


OPINIE

Kto choć raz pracował w środowisku biznesowym z Amerykana-
mi, zauważy, że zwykli oni nadużywać w formalnych relacjach zawo-
dowych powiedzenia, które mówi, że nie dostaniesz tego, na co zasłu-
gujesz, dostaniesz tylko to, co wynegocjujesz. Ale gdy dokładnie 
przeanalizujemy nasze ścieżki zawodowe oraz życie prywatne, doj-
dziemy do wniosku, że coś w tym jednak jest!

Książka Grzegorza Załuskiego w perfekcyjny sposób upraszcza 
nam zadanie, nadając znane nam wszystkim cechy wybranych gatun-
ków zwierząt naszym partnerom negocjacyjnym. Będzie nam teraz 
dużo łatwiej przygotować, przeprowadzić i z sukcesem zakończyć 
proces negocjacyjny.

Warto też się dokładnie zastanowić, jakim zwierzęciem negocja-
cyjnym jesteśmy my sami.

Adam Samorek
Trade Marketing Director Kompania Piwowarska,

wcześniej Sales Director Kompania Piwowarska

Zaczekaj jeszcze! Nie negocjuj! Negocjacje nie istnieją! Są tylko 
ludzie, którzy chcą przekonać innych ludzi i uzyskać najlepsze warun-
ki. Wykorzystują do tego sprawdzone zabiegi. Ich sposób myślenia 
często jest schematyczny. Niestety tak jest. Jeśli odkryjesz ich sposób 
myślenia, łatwo przejmiesz kontrolę. Jeśli nie – ryzykujesz stratę. 
O tym jest Negocjacyjne zoo. Jednak uważaj! Autor użył skutecznych 
sposobów, aby na ciebie wpłynąć. Wszystko po to, aby łatwo nauczyć 
cię widzieć i słyszeć to, co składa się na schemat działania rozmówcy. 
Ty też masz swój schemat – odkryj, dokąd on cię prowadzi! Polecam 
ten podręcznik negocjatorom, handlowcom, uczestnikom moich tre-
ningów perswazji i wszystkim, którym zależy na skutecznym przeko-
naniu innych.

Adam Czajkowski
Business Trainer Body Language Institute Polska



Błyskotliwie napisana książka, która w prosty i przejrzysty sposób 
przedstawia meandry negocjacji biznesowych. Postaci zwierząt służą 
do przedstawienia najczęściej spotykanych profi li negocjatorów, przez 
co czyta się tę książkę z ciekawością i ma ona swój logiczny rytm. 
Dużym atutem książki są liczne przykłady praktyczne, pokazujące 
duże doświadczenie biznesowe autora oraz pasję, z jaką łączy on prak-
tykę z teorią. Negocjujemy całe życie; polecam tę lekturę – pomoże 
ona rozpoznać, kto stoi po drugiej stronie i jakie są jego motywacje.

Magdalena Bartoszewicz
Head of Sales Sony Mobile Communications

Mądrze jak sowa, ale bez żabiego nadęcia, prosto jak krowie na 
granicy i z małpim poczuciem humoru autor Negocjacyjnego zoo w po-
mysłowy sposób przełożył skomplikowane arkana negocjacji na prak-
tyczny i przystępny podręcznik dla każdego. Obowiązkowa lektura 
dla negocjatorów, którzy szukają porady wieloletniego praktyka.

Konrad Szałkiewicz
General Manager Herbalife Polska, Czechy i Słowacja,

wcześniej Sales Director Orifl ame Polska

Polecam tę książkę wszystkim, którzy mają odwagę sięgnąć po 
skuteczne i praktyczne metody działania. Na pewno nie jest to pozy-
cja dla tych, którzy przechodzą proces nauki, studiując rozległą teorię 
i merytoryczne dywagacje. Negocjacyjne zoo to zbiór prostych, a zara-
zem bardzo praktycznych metod postępowania, których zastosowanie 
w sposób bezpośredni przekłada się na osiąganie celów. Na podstawie 
swoich wieloletnich doświadczeń mogę stwierdzić jedno: wszystko, co 
proste w swojej formie, wyzwala szybkość i skuteczność działania. 
Według mnie taka właśnie jest ta książka – czytamy opis techniki 
negocjacyjnej, a następnie ją wdrażamy i osiągamy swoje cele zarówno 
w życiu zawodowym, jak i osobistym. Im dłużej świadomie to prakty-
kujemy, tym lepsze efekty osiągamy.

