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ETYKA NEGOCJACJI 

Streszczenie. Artykuł ten podejmuje kilka kwestii związanych z zagadnieniem 
etyki negocjacji. Jest próbą osadzenia etyki negocjacji w ogólnym nurcie rozważań 
etycznych, a także określeniem czynników, które mogą podczas prowadzenia  
negocjacji być źródłem zachowań nieetycznych.  

ETHICS OF NEGOTIATION 

Summary. This article describes some issues connect with ethics in negotiation. Is 
an attempt to place ethics of negotiation on main current ethical consideration and 
specify a factors which determinate unethical behaviour in negotiation.  

1. Etyka negocjacji a etyka ogólna  

Jakiekolwiek analizy dotyczące etyki negocjacji wymagają umiejscowienia w 

ogólnych rozważaniach etycznych. Niewątpliwie etyka negocjacji mieści się w obszarze 

określanej etyką biznesu, należy jednak mieć świadomość tego, że negocjacje nie 

ograniczają się tylko do biznesu, negocjacje to także wszelkiego rodzaju debaty 

społeczne, zatem istnieją takie zagadnienia, które wykraczają poza obszar gospodarczy, 

przykładem może być etyka dialogu.1 Dodatkową trudność stanowi fakt, że etyczne 

rozważania dotyczące sytuacji negocjacyjnej siłą rzeczy mają charakter praktyczny, bo 

źródłem wszelkich  rozważań w tym względzie są pytania o zachowanie się w tej 

konkretnej sytuacji, z którą negocjator ma do czynienia. Warto zatem odwołać się do już 

istniejących  klasyfikacji, wypracowanych na gruncie filozofii. Jeden z dość powszechnie 

stosowanych podziałów zakłada, że w ramach etyki rozróżniamy etykę teoretyczną, która 

zajmuje się definiowaniem samego pojęcia wartości, tj. tego co za wartość należy uznać, 

jakie wartości przyjmują wymiar moralny oraz co z punktu widzenia etyki może być 

                                                 
1 Por. Masłowski A.: Czy negocjacjom niezbędna jest etyka? Pieniądze i Więź, Kwartalnik Naukowy, nr 3, 

2000, Sopot, s.130. 
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poddawane ocenie. Należy pamiętać, że etyka teoretyczna osadzona jest w określonych 

założeniach ontologicznych i epistemologicznych.  Kolejny dział to etyka normatywna, 

czyli zestaw norm i powinności dotyczących ludzkiego postępowania. Z kolei etyka 

opisowa stanowi zestaw rozważań diagnostycznych, czyli odpowiada na pytanie, jak jest, 

dział ten często jest utożsamiany z pojęciem moralności i ostatni dział to etyka 

stosowana, w której nacisk kładzie się na kształtowanie właściwych postaw moralnych, 

właściwych z punktu widzenia przyjętych założeń ontologicznych.    

W ramach etyki negocjacji można prowadzić analizy z punktu widzenia określonych 

norm - można zadawać sobie pytania, jakie ogólne normy powinny obowiązywać w 

negocjacjach, można  pytać o to, jak się zachować w konkretnej sytuacji, która z punktu 

widzenia etyki wydaje się kontrowersyjna, można też opisywać proces negocjacji pod 

kątem etycznych bądź nieetycznych zachowań, czyli opisywać normy, którymi 

faktycznie kierują się negocjatorzy. 

W tym przypadku analiza skupi się na warstwie normatywnej. Do głównych celów 

niniejszych rozważań zalicza się: 

− określenie czynników stanowiących potencjalne źródło nieetycznych zachowań w 

negocjacjach, 

− wyznaczenie obszarów, w których zachowania nieetyczne mogą się pojawić, 

− wskazanie etycznych modeli sytuacji negocjacyjnej. 

 

2. Potencjalne źródła nieetycznych zachowań 

  W tej części artykułu nie chodzi o zdiagnozowanie czynników sprzyjających 

zachowaniom nieetycznym w ogóle, chodzi raczej o sporządzenie listy, która umożliwi 

wstępne rozpoznanie przyczyn skłaniających ludzi do „nieczystej gry” negocjacyjnej. 

