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Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami

ANDRZEJ KOZINA*

RODZAJE NEGOCJACJI 
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Wprowadzenie

Dla współczesnych przedsiębiorstw negocjacje stanowią jeden z instrumentów 
zarządzania, a w szczególności podejmowania decyzji menedżerskich i rozwiązywa-
nia konfliktów we współdziałaniu. Wykorzystywane są w ramach wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost efektywności funkcjonowania przedsię-
biorstwa. Wynikają z jego istoty jako szczególnego rodzaju organizacji. Obejmują 
zarówno te przypadki, w których stanowi ono ich środowisko, jak i te, dla których 
jest ich stroną. Są prowadzone zarówno pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi, 
np.: pracodawcami i pracobiorcami, właścicielami i menedżerami itp., jak i przez 
reprezentantów firmy z podmiotami zewnętrznymi, np.: dostawcami, odbiorcami, 
kooperantami itp.

Jednym z obszarów, w których negocjacje odgrywają istotną rolę, jest zarządza-
nie projektami w przedsiębiorstwie. Można je w skrócie określać mianem „nego-
cjacji projektowych”. Stanowią one jeden z instrumentów planowania, wykonania 
i oceny projektów. Efektywna realizacja wszelkich przedsięwzięć, w tym: stworzenie 
odpowiednich warunków, pozyskanie niezbędnych zasobów (rzeczowych, ludzkich, 
finansowych i informacyjnych), rozplanowanie i koordynacja działań w czasie i prze-
strzeni, osiągnięcie wymaganych standardów jakościowych, wypracowanie skutecz-
nych mechanizmów monitorowania i oceny działań itp., wymaga prowadzenia wielu 
negocjacji pomiędzy interesariuszami danego projektu. Pojawia się zatem istotny 
problem badawczy i praktyczny, tj. konieczność stworzenia typologii oraz dokona-
nia identyfikacji i analizy rodzajów negocjacji projektowych. Próbę rozwiązania tego 
problemu podjęto w niniejszym artykule.

* Dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK – Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie.
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Pomimo istotnego znaczenia rozważanych negocjacji w literaturze przedmiotu 
wciąż odczuwa się niedosyt opracowań, które charakteryzowałyby je wyczerpująco. 
Nie wypracowano dotąd ich kompleksowego i spójnego modelu do zastosowania 
w praktycznej realizacji projektów. Oto najważniejsze wnioski wynikające z krytycz-
nej analizy literatury przedmiotu z zakresu negocjacji projektowych.
1. Najczęściej negocjacje traktuje się jako jedną z funkcji w zakresie kierowania pro-

jektem bądź niezbędnych kompetencji menedżerskich [18, s. 17, 21]. Kompeten-
cje tego rodzaju, dotyczące szefa projektu, omówiono obszernie w pracach [8] 
i [15], a w [23] zaproponowano model negocjacji oparty na postawach i poglą-
dach menedżerów.

2. W niektórych pracach są charakteryzowane zagadnienia rozwiązywania konflik-
tów w realizacji projektu [7; 18, s. 104–106; 21, s. 116–121; 22, s. 152–163]. Na 
uwagę zasługuje obszerny przegląd dotychczasowych podejść w tym zakresie, ze 
względu na kryterium przyczyn konfliktów oraz klasycznych strategii ich rozwią-
zywania, zamieszczony w artykule [20].

3. Stosunkowo rzadko wyodrębnia się kwestię negocjacji jako jednego z istotnych 
zagadnień w zarządzaniu projektami [2; 6; 4, s. 117 i nast.; 16].

4. Są to zarówno koncepcje ogólne, np. w opracowaniu [3] zestawiono pięć mode-
lowych ujęć negocjacji projektowych, jak i bardziej szczegółowe, np. w pracy [15] 
jest zawarta charakterystyka procesu negocjacji w zarządzaniu projektem w kon-
tekście zadań kierownika projektu, a zasady i techniki rozważanych negocjacji 
omówiono w opracowaniu [2].

5. Przede wszystkim w literaturze przedmiotu, zarówno z zakresu zarządzania projek-
tami, jak i negocjacji, daje się zauważyć brak opracowań prezentujących typologię 
negocjacji projektowych. Do nielicznych pozycji literatury, w których są wzmian-
kowane rodzaje rozważanych negocjacji, należą opracowania [10], gdzie omó-
wiono je w kontekście kontraktów, oraz prace [2] i [15], w których wymieniono 
je przy okazji wyjaśnienia specyficznych cech rozważanych negocjacji.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, wskazujące z jednej strony na istotne 

znaczenie negocjacji projektowych, a z drugiej – na niewystarczający zakres ich analizy 
w literaturze przedmiotu, celem artykułu jest wyodrębnienie ich rodzajów i stworze-
nie ich charakterystyki, przydatnej zarówno do tworzenia ich modeli teoretycznych, 
jak i do ich identyfikacji oraz analizy w praktyce realizacji projektów. Zasadniczą 
metodą badawczą, wykorzystaną przez autora, oprócz analizy ograniczonej i przy-
czynkarskiej literatury przedmiotu, są jego własne idee i pomysły, odzwierciedlające 
dwudziestopięcioletnie doświadczenia z zakresu negocjacji i zarządzania projektami, 
obejmujące wykonawstwo i kierowanie szeregiem projektów naukowo-badawczych 
i doradczych oraz działalność dydaktyczną i szkoleniową. Artykuł przedstawia teo-
retyczne, autorskie ujęcie rodzajów negocjacji projektowych, które zostanie poddane 
weryfikacji empirycznej w dalszych pracach badawczych.
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1. Zarządzanie projektami jako obszar negocjacji

Aby określić miejsce i znaczenie negocjacji w rozważanej dziedzinie, należy przede 
wszystkim stwierdzić, że stanowią one instrument zarządzania firmą. Są podporząd-
kowane jej różnorodnym celom. Służą realizacji procesów we wszystkich dziedzinach 
jej funkcjonowania. Stanowią także sposób kształtowania jej relacji z otoczeniem 
i wewnętrznych warunków współdziałania. Zleceniodawcą każdych negocjacji w firmie 
jest kierownik właściwego szczebla o odpowiednim zakresie kompetencji, z danego 
zespołu (funkcjonalnego, procesowego, projektowego) w negocjacjach wewnątrzor-
ganizacyjnych lub zespołu (zadaniowego lub wirtualnego), reprezentującego firmę 
w negocjacjach międzyorganizacyjnych [12, s. 48–49].