Aleksandra Chrzanowska
General Manager ETI Polska,

wcześniej General Manager Mars Chocolate Poland
oraz General Manager BIC Polska



Negocjacyjne zoo to ciekawy poradnik zarówno dla osób stawiają-
cych pierwsze kroki w biznesie, jak i dla tych, którzy chcieliby sobie 
przypomnieć etapy, taktyki i techniki negocjacyjne. Lektura książki 
daje możliwość poznania istoty negocjacji, a klarowna typologia nego-
cjatorów przedstawionych tutaj jako gatunki zwierząt pozwala na ła-
twe zapamiętanie charakterystycznych dla nich cech. Książka, napi-
sana bardzo przystępnym językiem, jest szczególnie przydatna pod 
względem praktycznym, a informacje w niej zawarte łatwe do zasto-
sowania. Wiele taktyk i technik ilustrowanych jest przykładami, 
które adekwatnie wyjaśniają dane zagadnienie, a „mapa” myśli na 
końcu każdego rozdziału ułatwia ich zapamiętywanie. Autor prowa-
dzi czytelnika przez proces negocjacji, zwracając szczególną uwagę na 
kluczowe czynniki sukcesu, na to, o czym powinniśmy pamiętać 
(„Praktycznym celem negocjacji jest zaspokojenie naszych interesów, 
a nie emocji”), i na to, o czym nie możemy zapomnieć (np. przygoto-
wanie do rozmów, BATNA). Po przeczytaniu książki będziemy wie-
dzieli, jak dużo możemy zyskać, jeśli dobrze przygotujemy się do ne-
gocjacji, albo stracić, jeśli nie przejrzymy gry przeciwnika i nie 
dopasujemy do niej swojego działania – w końcu negocjacje to gra.

Bartosz Olejarski
General Manager Merck Polska,

wcześniej Marketing and Sales Director OTC Sandoz Polska
oraz Marketing and Sales Director OTC GlaxoSmithKline Polska

W dużym uproszczeniu biznes składa się z dwóch czynników: 
decyzji oraz interakcji między ludźmi. Czy jesteśmy tego świadomi, 
czy nie, te sytuacje ZAWSZE są oparte na negocjacjach. Nawet w erze 
postępującej cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych sku-
teczność negocjacyjna stanowi kluczowy czynnik sukcesu (success 
factor). Książka Grzegorza Załuskiego nie tylko daje wgląd w teorię 
negocjowania, ale przede wszystkim przekazuje wyjątkowo praktycz-
ne rady do natychmiastowego zastosowania, od pierwszej strony 
książki. Umiejętność stosowania technik negocjacji w praktyce jest 
ważna w wielu funkcjach handlowych, ale dla menedżera absolutnie 
niezbędna. Czas poświęcony na przeczytanie tej książki to znakomita 
inwestycja w osobisty rozwój.

Toni Hyyryläinen 
Business Manager Sanoma Media (Finland)



Jest to pakiet wysoce profesjonalnej wiedzy zawartej w książce 
napisanej przez bardzo doświadczonego negocjatora i mediatora. Au-
tor jednak skupił się nie na popisywaniu się swoją rozległą wiedzą, ale 
na tym, aby czytelnik mógł w łatwy sposób ją pozyskać i potrafi ł 
sprawnie z niej korzystać w praktyce. Ta bardzo ułatwiająca uczenie 
się, unikatowa metoda prezentacji wiedzy wynika z wielu lat doświad-
czeń autora jako trenera biznesowego.