Przedstawiona poniżej lista  odwołuje się tylko do przyczyn, które wydają się najbardziej 

kluczowe, dlatego w odniesieniu do konkretnej sytuacji warto poszerzyć ją o czynniki 

stanowiące kontekst danych negocjacji.   

1. Definiowanie negocjacji jako sytuacji konkurencyjnej – negocjuje się tam 

gdzie jest konflikt, dlatego konkurencyjne postrzeganie uczestników  sytuacji 

negocjacyjnej wynika z jej natury. Sprzeczność interesów przy jednoczesnym 

ich powiązaniu wymusza, przynajmniej częściowo, poczucie 
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konkurencyjności. Konsekwencją konkurencyjności jest wzajemne 

rywalizujące nastawienie stron do siebie. Jacek Kamiński wyróżnia dwa 

rodzaje rywalizacji: incydentalną i zasadniczą.2 Rywalizacja incydentalna 

czyli taka, która pojawia się w odniesieniu do niektórych kwestii 

negocjacyjnych, jej efektem jest co najmniej częściowe dopasowanie 

interesów obu stron. I rywalizacja zasadnicza w której całkowicie wyklucza 

się możliwość realizacji interesów strony przeciwnej. J. Kamiński podkreśla 

istnienie następującej zależności: im bardziej negocjacja posiada cechy 

rywalizacji  zasadniczej tym silniejsza jest tendencja do zachowań 

nieetycznych.  

2. Stosowane kryteria oceny efektywności prowadzonych negocjacji – 

przyjęte kryteria oceny mogą być różne np. Zbigniew Nęcki za Rogerem 

Fisherem i Williamem Urym wyróżnia kilka takich kryteriów, jest nimi 

obustronność korzyści, uczciwość, trwałość rezultatów, przydatność 

społeczna, sprawność prowadzenia negocjacji, ale także budowanie dobrych 

kontaktów z druga stroną.3 Z kolei J. Kamiński za Marshallem Missnerem4 

przyjmuje, że podstawowym kryterium jest efektywność negocjatorów czyli 

pragnienie uzyskania maksymalnych, własny korzyści. Przyjęcie takiej 

perspektywy aksjologicznej powoduje, przynajmniej częściowe znieczulenie 

na dostrzeganie innych aspektów sytuacji. Okazuje się, że im większe dążenie 

stron do osiąganie zysku, tym silniejsza tendencja do pojawiania się zachowań 

nieetycznych. 

3. Brak procedur postępowania w negocjacjach – jeżeli nie ustalono 

przystępując do negocjacji procedur porządkujących proces, przy dużej 

dowolności zachowań istnieje duże prawdopodobieństwo pojawiania się  

nieetycznych zachowań. Może to dotyczyć zarówno sposobu prowadzenia 

negocjacji jak i dysproporcji w osiąganych wynikach. Należy pamiętać, że 

procedury w negocjacjach pełnią funkcje legislacyjną. 5  

                                                 
2 Kamiński J.: Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów. Wyd. POLTEXT, 2003, Warszawa, s. 194. 
3 Patrz. Nęcki Z.: Negocjacje w Biznesie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, Kraków, s. 21; 
Fisher R., Ury W. [1991] Dochodząc do TAK. Negocjacje bez poddawania się. Tłum. A. R. Rządca, PWE, 
Warszawa. 
4 Kamiński J.: Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów. Wyd. POLTEXT, 2003, Warszawa, s. 194; 
Missner M.: Ethics of Business System, Alferd Publishing Company, 1980, Sherman. 
5 Dla danego procesu negocjacyjnego określa się to, co wolno i to czego nie wolno na drodze tzw. 
metanegocjacji czyli negocjacji o sposobie negocjowania. 
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4. Czynniki osobowościowe – do czynników tych zalicza się rodzaj 

reprezentowanego światopoglądu w odniesieniu do zagadnień etycznych, 

stopień dojrzałości moralnej oraz rodzaj osobowości. W przypadku rodzaju 

światopoglądu6  wyróżnia się dwie skrajne postawy etyczne, absolutyzmu 

(idealizm), w której zakłada się, że istnieją uniwersalne wzorce zachowania 

obowiązujące dla wszystkich. I druga postawa to relatywizm, w przypadku 

którego wzorce dostosowuje się do sytuacji. Zdaniem Sławomira Jarmuża i 

Tadeusza Witkowskiego istnieją też postawy „mieszane”.7 Zależy to od 

dominacji, któregoś z wymienianych powyżej podejść, i tak możemy 

wyróżnić: 

