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Jak osiągnąć 
porozumienie ze sobą?
Rozmowa z Williamem Urym, międzynarodowym negocjatorem, mediato-
rem i autorem najnowszej książki Dochodząc do TAK ze sobą

Jakie obserwacje i doświadczenia 
spowodowały, że postanowił Pan 
wrócić do tematu podjętego w jednej 
z poprzednich książek pt. Getting 
to Yes*?
Od wielu lat staram się pomagać ludziom, 
firmom, ale też państwom w dochodze-
niu do „tak”, inaczej mówiąc – w osiąga-
niu satysfakcjonującego wszystkie stro-
ny porozumienia i budowaniu między 
nimi dobrych relacji. W trakcie swojej 
pracy zauważyłem, że największą prze-
szkodą w osiąganiu przez nas zadowole-
nia i osobistej satysfakcji nie jest ktoś in-
ny, jakaś druga strona, mimo że czasami 
tak bywa. Bariera jest w nas samych: w na-
szej naturalnej skłonności do reagowania 
i działania w sposób, który w gruncie rze-
czy jest sprzeczny z naszymi prawdziwy-
mi interesami. Jak głosi stare powiedzenie: 
w gniewie wygłosisz najlepszą mowę ze 
wszystkich tych, których potem będziesz 
żałować… Porozumienie osiągnięte z so-
bą pozwala na porozumienie z innymi, 
zwłaszcza w poważnych konfliktowych sy-
tuacjach. W mojej najnowszej książce pro-
ponuję więc wdrożenie kilku skutecznych 
metod w prowadzeniu najtrudniejszych, 
ale również najbardziej korzystnych nego-
cjacji – negocjacji z samym sobą.

W jaki sposób można rozpoznać 
te wewnętrzne i poukrywane 
przeszkody, które nie dość, że nie 
służą naszym interesom, to jeszcze 
utrudniają relacje z innymi, zwłaszcza 
w miejscu pracy?

To nie jest łatwe, ale zacznijmy od spoj-
rzenia na sprawy z pewnej perspektywy 
– tak jakby z balkonu. Wyobraź sobie, że 
negocjujesz, stojąc na scenie. Swoją rolę 
wygłaszasz w myślach, ale tak, jakbyś sta-
ła na balkonie i widziała całą scenę z gó-
ry. Ten balkon to właśnie miejsce, z które-
go wszystko obserwujesz i które pozwala 
Ci spojrzeć na sprawy z odpowiedniej per-
spektywy, ocenić je spokojnie i jasno. 
Dzięki temu, że sytuację widzisz nieja-
ko z góry, możesz lepiej dostrzec, a więc 
i skoncentrować się na tym, co jest naj-
ważniejsze dla Ciebie, np. na relacjach 
z klientami. Z perspektywy balkonu mo-
żemy też wyraźniej dostrzec swoje we-
wnętrzne bariery, choćby takie, jak strach 
i gniew. To może być także nadmierny 
krytycyzm wobec siebie czy skłonność do 
obwiniania się.

Czy menedżer może ze swoich 
wewnętrznych przeszkód uczynić 
atuty i podstawę do tego, aby budować 
lepiej funkcjonujące zespoły i tworzyć 
zdrowe relacje w pracy?
Z moich obserwacji wynika, że kluczem 
są tu właściwe relacje między naszymi 
zdolnościami do osiągania zgody i docho-
dzenia do „tak” z samym sobą, a drugiej 
strony – do osiągania porozumienia i do-
chodzenia do „tak” z innymi ludźmi. Je-
stem pewien, że jeżeli szef sam potrafi za-
chować wewnętrzny spokój i skupić się na 
swoich psychologicznych potrzebach, to 
wtedy jest większe prawdopodobieństwo, 
że będzie bardziej pomagał zespołowi 
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w osiąganiu lepszych wyników, że będzie 
współtworzył atmosferę pracy na podsta-
wie zdrowych zasad. Kiedy najpierw na-
uczymy się wpływać na samych siebie, 
zaspokajać własne potrzeby, to stworzy-
my w sobie podstawę do zrozumienia in-
nych ludzi, zaspokajania ich potrzeb i wy-
wierania na nich wpływu. Przestajemy być 
swoim wrogiem, a stajemy się sprzymie-
rzeńcem. Ten proces przemiany nazywam 
dochodzeniem do „tak” ze sobą.

W swojej książce zaproponował Pan 
strategię negocjacyjną, którą można 
zastosować także w zarządzaniu 
konfliktami w organizacji. 
Na czym ta strategia polega?
Na sześciu zasadniczych krokach, z któ-
rych każdy stanowi osobne wyzwanie:
1. Nie zakładaj „cudzych butów”, czyli po-

staw się na swoim miejscu – staraj się 
lepiej zrozumieć siebie, wsłuchuj się 
z empatią w siebie i w Twoje najważ-
niejsze potrzeby, np. tak jak to robisz 
w przypadku ważnego klienta.

2. Rozwijaj w sobie wewnętrzną alternaty-
wę – stań z boku i z pewnego dystan-
su spójrz na siebie i na to, czego tak na-
prawdę potrzebujesz i oczekujesz; nie 
obwiniaj innych osób, z którymi jesteś 
w konflikcie, ale skoncentruj się na wła-
snych potrzebach, niezależnie od tego, 
co zrobią lub czego nie zrobią inni lu-
dzie.

3. Określ się na nowo – zmień sposób wi-
dzenia swojego życia, które niejedno-
krotnie wydaje Ci się nieprzyjazne, 
i spróbuj odnaleźć w sobie niewyczer-
pane źródło zadowolenia.

