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ANALIZA INTERESARIUSZY W PLANOWANIU NEGOCJACJI 
 
 
1. Uwagi wstępne 
 
 Jednym z obszarów działalności współczesnej firmy, podlegającym zasadniczym 
zmianom pod wpływem wyzwań stawianych przez aktualne warunki jej funkcjonowania 
(w społeczeństwie informacyjnym i turbulentnym otoczeniu na rynku globalnym), są 
negocjacje gospodarcze pomiędzy podmiotami działającymi w formie wspólnych 
przedsięwzięć, aliansów strategicznych, w sieciach między-organizacyjnych, strukturach 
wirtualnych, itp. 1. Istotnie wzrasta dynamika i zakres kooperacji zewnętrznej i 
wewnętrznej, „...wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują dziś w skomplikowanej sieci 
powiązań, które tworzą się nitka za nitką, w toku negocjacji” [Ertel 2005].  
 Zjawiska te wpływają na istotne zwiększenie zarówno zakresu, jak i stopnia 
złożoności typowych sytuacji negocjacyjnych. Powodują znaczny wzrost zmienności 
otoczenia negocjacyjnego, a co za tym idzie poszerzenie zakresu analizy przed-
negocjacyjnej. Zachodzi konieczność pertraktowania z wieloma partnerami, realizacji 
różnorodnych (często sprzecznych) celów, w warunkach znacznego ryzyka (a nawet 
niepewności). Niezbędne jest kształtowanie większej ilości alternatyw rozwiązań. 
Występują obiektywne trudności doboru strategii i technik negocjacyjnych. Zawiera się 
często ograniczone i/lub krótkotrwałe, a nawet wirtualne kontrakty.   
 W efekcie tych zmian niezbędne jest metodyczne doskonalenie procesu negocjacji, 
głownie poprzez jego wzbogacenie o narzędzia badawcze umożliwiające sprostanie tym 
zmianom, stosowane w innych obszarach nauki i praktyki zarządzania, a w szczególności 
techniki analizy strategicznej 2. Celem referatu jest  przedstawienie możliwości 
wykorzystania w procesie planowania negocjacji jednego spośród tych narzędzi, tj. analizy 
interesariuszy. Zaprezentowano ogólną charakterystykę tej metody, jej szczegółowe ujęcie 
analityczne oraz miejsce i rolę w negocjacjach. Wskazano korzyści wynikające z jej 
zastosowania w tym obszarze, starano się także udzielić odpowiedzi na jedno z pytań 
postawionych przed uczestnikami konferencji, o to jak zmieniać metody planowania 
strategicznego w aktualnych warunkach działania przedsiębiorstw. 
 
 
2. Pojęcie, cele i zakres zastosowania analizy interesariuszy  
 
 Analiza interesariuszy (nazywana także „analizą partnerów, udziałowców, kibiców, 
aktorów”) stanowi jedną z metod analizy strategicznej, stosowanych w celu zbadania 
otoczenia ogólnego (makrootoczenia) organizacji w procesie kreowania jej strategii. Jej 
istota sprowadza się do ustalenia, a następnie zbadania strategicznych partnerów 
organizacji [Lisiński 2004, s. 80]. W przeciwieństwie do technik opartych na ogólnej 

