ponieważ pod wpływem emocji ludzie przestają słuchać drugiej strony, stają się 
nieprzewidywalni i niezdolni do podążania za celem, który został wyznaczony przed roz-
poczęciem negocjacji. Stwierdzono, że przeciwieństwem emocji, które koncentrują nas na 
sobie i tym samym proces negocjacji jest nieskuteczny, jest empatia, która otwiera nas na 
drugich i zapewnia sprawny przebieg negocjacji.

Po takim wprowadzeniu, informującym jak dobrze przygotować się do prowadzenia efek-
tywnych negocjacji, autor koncentruje naszą uwagę na dwunastu strategiach pomagających 
rozwiązywać napotkane problemy. Przedstawia w nich „wszechstronny schemat rozwiązy-
wania problemów” zawierający wcześniej opisane strategie działania, takie jak: najważniejsze 
są cele, liczy się tylko przeciwnik, każda sytuacja jest inna, metoda małych kroków, wymiana 
dóbr niematerialnych czy odwoływanie się do zasad. Do zaplanowania skutecznej strategii 
negocjacji autor proponuje szczegółowo opisany schemat negocjacyjny (tzw. model czterech 
ćwiartek: problemy i cele, analiza sytuacji, szanse i minimalizacja ryzyka, działanie) ułatwia-
jący sprawne przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji (Diamond 2012, s. 187).

Kolejną część książki stanowią praktyczne rady, z których można skorzystać w pracy, 
w trakcie sprzedaży czy składania reklamacji oraz w trakcie prowadzenia negocjacji z dzieć-
mi. Dotyczą one:
 - relacji między pracodawcą a pracownikami, które stają się coraz bardziej złożo-

ne. Stwierdzono, że „tradycyjne podejście, zakładające, że pracownik za swój wkład 
w postaci umiejętności, lojalności i poświęcanego firmie czasu otrzymuje stabilną pra-
cę, godziwe wynagrodzenie i ochronę związków zawodowych, znacznie się zmieniło” 
(Diamond 2012, s. 231). Obecnie, zdaniem autora, najważniejsze jest rozwijanie relacji 
(będących efektem zdolności negocjacyjnych) niemal we wszystkich sytuacjach zawo-
dowych, ponieważ nawet najmniejsze zakłady pracy charakteryzują się specyficznymi 
układami. „Im bardziej więc zwiążemy się z ludźmi, którzy mogą nam pomóc, w tym 
lepszej znajdujemy się pozycji: osoby te mogą ostrzec nas, nim sprawy przybiorą zły 
obrót i przyspieszą urzeczywistnienie naszych projektów” (Diamond 2012, s. 231). Na 
zakończenie autor stwierdza, że „stosując procedury negocjacyjne, zwiększamy swoje 
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szanse na zdobycie, utrzymanie lub poprawę warunków posiadanej pracy, a także na 
znalezienie nowej” (Diamond 2012, s. 254);

 - naszych zachowań w trakcie kupowania, gdzie przedstawiono rady, którymi powinniśmy 
się kierować podczas dokonywania zakupów. Po pierwsze, powstrzymać się za wszelką 
cenę od robienia awantury, po drugie, zadawać pytania, aby zorientować się, czy istnieją 
wyjątki od prezentowanych przez sprzedawcę zasad i norm oraz kto jest władny podjąć 
korzystne dla nas decyzje. I wreszcie, w niektórych sytuacjach warto zamienić się z oso-
bą sprzedawcą rolami w celu zrozumienia jej sytuacji. Taka zamiana ról w niektórych 
przypadkach może dać nadspodziewanie korzystne dla nas rezultaty;