W szerokim ujęciu zarządzanie projektami można potraktować jako wyodrębnioną 
dziedzinę teorii i praktyki zarządzania, co uzasadnia szeroki zakres pojęcia projektu 
oraz znaczący dorobek naukowo-badawczy i aplikacyjny. Jest to „(…) wyspecjali-
zowana dziedzina działalności, którą wyodrębnia się jako obszar koordynacji i kon-
troli złożonych przedsięwzięć, realizowanych w praktyce gospodarczej” [9, s. 238]. 
Celem dokładniejszej identyfikacji tej dziedziny jako obszaru negocjacji za najbar-
dziej przydatną uznano następującą, szeroką i zarazem odpowiednio skonkrety-
zowaną interpretację zarządzania projektami M. Pawlaka [17, s. 28]: „wypełnianie 
klasycznych funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, decydowanie, motywo-
wanie) w odniesieniu do specyficznych przedsięwzięć, jakimi są projekty. Specyfika 
ta wynika przede wszystkim z faktu, że są to przedsięwzięcia nietypowe, skompli-
kowane, angażujące różnych specjalistów”. Cytowany autor rozróżnia cztery aspekty 
zarządzania projektami: funkcjonalny, instytucjonalny, kierowanie grupą projektową 
i instrumentalny. Interpretację tą uzupełniono definicjami innych autorów [1, s. 6–7; 
14, s. 1; 11, s. 4; 4, s. 20; 18, s. 15–16]. Dotyczą one aspektów wymienionych wyżej 
i eksponują dodatkowe. Wszystkie aspekty uporządkowano ze względu na ich istotę 
i znaczenie, nadając im logiczną kolejność. Dla każdego z ich określono znaczenie 
negocjacji jako narzędzia zarządzania projektami (por. tabela 1).

Reasumując, przedstawione ujęcie pozwala na wyjaśnienie istoty zarządzania 
projektami jako specyficznego obszaru negocjacji. Powyższe stwierdzenia charak-
teryzujące miejsce i rolę negocjacji w przekroju wyróżnionych aspektów rozważa-
nej dziedziny stanowią dogodną płaszczyznę do stworzenia pełnej i wszechstronnej 
charakterystyki negocjacji projektowych w firmie.
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Tabela 1. Negocjacje w przekroju aspektów zarządzania projektami

Aspekt Miejsce i rola negocjacji

Celowościowy – określa oczekiwania 
i wymagania klienta wobec zespołu 
projektowego w zakresie realizacji 
projektu, a zwłaszcza precyzuje jego 
pożądane efekty (ilościowe i jakościowe). 

Ogólne cele i problemy negocjacji są zdeterminowane przez 
specyficzne potrzeby projektu, dla realizacji którego są narzędziem 
– „cele „zewnętrzne”, formułowane przez nadzorujących 
negocjacje, będące pochodną ogólnych zamierzeń firmy, 
wynikających z jej strategii. Szczegółowe cele i kwestie negocjacji 
wyznaczają ich rodzaje, parametry projektu i charakterystyki 
kontekstu.

Funkcjonalny – obejmuje działania 
(funkcje) niezbędne do realizacji 
w ramach projektu: jego planowanie, 
sterowanie nim i kontrolę jego realizacji 
oraz ustalanie i przekazywanie idei 
i wyników (cykl życia projektu). 

Różnorodne procesy negocjacyjne są niejako „wpisane” 
w pełny cykl życia projektu (jego fazy). Każdy proces negocjacji 
(metaproces) obejmuje trzy podprocesy (procesy cząstkowe): 
planowanie, prowadzenie i podsumowanie. Każdy z nich zawiera 
szereg etapów i działań szczegółowych, ściśle sprzężonych 
z czynnościami wyodrębnionymi w procesie realizacji projektu.

Instytucjonalny – stanowią struktury 
zarządzania projektami i ich miejsce 
w rozwiązaniu strukturalnym firmy, 
a także aspekty personalne, w tym: wybór 
odpowiedniego modelu organizacyjnego, 
włączenie grupy projektowej do struktury 
zarządzania oraz ustalenie odpowiednich 
instancji decyzyjnych.

Procesy negocjacyjne realizują stanowiska i komórki organizacyjne 
w strukturze firmy, tj. w zespołach projektowych i jednostkach 
wspomagających, o wymaganym zakresie kompetencji formalnych 
i potencjale wiedzy, zdolności i umiejętności, w tym: stanowiska 
kierownicze – odpowiedzialne za nadzorowanie tych procesów 
– i wykonawcze – odpowiedzialne za ich prowadzenie. Zalicza 
się tutaj zarówno zespoły negocjacyjne (reprezentantów firmy) 
bezpośrednio realizujące zadania dotyczące negocjacji, jak 
i pracowników sztabowych odpowiedzialnych za wykonywanie 
działań o charakterze pomocniczym.

Menedżerski (kierowanie grupą 
projektową) – powołanie odpowiedniej 
osoby do pełnienia funkcji kierownika 
projektu, utworzenie zespołu 
projektowego, organizowanie 
współpracy, a także procesów 
komunikowania się, motywowania, 
rozwiązywania konfliktów oraz 
postępowania z oporem przed zmianami.

Negocjacje stanowią jedną z kluczowych kompetencji 
członków zespołów projektowych i stanowisk sztabowych ich 
wspomagających, a zwłaszcza kierowników tych zespołów oraz 
menedżerów nadzorujących ich działania. Sprawna realizacja 
wszelkich działań podejmowanych w cyklu życia projektu przez 
szefa zespołu projektowego wymaga odbycia szeregu negocjacji 
z jego interesariuszami. Samo powołanie kierownika projektu 
wymaga zwykle odbycia negocjacji w celu sprecyzowania 
warunków jego pracy.

Przedmiotowy – obejmuje analizę, 
pozyskiwanie i alokację zasobów 
niezbędnych do realizacji projektu, w tym 
udostępnionych przez organizację dla 
realizacji przedsięwzięcia.

Istotna część zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, 
informacyjnych), niezbędnych do sprawnej realizacji projektu 
(głównie zewnętrznych), jest pozyskiwana poprzez negocjacje 
zakupowe z dostawcami tych zasobów: agencjami, sponsorami, 
konsultantami, bankami itp. W przypadku wielu projektów jest 
to najważniejsza funkcja negocjacji.

Instrumentalny (narzędziowy) – wszelkie 
sposoby realizacji prac projektowych, 
a w szczególności: techniki planowania 
i kontrolowania, rozwiązywania 
problemów, projektowania systemów, 
formułowania celów, oceny 
i decydowania.

Negocjacje stanowią jeden z instrumentów realizacji projektu, 
a w ich ramach także stosuje się różnorodne, szczegółowe 
narzędzia, tj.: modele, zasady, metody, techniki itp., niezbędne 
dla realizacji poszczególnych działań w procesie negocjacji 
projektowych (rozwiązywania pojawiających się w nich 
problemów), a w tym szereg metod adaptowanych z innych 
obszarów zarządzania, np. techniki analizy strategicznej czy 
metody heurystyczne.