− absolutystów (wysoki idealizm, niski relatywizm) – w swoich 

działaniach należy respektować zasady uniwersalne, 

− sytuacjoniści  (wysoki idealizm, wysoki relatywizm) – zakładają brak 

istnienia uniwersalnych reguł, każda sytuacja wymaga odrębnego 

namysłu, 

− subiektywiści (niski idealizm, wysoki relatywizm) – podejście do 

sytuacji z pozycji własnych interesów, 

− pragmatycy (niski idealizm, niski relatywizm) – respektują istnienie 

zasad moralnych, ale dopuszczają możliwość zachowań nieetycznych, 

jeżeli jest to konieczne do uzyskania celu.  

Kolejnym, istotnym czynnikiem osobowościowym jest stopień dojrzałości 

moralnej. Lawrence Kohlberg8 w swojej teorii rozwoju moralnego  wyróżnia trzy 

poziomy: prekonwencjonalny (A). Na tym poziomie możemy wyodrębnić dwa 

stadia, pierwsze tzw. stadium kary i posłuszeństwa, na tym etapie zasady 

postępowania opierają się na takich kryteriach jak: kara, i jej unikanie, 

podstawowym motywem działania jest utrzymanie stanu przyjemności. Drugie 

stadium - instrumentalne, dotyczy realizacji naszych potrzeb. Za słuszne w tym 

stadium uznaje się to, co służy realizacji naszych interesów. Konflikty rozwiązuje 

się na drodze instrumentalnej wymiany. Kolejny poziom – konwencjonalny (B) 

                                                 
6 Nie chodzi tutaj o to co się myśli, ale raczej jaki ma się stosunek do własnych przekonań. 
7 Jarmuż S., Witkowski T.: Etyka w negocjacjach. Personel Wrzesień, 1998, w: Kamiński J.: Negocjowanie 
techniki rozwiązywania konfliktów. Wyd. POLTEXT, 2003, Warszawa, s. 189. 
8 Thomas Laurence.: Moralność i rozwój psychologiczny., W: Przewodnik po etyce.: red. Peter Singer, Wyd. 

Książka i Wiedza, 1998, Warszawa, s.513. 
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składa się ze stadium międzyludzkich stosunków i stadium ładu społecznego. 

Stadium stosunków międzyludzkich cechuje przyjęcie  kryterium afiliacji, przy 

rozstrzyganiu dylematów etycznych. Na etapie stadium ładu społecznego za 

kryterium ocen moralnych służą obowiązki i zasady społeczne (ale postrzegane 

zewnętrznie). Ostatni poziom postkonwencjonalny (C) dzieli się na dwa kolejne 

stadia, stadium podstawowych praw i umowy społecznej oraz stadium 

uniwersalnych zasad etycznych. W przypadku stadium umowy społecznej 

przyjmuje się respektowanie utylitaryzmu moralnego, natomiast w ostatnim 

stadium rozwoju ludzie kierują się własnym  sumieniem, tj. tymi zasadami, 

których ważność autonomicznie uznają. L. Kolberg w swojej teorii łączy rozwój 

epistemologiczny z rozwojem moralnym, każda osoba rozwijając się poznawczo, 

w sensie psychologicznym, np. kiedy staje się zdolna do abstrakcyjnego myślenia, 

ma szanse na nowo odnieść się do dylematów etycznych, aż do momentu 

przejścia do stadium ostatniego, w którym dochodzi się do zdolności przyjęcia 

punktu widzenia drugiej osoby, cechuje je, jak mów L. Kolberg, odwracalność 

sądów, tzn. że np. w konflikcie są w stanie wziąć pod uwagę punkt widzenia 

każdej ze stron.  Umiejętność przyjmowania perspektywy innych jest podstawą 

zachowań empatycznych i współpracy. Oczywiście nie wszyscy dochodzą do 

ostatniego stadium, ale można zakładać, że im wyższy stopień rozwoju moralnego 

tym mniejsza tendencja do zachowań nieetycznych.  

