
Moduł szkoleniowy 7 

Komunikacja i negocjacje 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Wiedza faktyczna i 

teoretyczna w 

szerokich 

kontekstach w 

zakresie komunikacji 

(definicja, cele, typy, 

proces, elementy, 

zasady, 

zastosowania, 

media) i negocjacji 

(definicja, cechy, 

typy, proces, etapy, 

bariery, strategie, 

taktyka, 

umiejętności). 

Umiejętności 

• Umiejętności 

poznawcze i 

praktyczne 

wymagane do 

generowania 

rozwiązań 

określonych 

problemów w 

komunikacji (zasady 

skutecznej 

komunikacji) i 

negocjacji (strategie, 

taktyka, 

umiejętności) 

Kompetencje 

• Ćwiczenie 

samozarządzania w 

kontekście 

komunikacji i 

negocjacji, które są 

zwykle 

przewidywalne, ale 

mogą ulec zmianie; 

• Nadzorowanie 

rutynowej pracy 

innych osób, biorąc 

na siebie 

odpowiedzialność 

za ocenę i poprawę 

komunikacji i 

negocjacji 



Czym jest komunikacja? 

Komunikacja jest zdefiniowana jako: 

Mówiona lub pisemna informacja; 

Wymiana informacji między ludźmi, na 
przykład poprzez mówienie, pisanie lub 
korzystanie ze wspólnego systemu znaków lub 
zachowań; 

Wymiana wiadomości przez jakiś kanał i na 
jakimś medium; 

Przekazywanie lub wymiana informacji poprzez 
mówienie, pisanie lub korzystanie z innego 
medium. 

https://i.ytimg.com/vi/uGTLst6SEcc/maxresdefault.jpg 



Rodzaje komunikacji: komunikacja werbalna 

Komunikacja werbalna polega na używaniu 

dźwięków i słów (ustnie, pisemnie lub w języku 

migowym) do wyrażania siebie, szczególnie w 

przeciwieństwie do używania gestów lub manier 

(komunikacja niewerbalna). 



Rodzaje komunikacji: komunikacja niewerbalna 

 

Komunikacja niewerbalna to komunikacja w formie innej niż słowa pisane lub mówione, takiej jak gesty, mimika lub język 
ciała. 

 

Rodzaje komunikacji niewerbalnej 

Język ciała lub ruch; 

Bliskość lub przestrzeń osobista; 

Kontakt wzrokowy; 

Gesty; 

Wokal; 

Postawa i orientacja ciała; 

Uśmiechy i mimika; 

Ton i głos mówcy. 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/QaTzHi7Oj2c/maxresdefault.jpg 



Dlaczego ludzie się komunikują? 

Ludzie komunikują się: 

Aby złagodzić lęk i prowadzić do lepszych sposobów (poradnictwo); 

Aby stworzyć harmonijne relacje między różnymi grupami społecznymi (integracja); 

Aby wzbudzić zainteresowanie i rozwinąć pozytywne myślenie / zachowanie (stymulacja); 

Aby wyrażać emocje; 

Aby znaleźć i wyjaśnić nowe rzeczy (informacje); 

Aby sprawić, by ktoś zachowywał się w odpowiedni sposób (kontrolowanie); 

Aby pomóc promować wartości społeczne i przekazywać je z pokolenia na pokolenie (promocja kultury); 

Aby pomóc w tworzeniu przyjemnego towarzystwa (promocja kontaktów społecznych); 

Aby pomóc spędzić czas i cieszyć się życiem (rozrywka); 

Aby przekazywać wiedzę na temat postępu społeczeństwa (edukacji). 



Jak ludzie wymieniają wiadomości? 

Ludzie wymieniają wiadomości na różne sposoby: 

Gestykulacyjny (komunikacja ręczna); 

Sygnalizujący (komunikacja cielesna); 

Wizualny (komunikacja obrazowa); 

Wokalny (komunikacja głosowa). 

http://123forums.net/wp-content/uploads/2014/11/communication-online.jpg 



Czym jest proces komunikacji? 