Efektywnościowy – końcowe rezultaty 
realizacji projektu, zaspokajające potrzeby 
jego klienta i innych interesariuszy, co do 
zakresu, czasu, kosztów, ryzyka, jakości 
i innych wymaganych cech projektu.

Cele negocjacji projektowych są wyrażane poprzez syntetyczne 
kryteria efektywności konkretnych przedsięwzięć, np. opłacalności 
czy zyskowności transakcji z punktu widzenia interesów firmy. 
Skumulowane efekty realizacji szeregu procesów negocjacyjnych 
wpływają zatem pośrednio na rezultaty całego projektu.

Źródło: opracowanie własne.
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2. Pojęcie i cechy negocjacji projektowych

W literaturze przedmiotu przyjmuje się kilka ogólnych interpretacji negocjacji 
[19, s. 23–47; 12, s. 21–24; 13, s. 17–33], które zestawiono w tabeli 2, określając istotę 
negocjacji projektowych jako szczególnego rodzaju negocjacji w przedsiębiorstwie.

Omawiane negocjacje występują w całym procesie realizacji projektu. Analiza 
porównawcza koncepcji cyklu zarządzania nim, zawartych w bogatej literaturze, 
m.in. [4, s. 19; 5, s. 14–15; 21, s. 32], pozwala wyróżnić w tym cyklu trzy grupy dzia-
łań: planowanie, realizację oraz zamknięcie i kontrolę wykonania projektu, obejmu-
jących szereg działań cząstkowych.

W etapie planowania negocjacje są niezbędne do stworzenia odpowiednich warun-
ków realizacji projektu, w fazie wykonania – zapewnienia przestrzegania ustalonych 
standardów, w fazie kontroli – przyjęcia efektów projektu, tj. oceny stopnia spełnie-
nia owych standardów.

Rozważane negocjacje są najbardziej kompleksowym i złożonym rodzajem nego-
cjacji w firmie. Z uwagi na szeroki i interdyscyplinarny zakres projektów de facto 
występuje tutaj szereg różnorodnych negocjacji typowych dla dziedzin funkcjonal-
nych, np.: handlowych, finansowych, pracowniczych itp. Ich zakres jest więc szeroki, 
dotyczą one zwykle wielu zagadnień objętych zakresem projektu. W praktyce rzadko 
odnoszą się do jednej kwestii – stanowią wtedy część szerszych negocjacji.

Ponadto mogą mieć zarówno charakter negocjacji operacyjnych, czy taktycznych, 
np. dotyczących rozwoju produktu, czy odcinkowych przedsięwzięć inwestycyjnych, 
jak i strategicznych, np. restrukturyzacji funkcjonalnej, czy kompleksowej moderni-
zacji technicznej (w zależności od specyfiki realizowanych projektów).

Bardzo istotnym i trudnym problemem jest identyfikacja i analiza wielu różno-
rodnych związków pomiędzy poszczególnymi sytuacjami negocjacyjnymi, zarówno 
dotyczącymi danego projektu, jak i w odniesieniu do innych przedsięwzięć. W efek-
cie występuje konieczność ciągłej i pełnej koordynacji tych negocjacji, zwłaszcza 
w przypadku występowania powiązań o charakterze konfliktowym.

Reasumując, ze względu na kompleksowość i wieloaspektowość negocjacji projek-
towych niezbędne jest stosowanie różnorodnych narzędzi szczegółowych ich opisu 
(strategii, zasad, technik), a zwłaszcza identyfikacji i analizy negocjacyjnej, sprzężo-
nych z instrumentami zarządzania projektami. Powoduje to konieczność istotnego 
poszerzenia zakresu zadań i wzbogacenia potencjału zespołów projektowych. Mają 
tutaj zastosowanie także uniwersalne narzędzia negocjacji, gdyż „w zarządzaniu 
projektem za każdym razem masz do czynienia z innym przedsięwzięciem, ale pod-
stawowe elementy pozostają takie same. To samo odnosi się do negocjacji – każde 
są inne, ale te same podstawowe zasady odnoszą się do wszystkich” [4, s. 118].



44 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Andrzej Kozina   

Tabela 2. Interpretacje negocjacji w zarządzaniu projektami

Interpretacja negocjacji Znaczenie w zarządzaniu projektami

Proces – złożone działanie 
rozciągnięte w czasie, obejmujące 
szereg podprocesów (etapów, 
faz), a w ich ramach działań 
szczegółowych, realizowanych 
kolejno, równolegle, ewentualnie 
cyklicznie. Ważną cechą negocjacji 
jest ich zmienność, utrudniająca 
ich modelowanie.

Procesy negocjacyjne jako procesy pomocnicze wykorzystywane 
w realizacji procesów projektowych. Każdy proces negocjacji 
(metaproces) obejmuje trzy podprocesy (procesy cząstkowe):
1) planowania – zapewnienia warunków do negocjacji;
2) prowadzenia – dochodzenia do porozumienia poprzez rozwiązywanie 

konfliktów, wymianę, ustępstwa itp.;
3) podsumowania – formułowania i zawierania umowy oraz oceny 

przebiegu negocjacji.
Każdy z tych podprocesów obejmuje szereg etapów i działań. 
Szczegółowe procesy negocjacji odpowiadają poszczególnym rodzajom 
negocjacji projektowych.

Metoda (sposób, forma, 
środek) kierowania konfliktem 
(rozstrzygania go) pomiędzy 
stronami, dążącymi do realizacji 
własnych celów i uzyskania 
jak najlepszych rezultatów. 
Poszukiwanie rozwiązania 
jednej lub większej ilości kwestii 
spornych.

Występuje szereg różnorodnych konfliktów pomiędzy interesariuszami 
projektu (pojedynczymi i ich grupami) jako efekt wielu interakcji 
pomiędzy nimi. Interesariusze posiadają rozbieżne (konfliktowe) 
cele rzeczowe i odmienne poglądy na poszczególne kwestie 
w zakresach negocjacji. Sprzeczności dotyczą także: wartości, zasad, 
oczekiwań, wyobrażeń itp., tworzących emocjonalny kontekst 
negocjacji, wymagający identyfikacji ze względu na istotny wpływ 
na kwestie merytoryczne. Mamy więc tutaj do czynienia z „wymiarem 
konkurencyjnym” (rywalizacyjnym) negocjacji.

Metoda osiągania porozumienia 
– aspekt ten dotyczy zamierzonego 
wyniku negocjacji korzystnego dla 
ich partnerów. Interpretacja taka 
stanowi niezbędne „dopełnienie 
logiczne” poprzedniej, 
eksponującej rozbieżne interesy.