Czynnikiem osobowościowy, który wydaje się istotny z punktu widzenia 

tendencji do zachowań nieetycznych  jest rodzaj osobowości, w tym przypadku 

chodzi o tzw. osobowość makiawelistyczną. Przy tym typie osobowości istnieją 

bardzo silne tendencje do zachowań nieetycznych.9 

5. Dysproporcja w ocenie osiąganego celu a środkami, jakie angażuje się do 

jego realizacji – pojawia się tutaj myślenie w takich kategoriach - cel jest na 

tyle szczytny, że środki jakich używa się do jego realizacji mogą być nie do 

końca uczciwe, np. walka o kontrakt, który przyniesie miejsca pracy dużej 

ilości osób usprawiedliwia kłamstwo. Ten czynnik jest bardzo silnie 

powiązany z rodzajem światopoglądu jaki przyjmujemy przy wyborach 

moralnych.   

                                                 
9 Makiaweliści to jednostki, które podzielają zbiór przekonań N. Machiavelliego dotyczących taktyki, 
manipulacji ludźmi i względności norm moralnych, patrz: Zimbardo P. G., Ruch F. L.: Psychologia i życie, 
PWN, Warszawa, 1996, s. 419 – 420. 
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6.  Rozbieżności w preferowanych wartościach etycznych – rozbieżności w 

definiowaniu tego co jest etyczne. Ten czynnik zazębia się poniekąd z 

czynnikami osobowościowymi, należy jednakże pamiętać, że w tym 

przypadku chodzi o to, co uznaje się za etyczne, a nie to na ile wiernym 

pozostaje się wobec własnych zasad. Na przykład w negocjacjach między 

terrorystami a policją, każda ze stron może wykazywać postawę 

absolutystyczną wobec własnych wartości, ale wartości te są odmienne.    

7. Społeczne przyzwolenie lub jego brak na nierespektowanie norm 

etycznych – dotyczy to, na przykład takich zjawisk, jak społeczne 

przyzwolenie na korupcję, nepotyzm, kłamstwo. Przyzwolenie to z istoty 

zakłada dopuszczalność zachowań nieetycznych. R. Gesteland10 w swojej 

książce Różnice kulturowe a zachowania w biznesie cały rozdział poświęca 

zagadnieniu łapownictwa, analizowanemu pod kątem specyfiki kulturowej i 

narodowościowej. R. Gesteland przytacza efekty badań11,  których celem była 

analiza łapownictwa w różnych kulturach. Okazuje się, że kulturom, w 

których pojawia się wysoki stopień przyzwolenia dla zachowań korupcyjnych 

można przypisać następujące cechy: 

- są to kultury propartnerskie, w których osobiste kontakty mają 

kluczowe znaczenie dla podpisywanych kontraktów, 

- są to kultury polichroniczne, czyli pozbawione harmonogramów i 

restrykcji czasowych, 

- są to kultury o dużym dystansie siły, czyli kultury o bardzo 

zhierarchizowanym społeczeństwie. 

Oczywiście sam fakt, że ktoś jest przedstawicielem danego typu kultury, nie 

przesadza o skłonności do zachowań nieetycznych, chodzi raczej o wskazanie 

pewnych uwarunkowań zwiększających prawdopodobieństwo pojawiania się 

tego typu zachowań.    

 

 

                                                 
10 Gesteland R. R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. PWN, 2000,Warszawa, s. 99 - 115 
11 Tamże, s. 105. 
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3. Obszary nieetycznych zachowań w negocjacjach 

Do obszarów, które szczególnie często budzą wątpliwości etyczne, zdaniem J. 