Łukasz Stelmaszyk
Country Business Leader 3M Polska,

wcześniej prezes zarządu Swarzędz Meble S.A.

Mówi się, że tam, gdzie spotka się dwóch Polaków, mamy co naj-
mniej trzy różne racje. Dzięki tej książce uda się nam zrobić to, co jest 
trudne nie tylko w biznesie, ale i w codziennym życiu: dogadać się.

Tomasz Śliwiński
dziennikarz telewizyjny prowadzący satyryczny przegląd tygodnia

Top Wtop w Polsat News

Negocjacje to gra. Negocjacje to sztuka. Każdy z nas jest więc ar-
tystą i graczem, bo praktykujemy je każdego dnia. Negocjacyjne zoo to 
książka przedstawiająca najczęstsze typy negocjatorów biznesowych, 
napisana w intuicyjny i prosty sposób, umożliwiający łatwą identyfi -
kację danego stylu. Autor przedstawił pięć charakterystyk partnerów, 
obrazując ich zachowania poprzez porównanie ich do konkretnego 
zwierzęcia, i jednocześnie podał praktyczne sugestie, jak prowadzić 
z nimi rozmowy. Pomimo prostej na pierwszy rzut oka formy książka 
zawiera wiele kluczowych i twardych zasad, którymi musimy się kie-
rować w negocjacjach zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Dlatego też przyda się praktycznie każdemu, niekoniecznie tylko 
profesjonalnym negocjatorom.

Robert Gruszczyński 
Sales Director Tchibo Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, 

wcześniej kierownicze stanowiska m.in. w Colgate-Palmolive, 
Frito-Lay i Johnson & Johnson
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A jak wygrać negocjacje? Spraw, 
aby ci uwierzyli. jeżeli to zrobią – 

prawdopodobnie wygrasz.

Pamiętaj, że negocjacje to wymiana – 
coś dostajesz, ale także coś dajesz.

Jak sprawić, aby mi uwierzyli? Poznaj ich – 
naucz się z nimi rozmawiać. Uwierz w to, 

co mówisz – nie udawaj, ale uwierz. 

Negocjacje to tylko gra, podczas 
której ludzie używają 

danych, emocji i taktyk, aby 
przekonać innych, że mają rację.

Dlaczego więc ludzie negocjują?
ponieważ w danej chwili nie widzą innego 

sposobu na uzyskanie tego, czego chcą.
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WSTĘP

Każde negocjacje mogą być procesem bardzo łatwym i przyjem-
nym, pod warunkiem że się dobrze do nich przygotujemy oraz 
w miarę szybko rozpoznamy typ naszego partnera negocjacyjne-
go. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie taktyki wobec niego 
zastosować, a to może łatwo doprowadzić nas do osiągnięcia 
celu negocjacyjnego.

Wszyscy negocjujemy niemal każdego dnia – choćby w roz-
mowie ze swoim partnerem życiowym, dzieckiem czy z panią 
sprzedającą warzywa na rynku. Nawet w takich prostych dia-
logach często nieświadomie stosujemy różne techniki i taktyki 
negocjacyjne – aczkolwiek w niewielkim stopniu, gdyż nie są 
nam one na co dzień aż tak potrzebne. Wiedza o etapach ne-
gocjacji, taktykach negocjacyjnych oraz typach negocjatorów 
niezbędna jest jednak w przypadku rozmów biznesowych. Po 
to przecież negocjujemy, aby odnieść sukces.