Interesariusze projektu posiadają także wspólne cele. Z definicji 
są zainteresowani jego realizacją, a zwłaszcza jego efektami stanowiącymi 
istotne dla nich wartości (materialne i niematerialne). Ich współdziałanie 
jest zatem pożądane (konieczne) z punktu widzenia osiągnięcia 
pożądanych rezultatów projektu. To z kolei wymaga zawierania szeregu 
kontraktów (jawnych i niejawnych) określających warunki porozumienia 
między nimi. Omawiana interpretacja negocjacji stanowi zatem ich 
„wymiar kooperacyjny” (współdziałania). 

Wzajemna zależność stron 
– wyraża ścisły związek wymiarów 
kooperacji i konkurencji – łączne 
występowanie sprzecznych 
i wspólnych celów i interesów 
partnerów. Żaden nie może 
osiągnąć swoich celów 
samodzielnie i jednocześnie każdy 
może pomóc innym w realizacji 
ich celów.

Wzajemne interakcje pomiędzy interesariuszami projektu są: 
liczne, wielopłaszczyznowe, trudne do identyfikacji, symetryczne 
i niesymetryczne, silniejsze i słabsze, pozytywne i negatywne, 
incydentalne i trwałe itp. Efektywna realizacja zarówno samego projektu, 
jak i negocjacji niezbędnych do jego wdrożenia wymaga odpowiedniego 
zaangażowania wszystkich jego istotnych interesariuszy w zakresie ich 
ról w projekcie. Negocjacje są niezbędne wtedy, gdy nie dostrzegają 
oni alternatywnych i zarazem bardziej efektywnych sposobów realizacji 
swoich celów i zaangażowania posiadanych zasobów niż realizacja 
danego projektu.

Proces podejmowania decyzji 
(interakcyjny) – w fazie 
przygotowawczej realizowany 
przez strony niezależnie od 
siebie (z punktu widzenia 
ich celów). Potem następują 
wzajemne uzgodnienia w zakresie 
dwóch par zbiorów: alternatyw 
rozwiązań i kryteriów ich oceny, 
określonych wcześniej dla każdej 
ze stron z osobna. Wreszcie 
strony wybierają kryteria z punktu 
widzenia ich interesów i ustalają 
zbiór alternatyw, tj. część wspólną 
wstępnych opcji.

Podczas realizacji projektu, a co za tym idzie w negocjacjach projektowych 
rozwiązuje się wiele problemów decyzyjnych o różnym ciężarze 
gatunkowym. Decyzje te dotyczą wszelkiego rodzaju kwestii związanych 
z realizacją projektu, takich jak: ustalenie wymagań i warunków 
wstępnych, pozyskanie zasobów, opracowanie harmonogramu, 
stworzenie zespołu projektowego itp. Negocjacje projektowe 
dotyczą przede wszystkim kluczowych decyzji rozstrzygających 
o powodzeniu projektu, podejmowanych przez stanowiska kierownicze 
odpowiedzialne za jego realizację, tj. kierownictwo projektu (szefa 
lub zespół koordynujący), a także menedżerów wyższego szczebla 
odpowiedzialnych za nadzorowanie projektu. Przy formułowaniu 
wariantów rozważa się te, które w jak największym stopniu umożliwią 
osiągnięcie celów projektu i indywidualnych celów jego interesariuszy. 
Podstawą formułowania kryteriów oceny wariantów są wymagania 
konkretyzujące cele projektu, dotyczące czasu, jakości, kosztów itp.
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Interpretacja negocjacji Znaczenie w zarządzaniu projektami

Proces komunikowania się 
– wzajemnej wymiany informacji, 
„przenikający” proces negocjacji, 
tj. wszelkie działania stron, od 
wstępnej prezentacji stanowisk, 
poprzez formułowanie i wymianę 
ofert, przekonywanie się, 
wyjaśnianie wątpliwości itp., do 
końcowych ustaleń i redagowania 
umowy.

W procesie planowania negocjacji projektowych niezbędne jest 
pozyskanie danych charakteryzujących wszystkie istotne wymiary 
parametry danej sytuacji negocjacyjnej, tj.: partnerów, zakresu 
i kontekstu negocjacji (wyznaczonego specyfiką projektu) oraz otoczenia 
zewnętrznego. W procesie prowadzenia negocjacji projektowych stosuje 
się typowe formy przekazu: oferty, pytania i odpowiedzi, argumenty 
i kontrargumenty. W procesie oceny negocjacji uwzględnia się dane 
niezbędne do zawarcia umowy (w zakresie poszczególnych zagadnień) 
oraz oceny ich przebiegu (w zakresie efektów, narzędzi, relacji, samego 
procesu). 

Proces wzajemnej wymiany 
– dokonywanej przez strony 
poprzez wzajemne uzgodnienia 
i ustępstwa. Dotyczy ona wartości 
materialnych i niematerialnych 
(na uzgodnionych warunkach). 

Wymiana pomiędzy stronami negocjacji (interesariuszami projektu) 
dotyczy wszelkich kwestii w nich rozważanych. Powinna być 
ekwiwalentna. Sprzyjają jej różnice w hierarchii celów stron, tzn. dąży 
się do pozyskania istotnych zasobów i wartości, oddając w zamian 
mniej istotne, ale ważne dla drugiej strony. Dotyczy wymiernych 
kwestii, zwłaszcza zasobów, a także niematerialnych, tj.: idei, pomysłów, 
koncepcji rozwiązań.

Proces tworzenia wartości 
– dążenie do osiągnięcia przez 
strony negocjacji wspólnych 
korzyści, dzięki tworzeniu 
dodatkowych wartości, których 
uzyskanie nie byłoby możliwe bez 
negocjacji.

Tworzenie wartości w negocjacjach projektowych wynika wprost z istoty 
projektu, który jest: jednorazowy (niepowtarzalny, jednokrotny), 
unikatowy czy wręcz nowatorski (lub stanowi wyjątkową kombinację 
powtarzalnych elementów). Wspólne wartości uzyskane poprzez 
negocjacje projektowe i odzwierciedlone w efektach projektu stanowią 
efekt synergiczny współdziałania wszystkich jego interesariuszy.

Źródło: opracowanie własne.

3. Założenia i kryteria typologii negocjacji projektowych

Przede wszystkim przyjmiemy, iż rozważane negocjacje będą rozpatrywane z punktu 
widzenia zespołu projektowego jako podstawowego ich uczestnika (interesariusza), 
co jest uzasadnione głównie faktem bezpośredniego wpływu na proces realizacji pro-
jektu. Za prowadzenie negocjacji odpowiedzialne jest zatem kierownictwo projektu 
(jednoosobowe lub zespołowe) lub upoważnieni przez nie członkowie zespołu lub 
liderzy podzespołów (podprojektów). W skład zespołów negocjacyjnych mogą wcho-
dzić wszyscy lub niektórzy członkowie zespołu projektowego i eksperci zewnętrzni, 
np. doradcy funkcjonalni (sztabowcy) zatrudnieni w firmie lub konsultanci spoza firmy.