 - relacji międzyludzkich i ich roli w procesie negocjacji. Zauważono, że „w ostatnich 
latach relacje międzyludzkie stały się istotną żyłą złota dla wartego miliony dolarów 
przemysłu zajmującego się ich naprawianiem. Pracują w nim rzesze psychiatrów, psy-
chologów, mediatorów rodzinnych, konsultantów małżeńskich i doradców, ale na swoich 
zajęciach zauważyłem, że większość problemów dotyczących związków jednak wca-
le nie wymaga wsparcia profesjonalistów. Związki międzyludzkie czy to osobiste, czy 
zawodowe, cierpią często w wyniku zwykłego braku zrozumienia drugiej strony i wy-
nikających z tego zaburzeń w komunikacji, co zazwyczaj daje się szybko i skutecznie 
naprawić” (Diamond 2012, s. 285);

 - prowadzenia negocjacji z dziećmi będącymi w wieku począwszy od 5-6 lat. W takich 
przypadkach, aby lepiej poznać problemy, jakie mają nasze dzieci, zalecono zastosować 
dwa podstawowe narzędzia negocjacyjne: wymiana dóbr niematerialnych i pozostawia-
niu decyzji drugiej stronie. Najlepiej do tego nadaje się strategia zamiany ról, kiedy to 
rodzice zachowują się jak dziecko, a dziecko z kolei stara się wymóc na nich „właści-
we” zachowanie. Taka zamiana ról pozwala zrozumieć przez obie strony, w czym tkwi 
problem i ułatwia dzieciom podejmowanie własnych, „właściwych” decyzji. Badania 
przeprowadzone przez autora książki wykazały, „że dzieci, którym zezwala się na po-
dejmowanie własnych decyzji, okazują się bardziej zmotywowane, kreatywne, zdrowe 
i inteligentne, a przede wszystkim pewniejsze siebie” (Diamond 2012, s. 332). 
W książce pt. Zdobądź więcej! Negocjujesz w każdej minucie swego życia. Naucz się 

więc otrzymywać to, czego pragniesz, można znaleźć również rozważania na temat media-
cji. „Sytuacje takie mogą zdarzyć się, gdy na przykład zespoły z dwóch różnych działów 
chcą pracować nad tym samym projektem albo gdy rodzina spiera się o to, gdzie pojechać 
na wakacje. Warto zatem przypomnieć pewne najistotniejsze zasady mediacji. Po pierwsze, 
wbrew powszechnemu mniemaniu mediator nie jest sędzią i absolutnie nie może solida-
ryzować się z żadną ze stron – w przeciwnym razie całkowicie straci swą wiarygodność, 
a jego działania zostaną potraktowane jako nieprofesjonalne.(...) mediator może zadawać 
pytania i odwoływać się do standardów, ale w żadnym razie nie może być stronniczy(...)
mediator staje się niejako spowiednikiem stron, które w zaufaniu zwierzają mu się ze swoich 
sekretów (...)wiedza ta jednak może okazać się pomocna w określeniu podłoża problemu, 
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bo zdarza się przecież, że ludzie zachowują urazy sprzed wielu lat” (Diamond 2012, s. 316). 
Pod koniec rozważań na temat mediacji zauważono, że „jeśli proces mediacji nie przebiega 
pomyślnie albo któraś ze stron zachowuje się nie w porządku, pod żadnym pozorem nie wol-
no być tendencyjnym, bo grozi to całkowitą utratą reputacji. Gdy zainteresowani nie prze-
strzegają przyjętych wcześniej reguł, należy zagrozić odejściem albo od razu się wycofać, 
Pamiętajmy, że to mediator kieruje procesem rozmów i do niego należy ustalenie zasad oraz 
piecza nad ich utrzymaniem – zaangażowane strony na pewno będą mu za to niewymownie 
wdzięczne” (Diamond 2012, s. 317). 