Lata doświadczeń w negocjacjach – zarówno w małych fi r-
mach, jak i wielkich międzynarodowych korporacjach – nauczy-
ły mnie szybko rozpoznawać cechy charakterystyczne partnera 
negocjacyjnego i na tej podstawie prowadzić w odpowiedni spo-
sób dalsze rozmowy. Zauważyłem, że ludziom można przypisać 
pewne cechy zwierząt – łatwiej nam wtedy zobrazować, z jakim 
typem negocjatora mamy do czynienia. Postanowiłem podzielić 
się moimi spostrzeżeniami i wiedzą, dlatego stworzyłem książ-
kę, której nadałem tytuł Negocjacyjne zoo. Zawarłem w niej ra-
mowe zasady dotyczące procesu negocjacyjnego oraz szczegóło-
wo opisałem typy negocjatorów, porównując ich do pięciu 



NEGOCJACYJNE ZOO

gatunków zwierząt: słonia, żółwia, lisa, ryby i geparda. Dlaczego 
akurat do zwierząt? Ponieważ już jako dzieci poznajemy ich 
podstawowe, charakterystyczne zachowania, często ujęte ste-
reotypowo, przede wszystkim z bajek. Oznacza to, że właściwie 
każdy z nas ma opanowaną typologię zwierząt – czyli nie musi-
my się już tego uczyć. Chętnie w codziennych rozmowach uży-
wamy porównań: ciężki jak słoń, chytry jak lis, śliski jak 
ryba, szybki jak gepard czy wolny jak żółw.

Część teoretyczną celowo ograniczyłem do niezbędnego 
minimum – zawiera się w niej cały sens negocjacji. Kto będzie 
chciał poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, odsyłam do wielu 
naukowych publikacji. Moim zamierzeniem było skupienie się 
na kwestii nieporuszanej dotąd w książkach, czyli na scharakte-
ryzowaniu w przystępny sposób profi li negocjatorów, z jakimi 
możesz mieć do czynienia, i opisaniu metod i taktyk, za których 
pomocą możesz osiągnąć sukces w rozmowie z poszczególnymi 
typami partnerów negocjacyjnych.

Na końcu każdego rozdziału w drugiej, praktycznej części 
książki znajduje się mapa podsumowująca zawarte w nim infor-
macje, co znakomicie ułatwi ich zapamiętanie.

Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla negocja-
torów biznesowych – zarówno początkujących, jak i już doświad-
czonych. Oczywiście może też okazać się ciekawym zbiorem 
studiów przypadków dla osób nieprowadzących negocjacji bizne-
sowych.

Życzę interesującej lektury i wielu sukcesów w negocja-
cjach.

Grzegorz Załuski



Biznesmen podczas rozmów w Chorwacji 
Dokonał zwierzęcej personi-fi kacji. 

Rzekł sobie szczerze, 
Wszak człek to zwierzę, 

I z całym zoo się wziął do negocjacji.
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Krótka charakterystyka gatunku – 
rozpoznanie negocjatora

Zwykle przypisuje się lisowi dwie cechy ludzkie: chytrość 
i spryt.

Lis jako zwierzę potrafi  znaleźć się prawie w każdych 
warunkach, w lesie czy w górach, ale też świetnie potrafi  poru-
szać się w ośrodkach miejskich i unikać pułapek. Jest mało lojal-
ny i błyskawicznie, nawet po bliskiej zażyłości, zaczyna szukać 
nowych znajomości (partnerek). Potrafi  żywić się wszystkim, to 
znaczy jest wszystkożerny i bardzo chętnie, bez skrupułów wy-
biera na swoje ofi ary jednostki słabe. Poluje, cicho je pod-
chodząc lub po prostu czatując na odpowiedni moment. Leni-
stwo sprawia, że zazwyczaj nie kopie własnych nor i często 
wykorzystuje siedziby innych zwierząt.

Lis negocjator ma bardzo podobny sposób działania. Raczej 
nie planuje swoich korzyści w dłuższej perspektywie – najbar-
dziej liczy się dla niego to, co może uzyskać jak najszybciej, 
czyli tu i teraz. Potrafi  bez większych skrupułów zerwać rozmo-
wy negocjacyjne, gdy wyczuje nową okazję. Jednak nie jest ne-
gocjatorem beztroskim i nie zakończy współpracy z tobą, kiedy 
jego nowe perspektywy nie będą w miarę pewne i obiecujące. 
Potrafi  przy tym podjąć szybką decyzję, a umiejętne zarządzanie 
zmianami jest jego chlebem powszednim.