Za podstawowe kryterium typologii rozważanych negocjacji można uznać ich śro-
dowisko, co prowadzi do wyodrębniania ich dwóch zasadniczych rodzajów: wewnątrz- 
i zewnątrzorganizacyjnych (w otoczeniu dalszym, tzn. zewnętrznym, obejmującym 
podmioty poza granicami firmy). Pierwszy z nich można podzielić dalej na dwa typy: 
prowadzone wewnątrz zespołu projektowego, tzn. pomiędzy kierownictwem pro-
jektu a jego wykonawcami (członkami zespołu) i poza nim, tj. z innymi partnerami 
z danej organizacji, w której realizowany jest projekt (tworzącymi otoczenie bliższe 
negocjacji, tj. mieszczce się wewnątrz firmy).
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Celem konkretyzacji środowiska rozważanych negocjacji niezbędne jest przyję-
cie kryterium interesariuszy (udziałowców, partnerów) projektu, za których należy 
uważać wszelkiego rodzaju osoby lub organizacje tworzące specyficzne środowisko 
projektu, które są w niego zaangażowane lub w których interesie może być pozy-
tywne lub negatywne wpływanie na przebieg i rezultaty jego wykonania. Są więc 
oni potencjalnymi partnerami negocjacji dla kierownictwa projektu (por. tabela 3).

Tabela 3. Interesariusze projektu

Wewnętrzni Zewnętrzni

1. Organizacja realizująca (macierzysta) – firma, 
której pracownicy są bezpośrednio zatrudnieni 
lub współdziałają przy pracach projektowych, 
realizując cele adekwatne do zamierzeń firmy, przy 
wykorzystaniu przydzielonych zasobów (zarząd, czy 
przełożony z firmy macierzystej jako wewnętrzny klient 
projektu).

2. Kierownictwo projektu (menedżer, koordynator lub 
grupa zarządzająca czy koordynująca) odpowiedzialne 
za zarządzanie projektem (planowanie, organizowanie, 
motywowanie i kontrolowanie w zespole). Mogą 
występować także liderzy projektów cząstkowych.

3. Zespół projektowy odpowiedzialny za realizację 
projektu, złożony z pracowników firmy i/lub z zewnątrz 
(wykonawcy projektu).

4. Ewentualnie powołane dodatkowo zespoły:
 � merytoryczny, wspomagający zespół projektowy 

poprzez fachowe doradztwo;
 � monitorujący (kontrolny), bieżąco nadzorujący 

realizacje projektu.
5. Szefowie innych projektów realizowanych w danej 

organizacji, powiązanych ze sobą i wymagających 
koordynacji w ramach przedsięwzięć o szerszym 
zakresie.

6. Menedżerowie funkcjonalni w firmie, kontrolujący 
zasoby i nadzorujący członków zespołu w jednostkach 
macierzystych, przed jego powołaniem i po jego 
powołaniu.

7. Pracownicy funkcjonalni (sztabowi) – wspomagający 
zespół projektowy w realizacji zadań jako eksperci 
wewnętrzni.

1. Klient (odbiorca) – organizacja lub osoba, 
która zleca realizację projektu i jest jego 
użytkownikiem, odbiorcą jego wytworów.

2. Zewnętrzni dostawcy zasobów niezbędnych do 
realizacji projektu, w tym:

 � podwykonawcy współpracujący przy 
realizacji projektu;

 � dostawcy środków rzeczowych (materiałów, 
usług i wyposażenia);

 � sponsorzy, inwestorzy, banki dostarczający 
środków finansowych;

 � konsultanci i eksperci oferujący 
specjalistyczną informację i wiedzę.

W szerokim ujęciu może występować również 
szereg specyficznych interesariuszy danego 
projektu, znacznie luźniej z nim powiązanych, 
takich jak np.: władze lokalne, organizacje 
prowadzące lobbying, stowarzyszenia, partie, 
rządy czy inne grupy interesów.

Źródło: opracowanie własne.

Przyjęcie kryterium środowiska negocjacji projektowych jako podstawy ich 
typologii jest uzasadnione specyficznymi cechami, celami i zakresami rozważanych 
negocjacji, prowadzonych z podmiotami należącymi do poszczególnych elementów 
tego środowiska. W zespole projektowym dominuje wspólnota celów oraz wysoki 
stopień integracji wykonawców wokół tych celów i orientacji na współdziałanie. 
W wewnętrznym środowisku organizacji, czyli przy większym „oddaleniu” od zespołu 
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projektowego, integracja stron negocjacji odbywa się na poziomie celów firmy jako 
całości oraz pojawiają się sprzeczne oczekiwania i interesy stron. Wreszcie zewnętrzni 
partnerzy negocjacji, ulokowani „dalej” od zespołu projektowego, zgłaszają potrzeby 
i oczekiwania różniące się niekiedy znacznie od celów tego zespołu, a zakres współ-
działania z nimi ma bardziej ograniczony zakres przedmiotowy i czasowy.

Liczba podmiotów zaangażowanych w negocjacje, ich zadania, a także zakres 
i zasady udziału zależą oczywiście od specyfiki konkretnego projektu, tj.: jego celów, 
stopnia złożoności, zakresu itp. Zespół projektowy musi zidentyfikować interesariuszy, 
określić ich potrzeby i oczekiwania, czyli uświadomione i nieuświadomione wyma-
gania. Spełnianie oczekiwań udziałowców może być bardzo trudne z powodu zupeł-
nie innych celów, które prowadzą często do konfliktów.

Negocjacje powinny być prowadzone przez kierownictwo jako reprezentanta inte-
resów klienta projektu, tym niemniej przy rozstrzyganiu ewentualnych konfliktów 
nie może on zapominać o celach pozostałych udziałowców projektu.

Przy występowaniu wielu interesariuszy rozważane negocjacje mają niekiedy 
charakter wielostronny. Uwzględniając dodatkowo znaczne ich zróżnicowanie, przy 
realizacji danego projektu może występować wiele specyficznych negocjacji pro-
wadzonych w różnych konfiguracjach interesariuszy projektu. Wymaga to doboru 
odpowiednich strategii, w szczególności zawierania koalicji z niektórymi partnerami, 
warunkujących sprawne wykonanie projektu. Realizacja szeregu negocjacji w zarzą-
dzaniu projektem prowadzi w efekcie do zawierania kontraktów (formalnych i nie-
pisanych) między jego interesariuszami.

Należy założyć, iż przy charakterystyce rodzajów omawianych negocjacji oprócz ich 
celów i zakresu trzeba również wziąć pod uwagę fazy cyklu projektowego, gdyż w każ-
dej z tych faz występują specyficzne przypadki negocjacyjne wynikające z odmien-
nych celów tych faz.