Na zakończenie omawiania strategii negocjacji zarówno w życiu prywatnym jak i zawo-
dowym, autor zostawił omówienie sektora publicznego. Negocjacje w sferach publicznych, 
jak je nazwał autor – dotyczą trudności, jakie napotykamy negocjując w sektorze publicznym. 
„Kwestie publiczne niemal z definicji mogą służyć za przykład upadku sztuki negocjacji: sfera 
ta często cierpi bowiem wskutek konfliktów, złego planowania, zawyżania kosztów, piętrze-
nia trudności i komplikacji wynikających z zaangażowania w sprawy całych sztabów ludzi. 
Nawet klęski żywiołowe, takie jak powodzie czy huragany, pokazują, jak w obliczu ludzkiego 
cierpienia zawodzi organizacja pomocy publicznej. (...) I choć niniejsza książka przeznaczo-
na jest dla czytelników indywidualnych, zawieram w niej rozdział poświęcony zagadnieniom 
społecznym, ponieważ bezpośrednio dotykają one każdego z nas. Gdy podczas konfliktów 
zbrojnych giną dzieci, tragedia ta dosięga konkretnych rodzin, podobnie jak przeznaczenie 
pieniędzy podatników na mało istotne cele, podczas gdy fundusze z powodzeniem można by 
spożytkować w szkolnictwie czy opiece zdrowotnej” (Diamond 2012, s. 400). Przedstawiono 
również zestaw najważniejszych pytań, któree należy sobie zadać, oceniając efektywność osób 
działających w sektorze publicznym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnoświatowym. 
Podsumowując te rozważania stwierdzono, że „każdą kwestię publiczną można też przeanali-
zować pod kątem dziesięciu punktów przedstawionych na początku tego rozdziału, by ocenić, 
na ile prawidłowo przebiega rozpoczęty proces, czy uczestniczą w nim właściwi ludzie i czy 
zmierza on w odpowiednim kierunku. Nie chodzi przy tym o to, by osiągnąć wszystko, co się 
da, ale by choć trochę zbliżyć się do zamierzonych celów” (Diamond 2012, s. 432).

Zaprezentowane w tej części artykułu zasady prowadzenia efektywnych negocjacji, 
a także warunki, które powinny być spełnione, aby prowadzone negocjacje zakończyły się 
sukcesem, pokazują jak złożony jest to proces, wymagający zarówno odpowiednich umie-
jętności prowadzenia negocjacji jak i dobrego przygotowania merytorycznego.

Ocena możliwości wykorzystania osobistego modelu biznesowego „TY” 
do efektywnego prowadzenia negocjacji

Zaprezentowany w pierwszej części niniejszego artykułu model biznesowy „TY”, jak 
wynika z przedstawionej charakterystyki, jest narzędziem bardzo uniwersalnym, poma-
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gającym podejmować decyzję i ją realizować w różnych warunkach. Opisane w książce 
pt. Model biznesowy TY różne sytuacje, w których został z powodzeniem zastosowany, 
wskazują na tkwiący w nim duży potencjał, mobilizujący jego użytkownika do realizacji 
ambitnych zadań. Należy tylko właściwie odpowiedzieć na poszczególne pytania dotyczące 
poszczególnych charakterystyk modelu. Jak zalecili twórcy modelu, analizę zawsze roz-
poczynamy od identyfikacji naszego klienta odpowiadając na pytanie: komu pomagasz? 
i związane z nim drugie pytanie dotyczące oferowanej wartości: jak możesz pomóc?

I tutaj napotykamy pierwszą trudność. Jak zaznaczono w tytule niniejszego artykułu, 
model „TY” chcemy wykorzystać do podniesienia efektywności prowadzonych przez mena-
dżerów negocjacji. Zatem musimy odpowiedzieć na pierwsze pytanie: kto jest ich klientem? 
to znaczy: komu chcą pomagać? 

Klientem na pewno jest ich pracodawca, który ich rozlicza z wykonywanych zadań. 
Odpowiadając na pytanie: jak możesz pomóc? – stwierdzamy, że menadżerowie pomagają 
Prezesowi/Zarządowi/Dyrekcji osiągnąć cele strategiczne organizacji, a tym samym uczest-
niczą w realizacji jej wizji i misji. 

W tym miejscu przysłowiowy menadżer powinien się zastanowić i udzielić sobie odpo-
wiedzi na dwa kolejne pytania: dlaczego potrzebne są mu umiejętności negocjacji i media-
cji? oraz: w jaki sposób będzie je wykorzystywał? 