CZĘŚĆ II. NEGOCJATORZY JAK ZWIERZĘTA  

Lis jako zwierzę inaczej przejawia swoją aktywność latem 
i wiosną, kiedy jego tryb życia jest raczej osiadły, a inaczej zimą 
i jesienią – zmienia się wtedy w koczownika. Sposób jego postę-
powania zależy od sezonowej aktywności jego ofi ar.

Lis negocjator postępuje w pewnym sensie podobnie – gdy 
ma poczucie bezpieczeństwa i gwarancji owocnej współpracy, 
nie szuka nowych przyjaciół, natomiast kiedy jego osobisty in-
teres jest zagrożony, dosyć łatwo przypomina sobie, że potrafi  
być drapieżnikiem. W negocjacyjnym świecie nie liczyłbym na 
uśpienie jego czujności. Lis zwykle zadaje dużo pytań, potra-
fi  czujnie słuchać i jest zainteresowany wieloma temata-
mi wykraczającymi poza przedmiot negocjacji.

Zwykle jest on także dobrym aktorem i potrafi  świetnie 
dopasować się do swojego rozmówcy, mówiąc do niego w taki 
sposób, aby ten słyszał to, co chce usłyszeć. Potrafi  być bardzo 
emocjonalny i świetnie buduje w rozmówcy poczucie winy, spra-
wiając przy tym wrażenie ofi ary całej sytuacji. W zależności od 
potrzeb lis potrafi  być przy tym dowolnie: czarujący lub zasko-
czony czy też zniesmaczony albo współczujący i tak dalej, i tym 
podobne.

Wypowiadając się na jakiś temat, używa jako narzędzi róż-
nych zabezpieczeń.
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RADA

Przed negocjacjami sprawdź referencje lisa, na ile to możliwe. 
Im więcej zbierzesz wiarygodnych informacji na jego temat, 
tym czujniej podejdziesz do jego kunsztu aktorskiego. 

Przygotuj się do szybkiego działania i zawsze pamiętaj, że dobra 
BATNA nie tylko da ci pewność siebie podczas negocjacji z lisem, ale 
przede wszystkim uchroni cię przed nagłą zmianą planów z jego 
strony.

Z PRAKTYKI

Podczas jednej z ostatnich rozmów negocjacyjnych z napraw-
dę elokwentnym lisem usłyszałem coś takiego: „Działamy 
w taki sposób, aby utrzymać pełny profesjonalizm i aby 

w stu procentach można było powiedzieć o nas, że jesteśmy w su-
mie niezawodni”. Kiedy zapytałem, na czym polega ten profesjo-
nalizm i niezawodność, otrzymałem kolejne porcje interesującej 
mieszanki słów. Były to wypowiedzi umiejętnie przeplatające nośne 
słowa i zwroty, między innymi takie jak: maksymalny profesjona-
lizm, wyjątkowa jakość, absolutna satysfakcja, pełna determinacja 
i niezawodność oraz – mój ulubiony – wyjątkowe oddanie i gwaran-
cja najwyższej jakości. W takich zwrotach nie ma niczego niebez-
piecznego, pod warunkiem, że nie towarzyszą im regularnie wspo-
mniane zabezpieczenia dwóch typów. Pierwszy typ to zwroty: 
jakby, niejako, można by powiedzieć, prawdopodobnie, w sumie. 
Drugi typ zwrotów zabezpieczających to ładnie brzmiące i nośne 
określenia typu: maksymalny, niezawodny, w pełni profesjonalny, 
prestiżowy, wyjątkowy.
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Warto zwrócić uwagę, że żadnego z tych wyrażeń nie da 
się zmierzyć i precyzyjnie określić, co daje lisowi możliwość 
łatwej ucieczki w przypadku tłumaczenia się z etapu realizacji 
ustaleń.