Proces komunikacji to: 

Proces, w którym ludzie wpływają na siebie 
nawzajem poprzez wymianę informacji; 

Proces przekazywania wiadomości i 
interpretowania znaczenia wiadomości 
drugiej osoby; 

Proces, który nie może się nie komunikować. 

http://www.pnlbenessere.it/wp-content/uploads/2014/05/comunicare-con-

congruenza.jpg 



Jakie są elementy procesu komunikacji? 

Proces komunikacji składa się z kilku podstawowych elementów: 

Nadawca (osoba, która wysyła lub przesyła wiadomość, list, e-mail itp.); 

Wiadomość (komunikat ustny, pisemny lub nagrany wysłany lub pozostawiony 
odbiorcy, z którym nie można się skontaktować bezpośrednio); 

Kontekst (okoliczności, które tworzą scenerię wydarzenia, oświadczenia lub idei i 
pod względem których można je w pełni zrozumieć); 

Kanał (metoda lub system komunikacji lub dystrybucji); 

Hałas (przypadkowe fluktuacje, które zaciemniają lub nie zawierają istotnych 
danych lub innych informacji); 

Odbiorca (osoba, która otrzymuje lub przyjmuje coś, co zostało mu przesłane 
lub przekazane); 

Informacje zwrotne (informacje o reakcjach na produkt, wykonaniu zadania 
przez osobę itp., Które stanowią podstawę do ulepszenia); 

Efekt (zmiana będąca wynikiem lub konsekwencją działania lub innej przyczyny). 



Zasady skutecznej komunikacji 

Potrzebujesz następujących 11 zasad, aby skutecznie komunikować się ze swoim rozmówcą (-ami): 

Wybierz tematy odpowiednie dla rozmówcy i okazji; 

Sformułuj wprowadzenie, które zorientuje rozmówcę na temat i mówcę; 

Stosuj skuteczne wzorce organizacyjne (przestrzegając wyraźnych głównych punktów przy nienakładającej się 
treści); 

Lokalizuj, syntetyzuj i stosuj atrakcyjne materiały pomocnicze; 

Opracuj wnioski, które wzmocnią temat i zapewnią psychologiczne zamknięcie; 

Zademonstruj ostrożny dobór słów; 

Skutecznie używaj ekspresji głosu i wokalu, aby zaangażować swojego rozmówcę (mimika, gesty, dźwięki 
wahania, intonacja, wysokość głosu, szybkość mówienia); 

Wykazaż  zachowanie niewerbalne, które wspiera komunikat werbalny (mimika, gesty itp.); 

Pomyślnie dostosuj wiadomość do swojego rozmówcy; 

Użyj materiałów odpowiednich do tematu; 

Twórz skuteczne, przekonujące wiadomości z wiarygodnymi dowodami i rozsądnym uzasadnieniem. 



Przykłady skutecznego słuchania 

Istnieje 10 zasad skutecznego słuchania: 

Przestań rozmawiać, po prostu słuchaj (nie kończ zdania za rozmówcę, nie przerywaj, nie rozmawiaj o nim); 

Przygotuj się na słuchanie (skup się na swoim rozmówcy i odsuń na bok inne rzeczy); 

Uspokój swojego rozmówcę (pozwól mu mówić, pokazując, że słuchasz i rozumiesz, co się mówi); 

Usuń zakłócenia (skup się na tym, co się mówi i unikaj niepotrzebnych zakłóceń); 

Wykaż empatię (spróbuj zrozumieć punkt widzenia rozmówcy, patrząc na problemy z jego / jej perspektywy); 

Bądź cierpliwy (nigdy nie przerywaj ani nie kończ zdania za swojego rozmówcę); 

Unikaj osobistych uprzedzeń (staraj się być bezstronny, koncentrując się na tym, co się mówi i ignorując style 
dostarczania); 

Słuchaj wysokości, tonu i głośności rozmówcy (ponieważ wszystkie one dodają się do tego, co mówi); 

Słuchaj pomysłów, a nie tylko słów (ponieważ musisz uzyskać cały obraz, a nie tylko jego fragmenty); 

Poczekaj i obserwuj, czy komunikacja niewerbalna (ruchy oczu, mimika, gesty itp. mogą przekazywać 
dodatkowe informacje). 