 
1 W literaturze są one definiowane jako interakcyjny proces decyzyjny, metoda kierowania konfliktem i 
osiągania porozumienia, specyficzna zależność wzajemna partnerów, proces komunikowania się, wymiany i 
tworzenia wartości - zob. m.in. [Fowler 2001, s. 10 i n.], [Kamiński 2003, s. 16-23], [Lewicki i inni 2005, s. 
17 i n.], [Rządca 2003, s. 23 i n.] i [Watkins 2005]. 
2 Miejsce i rolę analizy strategicznej w procesie planowania negocjacji omówiono szerzej w pracy [Kozina 
2006], ze szczególnym uwzględnieniem analizy SWOT jako narzędzia oceny siły przetargowej partnerów 
negocjacji, a następnie wybór strategii ich prowadzenia.  
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segmentacji otoczenia (np. scenariuszowych, analizy PEST), traktuje oragnizację jako 
swego rodzaju partnera innych podmiotów, pozostającego z nimi w ścisłych relacjach 3.  
 Podstawę teoretyczną metody stanowi „teoria interesariuszy”, wykorzystywana 
głównie na gruncie zarządzania strategicznego 4, a także w ramach teorii nadzoru nad 
przedsiębiorstwem, ściślej - społecznego modelu firmy jako przeciwieństwa modelu 
finansowego, służącego akcjonariuszom (właścicielom) - zob. np. [Freeman, Reed 1983], 
[Nadzór... 1999, s. 35-43]. Teoria ta „...powstaje wraz z przyjęciem założenia, że wartości 
stanowią niezbędny i immanentny element działalności gospodarczej” [Freeman i inni 
2004]. Nie omawiając jej szczegółowo, podamy jej główne założenia [Jones, Wicks 1999]:  
− firma pozostaje w relacjach z wieloma interesariuszami, którzy wywierają wpływ na jej 

decyzje i zarazem pozostają pod ich wpływem [Freeman 1984], 
− teoria ta koncentruje się na naturze owych relacji, z uwzględnieniem zarówno 

procesów, jak i efektów działań dla firmy i jej interesariuszy,  
− interesy wszystkich grup posiadających umocowanie mają istotną wartość; z założenia 

żadna grupa interesów nie może zdominować innych [Donaldson, Preston 1995], 
− omawiana teoria koncentruje się na podejmowaniu decyzji menedżerskich.   
W ramach omawianej teorii wyjaśnia się i analizuje oczekiwania i zachowania 
interesariuszy, relacje pomiędzy nimi i w stosunku do firmy, kierunki i możliwości ich 
wpływu na zmiany celów firmy, jej funkcjonowanie i efektywność, itp. 5  
 Celem omawianej metody jest dokonanie identyfikacji oraz analizy (oceny) rodzaju 
i zakresu (siły) oddziaływania (wpływu) różnego rodzaju grup interesu (interesariuszy) na 
kształtowanie strategii działania firmy, a szerzej - na jej organizację i funkcjonowanie. 
Zmierza ona nie tylko do poznania grup, podmiotów gospodarczych czy instytucji, które 
są strategicznymi partnerami organizacji, określenia charakteru relacji, jakie zachodzą 
między nią a jej partnerami, lecz także do zidentyfikowania instrumentów czy decyzji, 
poprzez które oddziałują i zamierzają oddziaływać na organizację... Może być przydatna 
do określenia celów organizacji i to nie tylko w odniesieniu do niej samej, lecz także do 
poszczególnych jej partnerów. Może w końcu posłużyć do generowania i oceny opcji 
strategicznych [Lisiński 2004, s. 87-88]. 
 Zakres analizy jest ściśle związany z przyjętą interpretacją pojęcia interesariuszy 
oraz określeniem istoty relacji pomiędzy nimi oraz w odniesieniu do rozważanej 
organizacji. Pojęcie to nie jest interpretowane jednoznacznie w literaturze przedmiotu.  
Najogólniej to „.. grupy lub jednostki, które mogą wpływać na organizację, lub podlegać 
jej oddziaływaniu” [Freeman 1984, s. 21], lub „..grupy lub osoby bezpośrednio lub 
pośrednio zainteresowane działalnością organizacji w jej dążeniach do osiagania celów 
[Stoner i inni 1997, s. 80]. W pracy [Freeman, Reed 1983] wyróżniono dwa sposoby 
interpretacji omawianej kategorii: 