Niezbędne jest także uwzględnienie wymiarów kooperacji i konkurencji poszcze-
gólnych typów negocjacji projektowych (opisanych w tabeli 2). Wymiar kooperacji 
dotyczy wszelkich uzgodnień pomiędzy interesariuszami projektu, warunkujących 
jego efektywną realizację. Wymiar konkurencji obejmuje głównie współzawodnictwo 
spowodowane rozbieżnościami celów partnerów negocjacji, wynikającymi z reali-
zowania odmiennych funkcji, występowania ograniczonych zasobów, realizowania 
projektów konkurencyjnych, napięć czasowych itp.

4. Negocjacje w zespole projektowym

Wymiar kooperacji obejmuje w tym przypadku przede wszystkim działania zmie-
rzające do zapewnienia zbieżności wysiłków indywidualnych członków zespołu, nie-
zbędnych do realizacji celów projektu. Omawiane negocjacje mają bardzo ważne 
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znaczenie w fazie planowania projektu, gdyż zespół podlega wtedy tworzeniu, 
poprzez pozyskiwanie niezbędnych zasobów ludzkich, tj. prowadzone są pertraktacje 
z potencjalnym członkami takiego zespołu i/lub ich przełożonymi (wewnętrznymi 
lub zewnętrznymi) dotyczące przede wszystkim następujących kwestii:

 � wymaganego wkładu wiedzy, umiejętności i doświadczenia;
 � zakresu merytorycznego i czasowego zaangażowania w projekt;
 � zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności jako członka zespołu;
 � relacji do innych członków zespołu i zasad współdziałania z nimi;
 � standardów działania wynikających ze stosowanych zasad, metod i procedur;
 � wymagań w zakresie wydajności (produktywności) pracy, a także szczegółowych 

i specyficznych kryteriów oceny zrealizowanych działań;
 � zasad ustalania i wielkości gratyfikacji (płacy podstawowej, premii, nagród itp.).

Ustalenia te muszą być zgodne z ogólnymi warunkami realizacji, standardami 
i parametrami projektu określonymi przez kierowników ze zleceniodawcą.

W fazie realizacji projektu wymiar kooperacji w negocjacjach sprowadza się do 
niezbędnych czynności koordynacyjnych, zapewniających realizację przyjętych usta-
leń w kategoriach: czasu, jakości i kosztów, jako podstawowych parametrów projektu, 
oraz rozwiązywania problemów we współdziałaniu członków zespołu.

Wreszcie w końcowej fazie projektu może zachodzić konieczność renegocjacji 
przyjętych ustaleń, czy nawet ich weryfikacji, po ustaleniu efektów projektu i ocenie 
rezultatów pracy członków zespołu. Następuje rozliczenie i zamknięcie zawartych 
wcześniej kontraktów z wykonawcami.

Wymiar konkurencji w omawianych negocjacjach dotyczy wszelkiego rodzaju 
konfliktów powstających w zespole, pojawiających się we współdziałaniu jego człon-
ków, przede wszystkim w trakcie realizacji projektu. Powstają one zarówno z przyczyn 
obiektywnych, tj. zmian zewnętrznych warunków realizacji projektu, jak i subiektyw-
nych, czyli zależnych od wykonawców. Konflikty takie mogą obejmować:

 � rozbieżności zadań i priorytetów realizowanych w zespole projektowym;
 � napięcia powodowane nowymi, nieprzewidzianymi i pracochłonnymi zadaniami;
 � problemy powodowane przez nagłe przeszkody czy zagrożenia realizacji zadań;
 � rozbieżności wynikające z nierównomiernego obciążenia wykonawców pracą;
 � spory w związku z koniecznością dostępu do ograniczonych zasobów;
 � problemy związane z występowaniem opóźnień w realizacji zadań;
 � trudności koordynacji przy realizacji zadań (uzgodnień ich zakresu, terminów itp.);
 � rozbieżności w ocenie efektów pracy i wynagrodzenia;
 � spory powodowane przez orientację na działanie; ocenianie ludzi po czynach, 

a nie w oparciu o ich spostrzeżenia, przemyślenia, uwagi czy wątpliwości;
 � ścieranie się własnych, partykularnych interesów pracowników i ich grup;
 � różnice zdań, opinii czy poglądów między nimi; narzucanie swoich opinii i spo-

sobów pracy innym, przedmiotowe, czy nawet instrumentalne ich traktowanie;
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 � konflikty wynikające z różnic charakteru i osobowości członków zespołu, a także 
nawyków, spostrzeżeń i stereotypów w myśleniu i działaniu;

 � spory uwarunkowane nieformalnymi powiązaniami pomiędzy pracownikami.

5. Negocjacje z partnerami wewnątrz organizacji

Najważniejsze przypadki tego rodzaju negocjacji zestawiono w tabeli 4. Organiza-
cja macierzysta stanowi najbliższe otoczenie samego projektu i zespołu projektowego. 
W omawianym rodzaju negocjacji dominuje zatem wymiar kooperacji określający 
zakres współpracy wszystkich partnerów wewnętrznych, przy koordynacji kierow-
nictwa projektu, dla sprawnej jego realizacji i osiągania wspólnych celów.

Tabela 4. Opis negocjacji projektowych z partnerami wewnątrz organizacji

Interesariusze Cele negocjacji Zakres przedmiotowy negocjacji

Organizacja 
(klient 
wewnętrzny) 

Sprecyzowanie wymagań 
i oczekiwań związanych z realizacją 
projektu oraz podstawowych 
warunków i zasad jego wykonania, 
w efekcie podjęcie decyzji o jego 
zainicjowaniu.

Cele, zakres i standardy realizacji projektu, zwłaszcza 
dotyczące efektów, ram czasowych, niezbędnych 
zasobów, wymagań jakościowych i budżetu (ceny), 
a także możliwości i ograniczenia realizacyjne –
uzgadniane i weryfikowane oraz zatwierdzane przez 
kierownika z klientem.

Zatrudnienie kierownictwa 
projektu poprzez uzgodnienie 
warunków i zawarcie kontraktu 
na realizację projektu.

Zakres udziału, cele, zadania (funkcje), terminy, 
wynagrodzenie, zasady: realizacji działań, 
współdziałania, raportowania, oceny i wynagradzania, 
inne warunki dodatkowe kontraktu, realizacja i ocena 
tych ustaleń.

Kierownicy 
innych 
projektów

Zapewnienie sprawnego 
współdziałania oraz spójności, 
kompletności i efektywności 
wszystkich realizowanych w firmie 
projektów z punktu widzenia 
osiągania jej celów strategicznych.

Cele (cząstkowe i pośrednie) i priorytety, zakres 
i rodzaje podejmowanych działań, mechanizmy 
koordynacji, zasady: alokacji zasobów, wzajemnej 
wymiany (kooperacji wewnętrznej), komunikowania 
się, ewentualnej wymienności funkcji i środków, 
przemieszczeń pracowniczych, wymiany danych itp.