W świecie rzeczywistym lis negocjator najczęściej będzie tak 
mocno skupiony na własnym interesie, że w końcu jest szansa 
na to, że się zdemaskuje. Musisz jednak być dobrym obserwa-
torem, nauczyć się czytać między wierszami i w miarę moż-
liwości brać pod uwagę fakty, a nie pięknie brzmiące deklaracje. 
Wbrew pozorom to nie zawsze jest łatwe, ponieważ lis kiedy 
chce, może być czarujący. Warto jednak pamiętać, że jest to 
zwykle czarowanie taktyczne, to znaczy wspierające osiąganie 
celów negocjacyjnych.

Do ulubionych taktyk stosowanych przez lisa należy „na-
groda w raju”, polegająca na obietnicy korzyści w przyszłości 
pod warunkiem otrzymania rzeczywistych świadczeń już te-
raz. Lis posługuje się nią na tyle skutecznie, na ile składanie 
niemierzalnych obietnic jest dla niego codzienną rutyną. Może 
on też łatwo manipulować danymi i stosować chwyty poniżej 
pasa, najczęściej nazywając własne potrzeby na przykład „wyż-
szą koniecznością” lub „sytuacją bez wyjścia”. Weź pod uwagę, 
że czasami konstrukcja mentalna lisa jest taka, że naprawdę 
wierzy on w to, iż jest to działanie podyktowane stanem wyż-
szej konieczności.

Znasz pewnie określenie „farbowany lis” – mówi się tak 
o osobie nieszczerej, dwulicowej czy obłudnej lub też udającej 
kogoś innego.

Negocjacje mają miejsce wtedy, kiedy strony procesu mogą 
coś od siebie otrzymać, więc warto się zastanowić nad tym, ja-
kie dobre strony może mieć dla ciebie negocjator lis. Zalecam 
wykorzystać jego osobistą presję na krótkoterminowe korzyści, 
ponieważ zwykle nie jest on wystarczająco skory do przeciąga-
nia procesów negocjacyjnych. Może to oznaczać, że będzie go-
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towy zarobić mniej, żeby zdobyć cokolwiek szybko i mieć to na 
pewno. W rzeczywistym świecie negocjacyjnym lis oczywiście 
nie będzie przeskakiwał z nogi na nogę jak małe dziecko czeka-
jące na mikołaja, pokazując ci swoją niecierpliwość. Uważny 
obserwator dostrzeże jednak oznaki rozdrażnienia i stosując 
odpowiednie techniki, będzie w stanie wykorzystać gorliwość 
i presję lisa.

Rzekł kiedyś sprytny lisek w Katarze:
„O kluczach do kurnika sobie marzę”.

I wtedy ponury
Los każdej kury,

Jeśli lisek czegoś nie zje wcześniej w barze.
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Etapy negocjacji z lisem (2×PR)

Przygotowanie
Skup się na dokładnej kalkulacji opłacalności końcowego poro-
zumienia. Określ swoje cele negocjacyjne z dużą precyzją, 
uwzględniając jak najwięcej możliwości porozumienia. Chodzi 
o to, aby nie zgubić własnych priorytetów pod wpływem spryt-
nego uroku lisa. Kiedy określisz swoje dążenia z dużą dokładno-
ścią i do tego spiszesz je na kartce, zawsze łatwiej będzie wrócić 
na właściwy szlak. Dokładnie przelicz kilka wariantów rozwią-
zań, żeby po zakończeniu negocjacji nie okazało się, że skorzy-
stałeś z niepowtarzalnej okazji i po preferencyjnej cenie kupiłeś 
kilka produktów czy usług, których w rzeczywistości wcale nie 
potrzebujesz. Lis lubi mieć poczucie, że ciągle coś dostaje. Przy-
gotuj więc dużo możliwych małych ustępstw, aby stworzyć roz-
mówcy wrażenie wielu wygranych. Pamiętaj o tym szczególnie 
wtedy, kiedy twoją naturalną preferencją nie są szybkie, agresyw-
ne negocjacje o dużej liczbie zmiennych. Łatwo ulec presji poten-
cjalnie traconych okazji i zgodzić się na coś, co wcześniej nie zo-
stało dokładnie przeliczone. Już na etapie przygotowania nastaw 
się na to, żeby nie podejmować szybkich decyzji i zostawić sobie 
czas na ponowne przemyślenie porozumienia, nie ulegając presji 
czasu ze strony lisa (o ile to oczywiście możliwe).