Komunikacja w rolnictwie 

Komunikacja w rolnictwie jest ważna, ponieważ: 

Umożliwia  komunikację z szacunkiem z 
pracownikami; 

Jest to sposób na przekonanie partnerów; 

Jest to doskonały sposób na przyciągnięcie 
inwestorów, oprócz entuzjazmu; 

Otwiera wiele drzwi; 

Używa mowy ciała, aby wpływać na ludzi, z którymi 
pracujesz. 

https://www.gadgetguy.com.au/wordpress/wp-

content/uploads/2018/05/1506667745179.png 



Czym jest komunikacja w rolnictwie? 

Komunikacja w rolnictwie jest zdefiniowana jako: 

Dziedzina, która koncentruje się na komunikacji na temat 

informacji związanych z rolnictwem między zainteresowanymi 

stronami rolniczymi oraz między zainteresowanymi stronami 

rolniczymi i nierolniczymi; 

Interdyscyplinarne przedsięwzięcie, które opiera się na 

podstawowych koncepcjach zarówno w rolnictwie, jak i 

komunikacji; 

Wymiana informacji na temat przemysłu rolnego i zasobów 

naturalnych za pośrednictwem skutecznych i wydajnych mediów, 

takich jak gazety, magazyny telewizyjne, radio i internet, w celu 

dotarcia do odpowiednich odbiorców. 

http://www.environmentalscience.org/wp-

content/uploads/2014/12/agricultural-engineer-300x200.jpg 



Zastosowania komunikacji rolniczej 

Komunikacja w rolnictwie jest ważna w: 

Działaniach specyficznych dla gospodarstwa, w 
kontaktach rolnika z członkami rodziny, 
pracownikami, partnerami i klientami; 

Rozszerzeniu rolnictwa (usługa lub system, który 
pomaga rolnikom, poprzez procedury edukacyjne, 
ulepszać metody i techniki rolnicze, zwiększać 
wydajność produkcji i dochody, poprawiać ich 
poziom życia oraz podnosić społeczne i edukacyjne 
standardy życia na wsi); 

Rozszerzeniu rolnika na rolnika (zapewnianie 
rolnikom szkoleń przez rolników, często poprzez 
tworzenie struktury trenerów rolników); 

Reklamie (publiczna promocja czegoś takiego jak 
produkt, usługa, firma lub wydarzenie w celu 
przyciągnięcia lub zwiększenia zainteresowania nim; 
działalność lub zawód polegający na wytwarzaniu 
reklam produktów lub usług komercyjnych). 

https://www.communication-agriculture.com/wp-

content/uploads/2019/05/renouvellement-actifs-638983176-384x185.jpg 



Media używane w komunikacji rolniczej 

Istnieją trzy rodzaje mediów używanych do 
komunikacji w rolnictwie: 

Media drukowane - książki, gazety, 
czasopisma i inne formy mediów drukowanych 
- wykorzystywane w artykułach dodatkowych, 
agrobiznesie i reklamie; 

Media audiowizualne - film i wideo - 
wykorzystywane w reklamach i rozszerzeniach; 

Technologie informacyjno-komunikacyjne - 
radio, telewizja i internet - wykorzystywane w 
sektorze wewnętrznym, agrobiznesie i 
reklamie. 

https://d3tdunqjn7n0wj.cloudfront.net/360x240/dreamstime

_xl_36979233-8a18ffd8b4a5c471b3b4a4a8c8581a90.jpg 



Negocjacje 

Negocjacje są definiowane jako dyskusja mająca na celu osiągnięcie 
porozumienia. 

 Mogą być: 

głównie kooperacyjne / integracyjne, lub 

głównie konfliktowe / dystrybucyjne. 

https://alexandrurotaru.files.wordpress.com/2014/02/red-

blue-guys-shaking-hands.jpg 



Cechy negocjacji 

Najważniejsze cechy negocjacji to: 

Dominacja negocjacji według przedmiotu (produktu, usługi) i / lub atrybutów (jakość, 

warunki płatności, gwarancje, opóźnienie, cena itp.); 

Powstanie stanu będącego w konflikcie między koniecznością zawarcia korzystnej dla obu 

stron transakcji (zaostrzonej presją konkurencyjną) a lojalnością w stosunku do 

wynegocjowanej sytuacji; 