Menedżerowie 
funkcjonalni

Zagwarantowanie sprawnego 
współdziałania, spójności, 
kompletności i efektywności 
wszystkich działań bieżących 
i projektów realizowanych 
w firmie.

Zasady powoływania pracowników funkcjonalnych 
do zespołów projektowych (ich oddelegowania), cele 
(cząstkowe i pośrednie) i priorytety, zakres i rodzaje 
podejmowanych działań w projekcie i poza nim, 
zasady ich koordynacji (ustalanie harmonogramów) 
i komunikowania się.

Specjaliści 
funkcjonalni 
(eksperci 
wewnętrzni) 

Pozyskanie fachowego wsparcia 
wykonawców projektu 
– wspomagające zapewnienie 
niezbędnej informacji i wiedzy.

Zakres udziału, cele, zadania (funkcje), terminy, 
zasady: realizacji działań, współdziałania, oceny 
i wynagradzania, raportowania, inne warunki 
dodatkowe kontraktu, realizacja i ocena tych ustaleń.

Źródło: opracowanie własne.
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Wymiar konkurencji jest związany z występowaniem konfliktów pomiędzy nimi 
(rozbieżności ich celów), utrudniających realizację projektu. Do najczęściej wystę-
pujących, potencjalnych konfliktów tego rodzaju należą:
1) nieporozumienia we współpracy z innymi zespołami projektowymi, związane 

z ograniczonością zasobów, pełnieniem odmiennych funkcji itp.;
2) konflikty wynikające z niewłaściwych mechanizmów współzawodnictwa przy 

realizacji projektów, np. nieprawidłowych (zbyt rygorystycznych) standardów 
czy nieadekwatnych mechanizmów motywacyjnych;

3) napięcia wynikające ze złej jakości informacji w firmie i w relacjach zewnętrznych 
(braków, opóźnień, niedokładności itp.).
Ponadto niektóre negocjacje mogą być realizowane poza zespołem projektowym, 

bez udziału jego członków i/lub przy konsultacji z jego kierownictwem, tj. na poziomie 
firmy, głównie przy ustalaniu zasad i warunków realizacji zlecenia (oraz dokonywa-
nia odbioru prac) przez kierownictwo naczelne firmy ze zleceniodawcą zewnętrz-
nym (w imieniu zespołu lub nawet przed jego powołaniem), a także gdy jednostki 
organizacyjne spełniają funkcje pomocnicze, zwłaszcza związane z zapewnieniem 
niezbędnych zasobów i świadczeniem usług w odniesieniu do wielu projektów reali-
zowanych w firmie (funkcje te są zcentralizowane).

6. Negocjacje z interesariuszami zewnętrznymi

Ostatni z trzech podstawowych rodzajów negocjacji projektowych opisano w ta -
beli 5, uwzględniając ich główne typy ze względu na poszczególnych interesariuszy. 
Kryterium podziału omawianych negocjacji stanowi więc specyfika wzajemnych 
potrzeb i oczekiwań w relacjach zespołu projektowego z danym interesariuszem, 
a co za tym idzie zakres przedmiotowy negocjacji z nim obejmujący swoiste kwestie, 
odmienne dla relacji z poszczególnymi interesariuszami.

Rozważane negocjacje mają bardzo istotne znaczenie w fazie planowania pro-
jektu. Wymienione wyżej kwestie objęte negocjacjami mogą być jednakże poruszane 
kilkakrotnie. Może zachodzić konieczność renegocjacji wcześniejszych ustaleń, ich 
uszczegółowienia, rozszerzenia, np. przy konieczności pozyskania dodatkowych 
zasobów w trakcie realizacji projektu, uzgodnień w celu zmiany terminu jego reali-
zacji, interwencyjnego zlecenia ekspertyz fachowych itp. Niezbędne może być nawet 
poszukiwanie nowych partnerów, sporządzanie aneksów do umów itp. W ostatniej 
fazie realizacji projektu następuje zamknięcie i rozliczenie kontraktów zawartych 
z interesariuszami zewnętrznymi.

Zakres przedmiotowy potencjalnych konfliktów może obejmować rozbieżności 
celów i interesów stron omawianych negocjacji, dotyczących poszczególnych kwe-
stii mieszczących się w zakresach tych negocjacji wymienionych w tabeli 5. Mogą 
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to być przede wszystkim problemy we współpracy z otoczeniem, dotyczące warun-
ków wzajemnej komunikacji, koordynacji, wymiany i podejmowania decyzji. Kon-
flikty te wynikają z różnic w ocenie wartości tych kwestii przez partnerów negocjacji, 
w efekcie zrozumiałej rozbieżności ich celów i priorytetów.

Tabela 5. Charakterystyka negocjacji projektowych z interesariuszami zewnętrznymi

Interesariusze Cele negocjacji Zakres przedmiotowy negocjacji

Klient 
zewnętrzny

Określenie wymagań i oczekiwań 
związanych z realizacją projektu 
oraz sprecyzowanie podstawowych 
warunków i zasad jego wykonania, 
w efekcie podjęcie decyzji o jego 
zainicjowaniu.

Cele i zakres przedsięwzięcia oraz standardy jego 
realizacji, w tym zwłaszcza dotyczące efektów 
(wytworów), ram czasowych, niezbędnych 
zasobów, wymagań jakościowych, kosztorysu 
(ceny) oraz możliwości i ograniczeń realizacyjnych 
– uzgadniane, a potem weryfikowane i zatwierdzane 
przez kierownika ze zleceniodawcą.

Podwykonawcy Ustalenie zasad współpracy przy 
realizacji działań cząstkowych, 
umożliwiających efektywną 
realizację projektu poprzez zawarcie 
i wykonanie umów kooperacyjnych.

Zakres wzajemnych świadczeń, czas realizacji 
działań cząstkowych, koszty, harmonogramy, 
warunki odbioru prac oraz inne uzgodnienia 
i działania koordynacyjne (tworzenie podzespołów, 
zebrania i narady, monitowanie i interwencje, 
wymiana informacji itp.). 

Dostawcy 
zasobów 
rzeczowych

Zapewnienie pełnego i terminowego 
zaspokojenia potrzeb projektu 
w zakresie zasobów rzeczowych, 
niezbędnych do realizacji projektu 
poprzez zawarcie i wykonanie 
odpowiedniej umowy handlowej.

Liczba (wielkość, zakres), rodzaje (asortyment), 
ceny (koszty), terminy i formy płatności, czas 
i sposób dostarczenia, parametry techniczne, 
wymagania jakościowe, warunki odbioru, ustalenia 
gwarancyjne, zasady reklamacji i inne warunki 
umowy na dostawę materiałów, wyposażenia 
i usług.