Kamińskiego należą: 

− sposób prowadzenia negocjacji, 

− kryteria podziału jakie bierze się pod uwagę przy podziale, 

− to kogo można reprezentować – dotyczy to szczególnie sytuacji, w których 

wprowadza się reprezentantów stron, 

− sytuacji w których wprowadza się trzecią stronę, czyli tzw. interwentów, mowa tu o 

takich sytuacjach, jak mediacja czy arbitraż. 

Stąd też, dalej J. Kamiński, wyodrębnia kilka działów etyki negocjacji: 

− etykę procesu, a w niej etykę kłamstwa, czyli nieprawdziwych oświadczeń, oraz 

etykę taktyk  czyli analizę taktyk manipulacyjnych pod kątem ich klasyfikacji i 

etycznej oceny, 

− etykę podziału - w tym przypadku chodzi głównie o odpowiedź jakie kryteria 

podziału będą sprawiedliwe czyli o etyczną ocenę  wyników negocjacji, 

− etykę reprezentacji – dotyczy ona uczciwości wobec osób które się reprezentuje, 

− etykę interwencji – dotyczy ona uczciwości wobec osób, którym pomaga się dojść do 

porozumienia. 

Niewątpliwą zaletą podziału obszarów negocjacyjnych pod kątem nieetycznych 

zachowań, przeprowadzonego przez J. Kamińskiego, jest powiązanie różnych wariantów 

sytuacji z przykładami nierespektowania zasad etycznych. Wadą tego podziału jest jego 

nierozłączność, na przykład wypowiedzi kłamliwe, które zalicza do etyki procesu są 

jednocześnie elementem etyli reprezentacji  i interwencji. 

W niniejszym artykule proponuje się następujący podział: 

- obszar nieuczciwej wymiany informacji – możemy zaliczyć tu przede wszystkim 

nieuczciwe i nielegalne sposoby pozyskiwania informacji oraz wszystkie formy 

naruszenia zasady pełnego przepływu informacji, w tym przypadku chodzi głównie 

o kłamstwo bierne i czynne,12 

- obszar nieuczciwej perswazji – wykorzystanie tzw. czarnej perswazji, czyli 

odwoływanie się głównie do emocji interlokutora, 

                                                 
12 Kłamstwo bierne to wszelkie formy przemilczeń, czyli niepełnie ujawnianie informacji, kłamstwo czynne to 
zafałszowywanie informacji. 
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- obszar stosowania nieuczciwych kryteriów oceny sytuacji negocjacyjnej – 

dotyczy to głównie stosowanych kryteriów podziału, ale nie ogranicza się do nich, 

bowiem nie każda negocjacja dotyczy podziału dóbr, należy zatem tę kategorie 

poszerzyć o wszelkie kryteria, pomocne przy podejmowaniu ostatecznych decyzji w 

procesie dochodzenia do porozumienia,  które podlegają ocenie w wymiarze 

sprawiedliwości. Chodzi zatem o wszelkie przejawy niesprawiedliwości, czyli 

odstępstwa od rozwiązań sprawiedliwych. Konieczne wydaje się w tym miejscu 

doprecyzowanie pojęcia sprawiedliwości, nie jest to zadanie łatwe ze względu na 

jego mocne osadzenie w ramach ontologicznych podstaw poszczególnych koncepcji 

etycznych. Dlatego zostaną poniżej zaprezentowane jedynie dwie definicje 

sprawiedliwości, starożytna Arystotelesa oraz współczesna Johna Rawlsa.  

- „Sprawiedliwość [...] oznacza powstrzymywanie się od uzyskiwania korzyści 

przez przywłaszczenie sobie tego, co do kogoś należy – własności, nagrody, 

urzędu itd., bądź przez odmowę komuś czegoś, co jest mu należne – spełnienia 

obietnicy, spłacenia długu, okazywania właściwego szacunku i tak dalej” 13  

- „Sprawiedliwość jako bezstronność,[...] zaczyna się od jednego z 

najogólniejszych wyborów, jakich ludzie mogą wspólnie dokonać, mianowicie 

od wyboru pierwszych zasad koncepcji sprawiedliwości[…] zasady słuszności, 

a zatem również sprawiedliwości, ograniczają sferę dopuszczalnych 

satysfakcji; nakładają restrykcje na racjonalne koncepcje własnego dobra. 