Istnienie u partnerów negocjacji biznesowych szczególnych cech, które sprawiają, że 

znajdują się w pewnej wspólnocie przynależności, języka, zasad i wartości, które nadają 

profil negocjatorowi; 

Bezpośrednia lokalizacja dwóch samowybierających się partnerów w procesie 

wzajemnego dostosowywania potrzeb ekonomicznych materializuje się wraz z 

przedmiotem negocjacji; 

Duża różnorodność sytuacji, w których mogą mieć miejsce, różnorodność wymagająca 

znajomości i korzystania z pewnego wspólnego kodu rozmówców - wielkie negocjacje, 

małe negocjacje, negocjacje bankowe, negocjacje zakupu, negocjacje sprzedaży itp .; 

Lokalizacja negocjacji biznesowych w sieci gospodarczej, w której stanowią jednocześnie 

pośrednie i końcowe „oko”. 

https://ed.stanford.edu/sites/default/files/news/image/ge

ttyimages-136144203.jpg 



Negocjacje oparte głównie na współpracy/ integracji 

Negocjacje oparte głównie na współpracy / integracji: 

• Są określane przez chęć / potrzebę: 

   o Poszukiwania konstruktywnych i dynamicznych opcji; 

   o Tworzenia i rozwijania atmosfery wiarygodności, zaufania, 

      i wzajemności; 

   o opracowywania „projektów”; 

   o Łagodzenia ryzyka poprzez większą stabilność wynegocjowanego rozwiązania; 

   o Utrzymywania relacji między partnerami; 

• są nastawione na poszanowanie aspiracji negocjatora partnerskiego, aby strona przeciwna uznała wynik za 
zadowalający; 

• Mogą prowadzić do modyfikacji początkowych indywidualnych celów, jeśli jest to konieczne, aby osiągnąć 
bezpośrednie cele będące przedmiotem wspólnego zainteresowania; 

• Mają tendencję do utrzymywania, wzmacniania i intensyfikowania jakości relacji między dwoma partnerami, 
ponieważ są one nastawione bardziej na wzajemną solidarność niż na antagonizmy. 

Integrative 

 
Win 

 
Win 

 https://secure.i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02816/Smiley_emo

ticon_2816942b.jpg 



Negocjacje głównie konfliktowe / dystrybucyjne 

Przeważnie konfliktowe / dystrybucyjne negocjacje: 

są przeprowadzane w przypadku wyraźnego sprzeciwu interesów, gdy 
kompromis jest trudny lub nawet niemożliwy do osiągnięcia i gdy jedna 
ze stron musi ulec w imię realizmu; 

są klasycznym modelem, w którym producent / dostawca produktu, na 
który istnieje bardzo wysoki popyt, ale którego ograniczona produkcja 
wymaga bardzo wysokiej ceny, a kupujący jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad, chociaż podczas rozmów starał się osiągnąć 
pewne korzyści ; 

Manifestują się jako „konfrontacja”, w której celem jest wygrać wszystko 
poprzez całkowite posłuszeństwo drugiej osoby poprzez narzucenie 
imperatywnego rozwiązania; 

Przedstawiają niebezpieczeństwo „zerwania”, któremu będzie próbował 
zapobiec negocjator dystrybucyjny zainteresowany utrzymaniem relacji 
(użyteczne, a nawet korzystne w pewnych okolicznościach); 

Mają tendencję do rozdzielania bohaterów zgodnie z ich autorytetem, 
powodując, że zachowują się jak „zwycięzcy”, a nie jak „przegrani”. 

Distributive 

 
Win 

 
Lose 

 https://www.iconexperience.com/_img/v_collection_png/512

x512/shadow/emoticon_sad.png 



Proces negocjacji 

Proces negocjacji: 

Jest zjawiskiem społecznym, które implikuje istnienie komunikacji 
między ludźmi i dlatego nosi w sobie odcisk ludzkich zachowań; 

Jest procesem o ściśle określonym celu, który zakłada harmonizację 
interesów: celem negocjacji jest osiągnięcie porozumienia woli, 
konsensusu, a nie zwycięstwa, w wyniku którego negocjatorzy muszą 
mieć poczucie, że w pełni wykorzystali co się zaproponowało; 