Sponsorzy Uzyskanie pełnego i terminowego 
zaspokojenia potrzeb projektu 
w zakresie niezbędnych środków 
finansowych – zawarcie i wykonanie 
odpowiedniej umowy (kredytowej, 
sponsoringowej itp.). 

Wielkość (wartość) oraz formy, zasady i terminy 
dostarczenia środków finansowych, a także 
ustalenia dotyczące ewentualnej spłaty zobowiązań 
(rat, odsetek), udziału w efektach projektu, 
ewentualnie dodatkowych świadczeń wymiennych 
(np. działań promocyjnych, ulg podatkowych, usług 
komplementarnych itp.). 

Konsultanci Zapewnienie pełnego i terminowego 
zaspokojenia potrzeb projektu 
w zakresie fachowego doradztwa, 
niezbędnego do realizacji projektu 
poprzez zawarcie i wykonanie umowy 
na świadczenie usług.

Zakres funkcjonalny i terminy realizacji usług 
oraz koszty (cena), zasady współpracy, sposób 
realizacji i warunki odbioru prac i inne uzgodnienia 
i działania koordynacyjne (tworzenie podzespołów, 
zebrania i narady, monitowanie i interwencje, 
wymiana informacji itp.) z kierownikami innych 
projektów i podwykonawcami.

Źródło: opracowanie własne.

Wpływają na powstawanie problemów i sporów wewnątrz zespołu projektowego, 
gdyż narzucają konieczność podejmowania działań zapobiegających (dodatkowych 
negocjacji) i zarazem zakłócających realizację rutynowych działań w ramach projektów.

Z drugiej strony omawiane konflikty pozytywnie wpływają na wdrażanie w firmie 
zmian organizacyjnych, będących konsekwencją wdrażanych z projektów, pobudzając 
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wykonawców i stymulując poszukiwanie nowych rozwiązań, a zwłaszcza ogranicza-
jąc opory pracowników wobec tych zmian.

Podsumowanie

Reasumując, przedstawiona koncepcja typologii i opisu negocjacji projektowych 
w firmie stanowi użyteczny instrument realizacji tego typu negocjacji. Jest przy-
datna dla rozwiązywania praktycznych problemów negocjacyjnych, zarówno typo-
wych, powtarzalnych) jak i bezprecedensowych, o znaczeniu strategicznym. Istotną 
zaletą tej koncepcji jest bowiem uniwersalność i wieloaspektowość podejścia. Należy 
podkreślić, iż omawiane negocjacje powinny być traktowane jako jeden z istotnych 
instrumentów zarządzania projektem, a zarazem czynników warunkujących jego 
efektywną realizację. Ponadto sprawne ich prowadzenie stanowi jedną z kluczowych 
ról i zarazem umiejętności wymaganych od kierownika projektu.

Z drugiej jednak strony proponowana koncepcja nie oddaje w pełni złożoności 
negocjacji projektowych, ma charakter wstępny. Wymaga udoskonalenia, zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W ramach pierwszego wymiaru zasad-
niczym zadaniem badawczym będzie opracowanie szczegółowych charakterystyk 
(cech jakościowych i parametrów) poszczególnych typów negocjacji projektowych, 
a także dokonanie identyfikacji i analizy wszelkiego rodzaju czynników (wewnętrz-
nych i zewnętrznych), determinujących ich przebieg. Ponadto prace badawcze będą 
zmierzały do stworzenia, po pierwsze, ogólnych procedur realizacji tych negocjacji, 
a po drugie – katalogu szczegółowych narzędzi (modeli, strategii, zasad, technik) 
ich realizacji, zarówno nowych, jak adoptowanych z innych obszarów zarządzania 
(analizy strategicznej, analizy i doskonalenia procesów, technik zarządzania, metod 
heurystycznych itp.).

Jeśli chodzi o planowane badania empiryczne, to będą one zmierzały do zre-
alizowania dwóch głównych zadań badawczych i wdrożeniowych, Po pierwsze, 
przewidywana jest weryfikacja empiryczna proponowanej koncepcji w badaniach 
porównawczych, dotyczących szeregu różnorodnych negocjacji projektowych w fir-
mie. Koncepcja ta zostanie zatem potraktowana jako hipotetyczny model tego typu 
negocjacji. Pozwoli to na dokonanie ewentualnych (niezbędnych) modyfikacji typo-
logii negocjacji projektowych zaproponowanej w niniejszym artykule. Po drugie, 
zostanie stworzonych szereg opisów przypadków dotyczących rozważanych negocja-
cji, które stworzą zestaw swego rodzaju najlepszych praktyk w rozważanym obszarze. 
Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy planowanych badań, to w pierwszym ich etapie 
zostanie zidentyfikowanych i przeanalizowanych kilkadziesiąt przypadków nego-
cjacji projektowych prowadzonych w ramach szeregu projektów inwestycyjnych, 
realizowanych w dużym przedsiębiorstwie budowlanym. Nacisk będzie położony 
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na negocjacje w zespole projektowym oraz z podmiotami zewnętrznymi, głów-
nie podwykonawcami i dostawcami zasobów rzeczowych i finansowych. Następnie 
prace badawcze obejmą negocjacje projektowe występujące w firmie informatycznej, 
tworzącej i wdrażającej oprogramowanie dla jednostek administracji samorządowej 
i innych urzędów. Uwaga będzie skoncentrowana na rokowaniach z potencjalnymi 
zleceniodawcami co do zakresu tworzonych systemów, ich cen, czasu realizacji itp., 
a także na rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych w badanej firmie.
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RODZAJE NEGOCJACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Streszczenie

Celem artykułu jest wyodrębnienie i omówienie rodzajów negocjacji występujących w dzie-
dzinie zarządzania projektami w firmie. Najpierw scharakteryzowano tę dziedzinę jako obszar 
(kontekst) negocjacji. Następnie zaprezentowano ogólne definicje negocjacji i ich interpreta-
cje w zarządzaniu projektami. Potem przedstawiono założenia i kryteria typologii negocjacji 
projektowych. W kolejnych częściach artykułu scharakteryzowano poszczególne ich rodzaje. 
Podsumowanie zawiera syntezę proponowanej typologii negocjacji projektowych i wskaza-
nie kierunków dalszych badań.
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THE TYPES OF NEGOTIATIONS WITHIN PROJECT 
MANAGEMENT

Abstract

The objective of the paper is to distinguish and describe the types of negotiations occurring 
within the field of project management in a company. First of all that field as a negotiations 
area (context) is characterized. Then the general definitions of negotiations are presented 
as well as their interpretation within project management. Afterwards the assumptions and 
criteria for the typology of project negotiations are addressed. In the subsequent parts of the 
paper their particular types are characterized. The closing section contains the synthesis of 
the suggested typology of project negotiations and the directions of further studies on them.

Key words: project management, negotiations in a company, 
negotiations within project management, the types of negotiations 
within project management