Kreśląc plany i decydując o swych aspiracjach, ludzie muszą brać te 

ograniczenia pod uwagę. Tak więc w teorii sprawiedliwości jako bezstronności 

nie bierze się ludzkich popędów  i skłonności, jakiekolwiek by były, za dane, by 

następnie szukać najlepszego sposobu ich zaspokojenia: przeciwnie – ludzkie 

pragnienia i aspiracje są już na samym początku ograniczone przez zasady 

sprawiedliwości, które wyznaczają granice, jakich system celów żadnego 

człowieka przekroczyć nie może. Możemy to wyrazić w ten sposób, że w teorii 

sprawiedliwości jako bezstronności pojęcie słuszności jest nadrzędne wobec 

pojęcia dobra.14 

W negocjacjach praktyczną zasadą realizującą tak rozumiane pojęcie sprawiedliwości, 

jest reguła zawarta w założeniach tzw. negocjacji rzeczowych, wypracowanych w ramach 

tzw. Harwardzkiego Projektu Negocjacyjnego. Reguła ta zakłada konieczność 

                                                 
13 Rawls J.: Teoria sprawiedliwości. PWN, 1994, Warszawa, s. 22. 
14 Tamże, s. 48. 
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wypracowania obiektywnych kryteriów oceny sytuacji negocjacyjnej przez negocjujące 

strony i respektowanie ich w trakcie negocjacji. 

 Poniżej pokazano nieetyczne zachowania w ramach poszczególnych obszarów. 

Oczywiście przytoczona lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, jest ona raczej 

wskazówką typologiczną, sugerującą rodzaj „przewinień”. 

 

Obszar nieuczciwej wymiany informacji: 

 

− używanie nielegalnych form pozyskiwania informacji na temat drugiej strony, 

(kradzież dokumentów, stosowanie podsłuchu, podglądu itd.) 

− nieuczciwa autoprezentacja – zafałszowywanie własnych kompetencji i własnej 

wiarygodności, 

− blef – fałszowanie intencji, jeżeli nie przyjmiesz mojej propozycji wycofuje się, mam 

inne rozwiązanie tej sytuacji itd. 

− falsyfikacja – prowokowanie błędnych konkluzji. 

− oszustwo – podawanie fałszywych informacji.15 

− selektywne ujawnianie – jest to forma kłamstwa polegająca na zafałszowywaniu 

informacji przekazywanych stronie reprezentowanej przez negocjatora. Dotyczy to 

także ukrywania prawdziwych oczekiwań drugiej strony 

− działanie na szkodę reprezentowanej strony – dotyczy np. utajania braku kwalifikacji 

do reprezentowania strony itd. 

− udawanie bezstronności – realizowanie własnych interesów, opowiadanie się po 

którejś stronie. 

 

Obszar nieuczciwej perswazji: 

 
− dawanie prezentów, łapówek, 

− obniżanie wiarygodności drugiej strony (stosowanie pomówień dyskredytacji), 

− wywieranie presji psychicznej  - np. wykorzystywanie aranżacji przestrzeni, taktyki 

zmiękczania czasem, stosowanie groźby itd. 

                                                 
15 Badania Antona - badaniu zostali poddani menadżerowi, studenci zarządzania i teologowie (304), ich zadanie 
polegało na określeniu różnic między rodzajami kłamstwa używanymi w negocjacjach. Okazało się, że formą 
powszechnie akceptowana był blef, również przez duchownych. Chociaż menadżerowie z 20 letnim stażem byli 
dla niego przychylniejsi, niż studenci, ale mniej tolerancyjnie w stosunku do oszustwa.  Kobiety oceniały blef 
mniej tolerancyjnie. Większość badanych 91% uznała oszustwo jako zachowanie niedopuszczalne. Zmiana 
początkowego stanowiska została oceniona jako element negocjacyjnej gry. 
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− stosowanie wojny psychologicznej – taktyka cykliczna, ataki personalne, itd.,16 

− nakłanianie do przyjęcia stanowiska szkodzącego interesom drugiej strony – np. 

wykorzystywanie niewiedzy, 

− podejmowanie decyzji bez uzgodnienia – w przypadku nieuczciwej mediacji. 