Rozmowy
Lis potrafi  rozmawiać bardzo emocjonalnie i taki sposób rozmo-
wy najczęściej trafi a do jego wyobraźni. Należy jednak odróżnić 
prawdziwe emocje od tych, które pokazujesz podczas negocjacji. 
Zwróć uwagę na zachowanie lisa podczas przerw w roz-
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mowie, ponieważ to wtedy najczęściej zaczyna zachowy-
wać się on naturalnie, wychodząc niejako ze swojej roli emo-
cjonalnego negocjatora. Pamiętaj także, aby samemu w takich 
sytuacjach zachować spójność pokazywanych emocji, jako że 
wtedy cały czas jesteś obserwowany (i tak swoją drogą ciężko to 
wyłączyć). Jednym z najlepszych narzędzi zabezpieczających cię 
przed manipulacjami lisa jest parafraza, czyli powtarzanie wła-
snymi słowami tego, co zrozumiałeś. Rób to zawsze wtedy, kiedy 
masz jakiekolwiek wątpliwości co do precyzji tego, co słyszysz 
lub czytasz.

Z PRAKTYKI

Kiedyś w rozmowie z jednym z biznesowych kooperantów zło-
żyliśmy propozycję pakietu naszych usług za określoną 
cenę. W odpowiedzi usłyszeliśmy dosłownie: „Podoba nam 

się to, co państwo robią, i jesteśmy gotowi rozważyć tak poważne 
inwestycje w najbliższym czasie pod warunkiem otrzymania pełnej 
gwarancji tego, że świadczone usługi spełnią wszystkie nasze ocze-
kiwania. I zakładamy, że skoro mamy wstępne porozumienie, nie 
będzie to dla państwa problemem, żeby rozpocząć już teraz proces 
wdrażania projektu, a ostateczne kwestie fi nansowe omówić już 
w trakcie jego trwania?”. Czytając to zdanie, łatwo zauważysz, jak 
wiele nieścisłości jest w wypowiedzi lisa. Jednak w języku mówionym, 
zabarwionym odpowiednim tonem głosu i okraszonym emocjami, 
wyłapanie tych nieścisłości może być trudne.

Pamiętam też dalszy przebieg naszej rozmowy. Kiedy zapytałem: 
„Czyli rozumiem, że mamy uzgodnioną cenę i pozostał nam do spre-
cyzowania dokładny zakres państwa oczekiwań, czy tak?”, odpowiedź 
lisa była taka: „Nie, nie, nie, chodzi nam głównie o kwestię fi nanso-
wą… i w sumie zakres usług też…”. W praktyce negocjacje fi nansowe 
trzeba było zacząć od nowa.
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Dlaczego ludzie negocjują?  

Ponieważ jest to najlepszy sposób na 

uzyskanie tego, czego akurat chcą. 

Jak wygrać negocjacje?  
Sprawić, aby ci uwierzyli. Jeżeli to 

zrobią – wygrywasz. 

Jak sprawić, aby mi uwierzyli? 

Poznaj ich – naucz się z nimi rozma-

wiać. Uwierz w to, co mówisz – nie 

udawaj, ale uwierz. 

Pamiętaj, że negocjacje to wymiana 

– coś dostajesz, ale także coś dajesz. 

Co wspólnego mają negocjacje 
z zoo?  

Autor odwołuje się do pięciu gatun-

ków zwierząt: słonia, żółwia, lisa, 

ryby i geparda, przypisując ich cechy 

określonym typom negocjatorów.

Dlaczego akurat do zwierząt?  
Odpowiedzi znajdziesz w książce. 
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