Jest zorganizowanym procesem mającym na celu unikanie konfrontacji 
(chociaż kontekst jest konkurencyjny) i przestrzeganie wymogów natury 
moralnej (etycznej) i proceduralnej; 

Jest konkurencyjnym procesem, który wymaga wysiłków, aby uniknąć 
konfrontacji i aby osiągnąć wzajemnie korzystne rozwiązania; 

Zakłada przedstawianie własnej pozycji, ale także znanie pozycji siebie 
nawzajem; przedstawianie argumentów i wysłuchanie kontrargumentów; 
podejmowanie najbardziej bezstronnych osądów; wypracowanie 
akceptowalnego rozwiązania dla obu stron; 

Wymaga wzajemnych i powtarzalnych ustępstw, dopóki nie zostanie 
osiągnięty konsensus zgodnie z potrzebami i dostępnymi informacjami. 

 



Etapy negocjacji (1) 

Negocjacje biznesowe mają cztery odrębne etapy - proto-

negocjacje, negocjacje wstępne, negocjacje faktyczne i post-

negocjacje. 

Proto-negocjacje obejmują działania i reakcje przejawiające się w 

jednostronnych działaniach obu stron. Są niezwykle ważne, 

ponieważ mogą prowadzić zarówno do zablokowania, jak i 

zakończenia dyskusji. Przypominają grę w szachy w tym sensie, że 

„ruchy” powinny być kalkulowane z góry. 
https://2012books.lardbucket.org/books/b

eginning-project-management-

v1.0/section_07/be5340f7e50591f094cf8a0

a53726cc6.jpg 



Etapy negocjacji (2) 

Negocjacje wstępne odbywają się podczas pierwszej dyskusji, gdy 

obie strony wyrażają zainteresowanie rozwiązaniem pojawiających się 

problemów. Ten etap obejmuje: 

Przygotowanie i organizację działań negocjacyjnych; 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji; 

Przygotowywanie zmian i dokumentacji negocjacyjnych; 

Przygotowanie i zatwierdzenie mandatu negocjacyjnego; 

Symulację negocjacji. 

https://blogs-images.forbes.com/northwesternmutual/files/2014/04/4-salary-

negotiation-myths-that-hold-women-back.jpg 



Etapy negocjacji (3) 

Rzeczywiste negocjacje rozpoczynają się od oficjalnego uznania 
interesu negocjatorów w celu osiągnięcia wspólnych interesów. 
Polegają one na przyjęciu umowy (pisemnej umowy) zawierającej 
środki, które należy podjąć, aby osiągnąć cel. Jest to etap dialogu 
między stronami, który ujawnia ich zainteresowanie tematem 
negocjacji. Sama negocjacja składa się z kilku sekwencji: 

Prezentacja ofert i kontrofert; 

Składanie argumentów i kontrargumentów; 

Zastosowanie taktyk przeciwdziałania; 

Refleksja dotycząca ponownego zdefiniowania pozycji; 

Udzielanie koncesji na zbliżenie punktów widzenia; 

Zgoda na kompromisowe rozwiązania; 

Podpisywanie dokumentów. 

https://salesblueprint.com.sg/wp-

content/uploads/2014/12/negotiations-skills-training-singapore.jpg 



Etapy negocjacji (4) 

Negocjacje odbywają się w momencie podpisania umowy, 
przy ustalaniu celów dla realizacji jej postanowień. Na tym 
etapie analizowane są  wyniki rzeczywiste w porównaniu z 
oczekiwanymi. Podczas post-negocjacji rozwiązuje się 
problemy powstałe po podpisaniu umowy, na przykład: 

Trudności wynikające z nieznanych aspektów; 

Zmianę, przedłużenie lub uzupełnienie klauzul umownych; 

Rozpatrywanie skarg lub sporów (nieporozumień) 
polubownie lub w sądzie. 

https://assets.entrepreneur.com/content/3x2/2000/win-business-

negotiation.jpg 



Bariery w negocjacjach 

Najważniejsze bariery w negocjacjach to: 

Obwinianie gry (obwinianie drugiej osoby za trudności w 
negocjacjach); 

Brak empatii (niezrozumienie potrzeb drugiej osoby); 

Negatywne spojrzenie na proces negocjacji (brak 
współpracy w celu znalezienia rozwiązania); 