W omawianym modelu biznesowym TY, odpowiedzi na te pytania powinien wpisać 
w dwóch dolnych rubrykach zaprezentowanego szablonu: w rubryce KS Koszty – co da-
jesz?, a w rubryce PS Przychody – co dostajesz w zamian?

Po umieszczeniu w szablonie modelu biznesowego „TY” odpowiedzi na te podstawowe 
pytania, należy przystąpić do udzielenia odpowiedzi na pozostałe, zawarte w szablonie py-
tania. Odpowiadając na nie, należy kierować się zasadami prowadzenia negocjacji przedsta-
wionymi przez Stuarta Diamonda.

W tym miejscu należy wrócić do trudności, które napotykamy, decydując się na wyko-
rzystanie szablonu osobistego modelu do podniesienia efektywności prowadzonych przez 
menadżerów negocjacji. Czy takie umiejętności rzeczywiście są wszystkim menadżerom 
potrzebne? Czy koszty poniesione na kształtowanie takich umiejętności przełożą się na two-
rzenie wartości dodanej dla klienta? Wydaje się, że takie umiejętności są przydatne tylko 
niewielkiej grupie menadżerów w niektórych przedsiębiorstwach, a na pewno menadżerom 
niewielkich firm usługowych, specjalizujących się w negocjacjach. 

Czy rzeczywiście możemy uznać, jak to zaznaczono we wstępie, że wiedza dotycząca 
kształtowania odmiennych niż dotychczas umiejętności menadżerów, stanowi kolejne wy-
zwanie dla szkół nauczających biznesu i że coraz większą role będą odgrywać umiejętności 
negocjacji i mediacji?

Pośrednio odpowiedź na tak postawione pytanie można znaleźć w artykule Herminia Ibarra 
i Mortena T. Hansena pt. Czy jesteś liderem promującym współpracę? (2014). Autorzy przed-
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stawiają ewolucję umiejętności menadżerów, która dokonuje się pod wpływem zmian w śro-
dowisku biznesu, wywołanych rozwojem mediów społecznościowych i nowych technologii. 
Rozwój ten przyczynił się do gwałtownego wzrostu roli komunikacji, czyniąc ze współpracy 
nieodłączny aspekt prowadzenia biznesu. Jednocześnie autorzy zaznaczają, że „współpraca 
może jednak stać się nieefektywna, jeżeli nie wesprze się jej odpowiednim rodzajem przywódz-
twa” (Ibarra, Hansen 2014, s. 3). Następnie charakteryzują trzy modele stylów przywódz-
twa: przywództwo oparte na stylu nakazowo kontrolnym, przywództwo oparte na konsensusie 
i przywództwo oparte na stylu promującym współpracę (por. tabela 1). 

 
Tabela 1
Porównanie trzech stylów przywództwa   

Wyszczególnienie STYL NAKAZOWO-
KONTROLNY

STYL OPARTY NA 
KONSENSUSIE

STYL PROMUJĄCY 
WSPÓŁPRACĘ

Struktura organizacyjna Hierarchia Struktura macierzowa 
lub mała grupa

Rozproszona sieć 
obejmująca całe 
przedsiębiorstwo

Kto dysponuje istotnymi 
informacjami/

Menadżerowie 
wyższego szczebla

Formalnie wyznaczeni 
członkowie lub 
przedstawiciele 
właściwych regionów 
geograficznych 
i dziedzin

Pracownicy na 
wszystkich szczeblach 
i we wszystkich 
lokalizacjach oraz 
wielu interesariuszy 
zewnętrznych

Kto ma władzę,  
aby podejmować 
ostateczne decyzje?

Osoby na szczycie 
hierarchii mają jasno 
określoną władzę

Wszystkie strony mają 
jednakowe uprawnienia

Osoby przewodzące 
inicjatywom 
kooperacyjnym mają 
jasno określoną władzę

Co jest podstawą oceny 
osób odpowiedzialnych 
za efekty pracy 
i nadzorujących ją?