4. Pozostań w teraźniejszości – będąc 
w konflikcie, łatwo jest popaść w roz-
goryczenie z powodu przeszłości al-
bo w skłonność do zamartwiania się 
o przyszłość. Aby uniknąć takiego ry-
zyka, warto rozwijać te umiejętności 
i techniki, które pomogą Ci pozostawać 
ciągle w czasie rzeczywistym, a jedno-
cześnie czerpać to, co najlepsze z Two-
ich poprzednich doświadczeń.

William Ury

światowej sławy specjalista w  dziedzinie negocjacji. Jest współ-
twórcą Harvard’s Program on Negotiation, doradcą w  Białym Do-
mu i Pentagonie. Współpracuje z największymi amerykańskimi kor-
poracjami. Z zakresu metod osiągania w negocjacjach wspólnych 
korzyści szkolił tysiące ludzi z różnych środowisk społecznych i za-
wodowych. Brał udział w  mediacjach w  czasie wojny w  Czeczenii, 
Jugosławii i pomagał w rozwiązywaniu wielu kryzysowych sytuacji 
na całym świecie. Współautor bestselleru Dochodząc do TAK. Nego-
cjowanie bez poddawania się, autor wielu książek z zakresu nego-
cjacji, wydanych także w Polsce, m.in.: Odchodząc od NIE, Siła po-
zytywnego NIE oraz najnowszej publikacji pt. Dochodząc do TAK 
ze sobą. Jak osiągnąć porozumienie z samym sobą oraz z  innymi 
 ludźmi.
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5. Szanuj innych, nawet jeśli… – nie re-
aguj atakiem na atak, odrzuceniem na 
odrzucenie, zaskakuj innych ludzi tym, 
że traktujesz ich z szacunkiem, akcepta-
cją i włączasz do rozmowy, nawet jeśli 
widzisz, że oni Cię nie szanują.

6. Dawaj i bierz – aby zwiększyć swoje po-
czucie satysfakcji i osiągać lepsze rezul-
taty, ćwicz się przede wszystkim w tym, 
że najpierw dajesz, a potem bierzesz. 
Taka postawa pozwala uniknąć pułapki 
negocjacyjnej „wygrana–przegrana”.

Co zrobić, aby z powodzeniem 
wdrożyć metodę sześciu kroków 
w organizacji?
Każda godzina w ciągu Twojego dnia pra-
cy daje Ci szansę na ćwiczenie tych sześciu 
kroków. Metoda sugeruje np., że wobec in-
nych ludzi pozostajesz sobą, nie wkładasz 
„cudzych butów” i słuchasz innych nawet 
wtedy, gdy oni nie słuchają Ciebie. Wiem, 
że nie jest łatwo ćwiczyć swoje umiejęt-
ności na podstawie proponowanej strate-
gii, ale może ona pomóc w rozwiązywaniu 
konfliktów między ludźmi i budowaniu 
zdrowych relacji.
Bez trudu można zauważyć, jak często nie 
toczymy najtrudniejszych negocjacji z oso-
bami z zewnątrz firmy, jak klienci czy 
dostawcy, ale z wewnątrz, jak szefowie 
i współpracownicy. I często te negocjacje 
wydają się nam bardzo trudne. Ale może 

właśnie dlatego tak się dzieje, że większość 
z nich ma swoje źródło w nas samych, w na-
szym nastawieniu i naszych wewnętrznych 
barierach. Trzeba więc nauczyć się zarzą-
dzać sobą, bo zarządzanie innymi przycho-
dzi nam o wiele łatwiej.

Ale jak to zrobić praktyce – jak 
nauczyć się dochodzić do „tak” 
ze sobą? Które metody, techniki 
i narzędzia mogą tu być najbardziej 
skuteczne?
Możesz rozwijać swoje kompetencje, czyta-
jąc książki czy uczestnicząc w szkoleniach, 
ale i tak najlepszym nauczycielem jest Two-
je doświadczenie. Każdy z nas codziennie 
coś negocjuje – w tym sensie, że każdy po-
zostaje bezustannie w interakcji z innymi. 
Podstawą pomyślnych negocjacji jest umie-
jętność spojrzenia na całą sytuację „z bal-
konu” – z góry, z odpowiedniej perspek-
tywy. Jeżeli nauczysz się robić krok w tył 
i na chwilę zatrzymać się, to zyskasz czas 
na zastanowienie. Czas na to, aby zapytać 
siebie, co tak naprawdę jest dla mnie naj-
ważniejsze, i na to, aby uważnie wsłuchać 
się, co inni próbują mi powiedzieć. Wów-
czas jest szansa, aby zacząć proces trans-
formacji naszych codziennych konflik-
tów w możliwość konstruktywnej i mądrej 
współpracy. Można wtedy osiągnąć po-
rozumienie i dojść do „tak”, opierając się 
na zasadzie „win–win–win”, w której zwy-
cięstwo i korzyści odnoszą nie tylko dwie 
strony (ja i inni), lecz także trzecia, czyli 
– trzymając się tematyki zarządzania – ca-
ła organizacja. A im lepiej potrafimy poro-
zumieć się ze sobą, tym łatwiej dojdziemy 
do porozumienia z innymi, chociaż wiem, 
że czasami jest to trudne. Ale warto...

Dziękuję za rozmowę.

Halina Guryn

* Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Gi-
ving In – książka napisana wspólnie przez Williama 
Ury’ego i Rogera Fishera, wydana w 1981 roku, w Polsce 
ukazała się w 1991 roku pt. Dochodząc do TAK. Nego-
cjowanie bez poddawania się.