Nadekspozycja emocji (nie utrzymywanie kontroli nad 
naszymi emocjami); 

Postawa „spróbuj wygrać za wszelką cenę” (nie próbując 
znaleźć rozwiązania, w którym wygrywają obie strony); 

Nieprawidłowe ukierunkowanie (koncentrowanie się na 
jednostkach, a nie na problemach). 

https://1.bp.blogspot.com/_irRHE701c1E/RoV8-

XCDCbI/AAAAAAAABvw/BqfxcnHwB_M/s400/negot

iation_negotiation.jpg 



Bariery komunikacyjne w procesie negocjacji 

Bariery w komunikacji, które najczęściej ingerują w proces negocjacji, to: 

Niepoprawne roszyfrowanie konotacyjnego znaczenia słów spowodowane brakiem języka; 

Niepoprawne rozszyfrowanie denotatywnego znaczenia słów spowodowane brakiem 
języka; 

Hałasy wytwarzane w procesie komunikacji (wchodzenie i wychodzenie z pokoju do / z 
pokoju, dzwonienie telefonu, hałas z ulicy itp.); 

Postrzeganie rozmówcy; 

Postrzeganie otaczającego świata zgodnie z oczekiwaniami, pragnieniami lub potrzebami 
rozmówców; 

To, co wyimaginowane (obraz, który tworzymy o kimś lub czymś; jednocząca wizja 
świadomości i nieświadomości w relacjach człowieka z otoczeniem); 

Odgłosy wytwarzane celowo przez jednego z partnerów (na przykład powtarzane działanie 
pióra). 

Niezamierzone filtrowanie lub przetwarzanie wiadomości spowodowane reakcją 
emocjonalną rozmówcy. 



Strategie i taktyki negocjacyjne 

Najbardziej skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne to: 

Poproś o rozmowę z kierownikiem lub właścicielem (ponieważ on / ona bezpośrednio skorzysta ze sprzedaży); 

Handel wymienny (wymieniaj towary lub usługi na inne towary lub usługi bez korzystania z pieniędzy); 

Bądź gotów odejść (jeśli sprzedawca nie sprowadzi się do maksymalnej ceny ustalonej dla Twojego budżetu); 

Pakiet (obejmuje inne przedmioty); 

Nie składaj pierwszej oferty (ponieważ druga strona może zaoferować lepszą ofertę) i nie negocjuj z samym sobą (negocjacje powinny być 

procesem dwustronnym); 

Zachowaj pokerową twarz (nie okazuj niezwykłego zainteresowania przedmiotami); 

Utrzymuj lekkość (poprzez dodanie humoru do rozmowy, uśmiechając się); 

Negocjuj wszystko; 

Przećwicz negocjacje (w sprzedaży garażowej, pchlim targu, rynkach tradycyjnych); 

Użyj ciszy i czasu jako taktyki (pauzując, zawieszając negocjacje); 

Jeśli to możliwe, korzystaj z komunikacji pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online w celu obsługi klienta); 



Umiejętności negocjacyjne 

Najważniejsze umiejętności negocjacyjne to: 

Umiejętności aktywnego słuchania; 

Jasne i skuteczne umiejętności komunikacyjne; 

Umiejętności współpracy (z członkami zespołu); 

Umiejętności podejmowania decyzji; 

Umiejętności kontroli emocji; 

Umiejętności wykonywania; 

Utrzymywanie dobrych umiejętności relacji; 

Umiejętności przygotowania do spotkania; 

Umiejętności analizy problemów (w celu identyfikacji 
zainteresowań i celów); 

Umiejętności rozwiązywania problemów. 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/content/uploads/negotiate

CROP.jpg 



5 niezbędnych porad dotyczących skutecznych 

negocjacji 

1. Nawiąż relację, zanim przejdziesz dalej; 

2. Wybierz „prawdziwy miód zamiast 
octu”; 

3. Nacisk na „win-win”; 

4. Wciel się w swojego wewnętrznego 
dorosłego, a nie wewnętrznego 
dziecka; 

5. Przestrzegaj rytmu relacji. 

I nie zapominaj, że negocjacje opierają się 
na relacji! 

http://blog.capterra.com/wp-content/uploads/2013/05/5-tips-software-negotiation-process.jpg 
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