Porównanie wyników 
finansowych z planami

Wiele wskaźników 
wydajności ustalanych 
według pionów 
funkcjonalnych lub 
regionów geograficznych

Wyniki w osiąganiu 
wspólnych celów

Gdzie styl ten najlepiej 
się sprawdza?

W organizacjach o ściśle 
określonej hierarchii; 
nie nadaje się dla firm 
o skomplikowanej 
strukturze, dla 
których ważna jest 
innowacyjność

W małych zespołach; nie 
sprawdza się, gdy ważna 
jest szybkość działania

W zróżnicowanych 
grupach oraz przy 
projektach z udziałem 
wielu jednostek lub 
kilku firm i tam, gdzie 
największe znaczenie 
ma innowacyjność 
i kreatywność

Źródło: Ibarra, Hansen (2014, s. 13).

Następnie stwierdzili, że wybór jednego z trzech opisanych stylów zależy od czterech 
czynników. „Badania wykazały, że jest to uzależnione od czterech czynników:
 - umiejętności łączenia ludzi i idei z zewnątrz organizacji
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 - wykorzystywania różnorodnych talentów
 - dawania przykładu innym przez skuteczną współpracę na szczytach firmowej hierarchii
 - kierowanie zespołami, by nie grzęzły w niekończących się dyskusjach” (Ibarra, Hansen 

2014, s. 3). 
Pozytywna odpowiedź, zawierająca wszystkie cztery czynniki wskazuje na styl promu-

jący współpracę. 
Przedstawione powyżej charakterystyki trzech stylów przywództwa wskazują, że o ile 

w stylu nakazowo-kontrolnym menedżerskie umiejętności negocjowania są zbędne, to już 
w stylu opartym na konsensusie wydają się w niektórych sytuacjach przydatne, a w stylu 
opartym na współpracy są po prostu niezbędne

Podsumowanie

Model biznesowy TY ukazuje, w jaki sposób jest tworzona wartość dla klienta, którym 
możemy być my sami. To ona decyduje o możliwości wykorzystania umiejętności negocjo-
wania przez menadżerów. Stwierdzono, że zmiany w środowisku biznesu, wywołane roz-
wojem mediów społecznościowych i nowych technologii silnie oddziałują na sposób pro-
wadzenia biznesu. Coraz większą wagę przywiązuje się do umiejętności, które wcześniej 
wydawały się mało przydatne czy wręcz zbędne. Dotyczy to m.in. umiejętności negocjowa-
nia i mediacji.

Dokonany przegląd ewolucji stylu przywództwa, począwszy od stylu nakazowo-kontro-
lnego, przez styl oparty na konsensusie, a na stylu promującym współpracę kończąc, wy-
raźnie pokazuje w jakim kierunku powinien iść rozwój umiejętności menadżerskich, a tym 
samym program kształcenia nowych menedżerów. 

W identyfikowaniu tych potrzeb ważną rolę powinien odgrywać szablon osobistego mo-
delu biznesowego TY. To on, wskazując, kto jest naszym najważniejszym klientem i jaką 
wartość możemy mu ofiarować, a także informując nas, jakie poniesiemy koszty realizując 
dane przedsięwzięcie, pomaga nam podjąć właściwą decyzję i ocenić, które z nowych umie-
jętności powinny być dla nas najważniejsze. 
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Skill of Use of the Personal Business Model to Efficiently Conduct 
Negotiations by Managers

Summary

In his article, the author paid attention to the possibilities to shape such skills of managers as an 
efficient resolution of personal problems, which they tackle, or to make decisions concerning carry-
ing out changes in their personal and professional life, owing to use of the personal business model 
called Business Model You. This model also helps in self-discipline and in acquisition of new skills 
as recently the greater and greater attention is paid to such managerial skills as conducting efficient 
negotiations and mediations.

He ascertained that in identification of such needs an important role should be played just by the 
Business Model You template. It is just this, indicating who is our most important customer and what 
value we can offer them, as well as informing us what costs we shall incur implementing a given 
venture, what helps us make a proper decision and to assess which of the new skills should be the 
most important for us.

Key words: personal business model, negotiations ad mediations, managers education, managerial 
skills.
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