 

Obszar stosowania nieuczciwych kryteriów oceny sytuacji negocjacyjnej: 

  

− stosowanie wojny pozycyjnej - żądanie specjalnych ustępstw dla siebie, eskalacja 

żądań, groźba wycofania z negocjacji, technika sztywnego partnera, itd.,17 

− nierespektowanie przyjętych w negocjacjach procedur negocjacyjnych,18 

− stosowanie odmiennych kryteriów oceny w odniesieniu do własnej pozycji i pozycji 

drugiej strony,  

− manipulowanie kryteriami podziału – wybieranie odmiennych kryteriów podziału dla 

każdej ze stron, 

− podwójna gra – nieobiektywne traktowanie stron podczas interwencji (mediacja, 

arbitraż) 

3. Etycznych modele sytuacji negocjacyjnej 

 

 Opisywane wcześniej źródła nieetycznych zachowań w negocjacjach oraz potencjalne 

obszary występowania tego typu zachowań, sugerują możliwość pojawiania się w 

negocjacjach elementów „nieczystej gry”. Nasuwa się jednak pytanie – czy jest to 

konieczność? Na pytanie to w analizach poświęconych temu zagadnieniu nie ma 

jednoznacznych odpowiedzi, raczej należy mówić o kilku modelach etycznego rozumienia 

sytuacji negocjacyjnej. 

 Autorem pierwszego z nich jest Albert Carr, który swoim artykułem pt. Czy 

blefowanie w biznesie jest etyczne, wywołał  burzliwą dyskusję zarówno w środowisku 

praktyków biznesu jak i etyków19. A. Carr zachęca do blefowania, uważa, że blef jest 

                                                 
16 Kamiński J.: Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów. Wyd. POLTEXT, 2003, Warszawa, s.  164 – 
166. 
17 Fisher R., Ury W.: Dochodząc  do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, 1991, s.167 – 172. 
18 Za procedury negocjacyjne uznaje się wszystkie formalne ustalenia przyjęte przez strony, których celem jest 
usprawnienie przebiegu procesu negocjacyjnego. 
19 Przykładem tego może być artykuł Bowie N. E.: Czy opłaca się blefować w biznesie., W: Etyka biznesu w 
działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Deitl, PWN, 2001, Warszawa, s.125 – 131. 
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elementem gry toczonej przez negocjatorów, podobnie jak w grach hazardowych. Wygrywa 

ten, kto ma więcej szczęścia lub umiejętności. Jego zdaniem w negocjacjach nie powinno 

stosować się takich samych zasad etycznych jakimi kierujemy się w codziennym życiu, bo 

negocjacje należą do sytuacji w których obowiązują zupełnie inne reguły gry podobnie, jak w 

pokerze. „Pokerowa odmiana etyki różni się od ideałów etycznych przyjętych w 

cywilizowanych stosunkach międzyludzkich[…]. Z tego powodu nikt bynajmniej nie myśli źle 

o pokerze. I nikt też nie powinien myśleć źle o grze zwanej biznesem…”20 Uczestniczenie w 

negocjacjach z istoty zawiera w sobie elementy blefu, bo takie są narzędzia, dzięki którym 

możliwe jest dojście do porozumienia. 

 Kolejny model odwołuje się do założeń etyki sytuacyjnej Josepha Flechera. W modelu 

tym przyjmuje się,  że okoliczności są podstawowym kryterium doboru właściwych form 

działania, ale dobór ten zawsze uzależniony jest od sposobu postrzegania sytuacji w danej 

chwili. Model ten akceptuje konieczność kierowania się w działaniu zasadą mniejszego zła, 

ze względu na dużą złożoność sytuacji i brak możliwości jednoznacznej oceny. Tym co ma 

zapewniać wysoki standard etyczny myśleniu w kategoriach etyki sytuacyjnej są czynniki 

będące swoistego rodzaju punktami kontrolnymi, należą do nich: cele, metody, motywy i 

konsekwencje. Analiza tych czynników w odniesieniu do obu stron negocjacji pozwoli 

wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. 

 Bardziej praktyczne podejście do zagadnień etyki negocjacji prezentuje  Roger Fisher, 

William Ury, ich zdaniem w negocjacjach powinno stosować się tzw. zasadę negocjowania w 

dobrej wierze, aby zachować tę zasadę wystarczy przestrzegać kilku porad, które kojarzą się z 

bardzo uproszczoną wersją imperatywu kategorycznego Kanta: 

− nie stosować działań, których nie zastosowalibyśmy w stosunku do swoich krewnych 

czy przyjaciół, 

− działać, tak jakby nasze działania w każdej chwili miały zostać upublicznione, 

− myśleć czy nasze działania byłyby typowe dla osoby prawej czy raczej nieuczciwej. 

Ostatni z proponowanych tu modeli, to tzw. model absolutystyczny. W modelu tym 

zakłada się, w przeciwieństwie do modelu A. Carra, że negocjacje są elementem ludzkiego 

życia, dlatego należy stosować takie same kryteria oceny moralnej jak w innych sytuacjach 

życiowych. Jako rozwiniecie sposobu myślenia przyjmowanego w tym podejściu można 

                                                                                                                                                         
 

20 Carr A.: Czy blefowanie w biznesie jest etyczne., W: Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, 
red. W. Gasparski, J. Deitl, PWN, 2001, Warszawa, s. 118.  
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przytoczyć słowa R. C. Salomona: „jedne z najbardziej szkodliwych mitów i metafor biznesu 

to twarde „darwinowskie” pojęcie „przetrwania najlepiej przystosowanego” oraz „dżungli” 

[...] oczywiście chodzi tu o to, że w interesach konieczne jest współzawodnictwo i że nie 

zawsze jest ono uczciwe. […] to prawda, że w świecie interesów konieczne jest 

współzawodnictwo, lecz nieprawdą jest, że musi być ono bezlitosne i mordercze, oraz, że robi 

się wszystko aby przeżyć. Poszczególne inicjatywy gospodarcze mogą wymagać 

współzawodnictwa. Zawsze jednak mają one na uwadze wspólne korzyści i przeprowadzane 

są  według wcześniej ustalonych reguł; nie w dżungli lecz w społeczności, której służą i od 

której są uzależnione. Świat biznesu opiera się przede wszystkim na współdziałaniu. Tylko w 

świecie wspólnych spraw możliwe jest współzawodnictwo[...] biznes prawie zawsze wymaga 

szerokiej  współpracy  i obecności darzących się wzajemnym zaufaniem grup, nie tylko 

samych przedsiębiorców, ale sieci usług, dostawców, klientów i inwestorów. Bez 

współzawodnictwa nie ma kapitalizmu, ale wyobrażając je sobie jako pozbawione wszelkich 

hamulców, nie tylko naruszamy podstawowe zasady etyczne, pozbawiamy się także 

możliwości zrozumienia jego natury”21   
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Abstract 
 
In this article the author specifys ethical aspects of the negotiations process. The author begins 
her analysis by connecting ethics in negotiation with ethics understanding generally. In the 
first she enumerates conditions determinate unethical behaviour, as:  criteria for evaluation 
effectively of negotiations; a competition approach to negotiations; lack of negotiation’s 
procedures; kind of personality and stages of moral development negotiators; social approval 
of unethical behaviour and others. In the second part this article the author describes unethical 
behaviour in tree main groups, unethical interchange of information, unethical kind of using 
persuasion and using unfair criteria of evaluation the process of negotiations. Finaly, the 
author presents four models meaning ethical aspects of the negotiations process: Albert Carr’s 
pragmatic model,  Joseph Flecher’s model of situation ethics, Roger Fisher’s and William 
Ury’s principled negotiation  and absolutistic model. 