 
3  Charakterystykę tej metody można znaleźć m.in. w [Berliński, Penc-Pietrzak 2004, s. 202-205], [Kafel 
2000], [Lisiński 2004, s. 80-88], [Obłój 2007, s. 217 i dalsze].  
4 Twórcą tej teorii jest  R.E. Freeman [1984], natomiast samo pojecie „interesariusze” pojawiło się po raz 
pierwszy w pracy I. Ansoffa [1965, s. 33]. Jej omówienie zawierają m.in. prace: [Donaldson, Preston 1995], 
[Friedman, Miles 2002], [Gruszecki 2002, s. 247-250], [Jones, Wicks 1999], [Savage i inni 1991]. W wielu 
pracach, np. [Freeman i inni 2004], [Brilman 2002, rozdział 2]  poruszono problem redefinicji celów firmy 
pod wpływem tej teorii, natomiast w [Key 1999] i [Cyfert, Krzakiewicz 2002]. przedstawiono jej krytykę, 
opartą na stwierdzeniu niemożności pełnego pogodzenia celów różnych interesariuszy z podstawowymi 
(tradycyjnie pojmowanymi) celami firmy, wyrażającymi się dążeniem do wzrostu efektywności 
ekonomicznej.    
5 W omawianej teorii wyodrębnia się trzy nurty [Donaldson, Preston 1995]: 
1) opisowy (empiryczny) - wykorzystywany do charakterystyki i wyjaśnienia specyficznych cech i 

zachowań firmy oraz jej interesariuszy,  
2) instrumentalny - stosowany do identyfikacji związków (lub ich braku) pomiędzy zarządzaniem 

interesariuszami a realizacją tradycyjnych (ekonomicznych) celów firmy,   
3) normatywny - służący do interpretacji celów i funkcji firmy, z uwzględnieniem identyfikacji moralnych 

i filozoficznych implikacji dla zarządzania (problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa). 
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1) węższy, zakładający, ze firma nie może zaspakajać oczekiwań wszystkich 
interesariuszy, winna więc skoncentrowac się na realizacji celów ograniczonej ich 
grupy, mających realny wpływ na działanie firmy i oczekujących z tego tytułu 
korzyści; 

2) szerszy, zaliczający do grona interesariuszy każdego, kto może wpływać na 
organizacje, lub znajduje sie pod jej wpływem, tzn. grupy, które w jakikolwiek sposób 
są zaangażowane w interesy firmy lub zgłaszają wobec niej jakieś żądania. 

 W interpretacji S. Rudolfa są to: ...”grupy bądź osoby zainteresowane dzialalnością 
przedsiębiorstwa i wysuwające wobec niego żądania,... zarówno podmioty dostarczające 
firmie zasobów jak i uzależnione od jej zasobów, ponoszące ryzyko jak i wpływające na 
poziom tego ryzyka, pozostające w przymusowym bądź dobrowolnym związku z firmą, 
itp. Poszczególne grupy interesów posiadają różne możliwości oddziaływania na firmę, 
stąd stanowić mogą dla niego zarówno poważne zagrożenie, jak i nie mieć dla niego 
żadnego praktycznie znaczenia. Dlatego też w nowszych definicjach grup interesów 
akcentuje się nie tylko zgłaszanie żądań względem przedsiębiorstwa, ale również 
możliwość ich egzekucji” [Leksykon 2004, s. 151-152].  Strategiczni partnerzy to 
„grupy, instytucje i organizacje, które spełniają dwa warunki: po pierwsze, mają swoja 
„stawkę” w działaniu firmy, w jej decyzjach i ich efektach,; po drugie, sa w stanie 
wywrzeć efektywną presję na organizację” [Obłój 2007, s. 217]. 

W szerokim ujeciu nteresariuszy dzieli się najczęściej na dwie grupy: 
1) wewnętrznych (w firmie), do których zalicza się: właścicieli (dominujących 

udziałowców/akcjonariuszy, radę nadzorczą), menedżerów i pracowników; 
2) zewnętrznych (w otoczeniu), w tym: dostawców i kooperantów, inwestorów i 

partnerów w innych formach współpracy, odbiorców (klientow), konkurentów, 
instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, wierzycieli), związki 
zawodowe, władze państwowe i samorządowe (lokalne), instytucje edukacyjne, 
społeczne i grupy nacisku, itp.6   

 
 
3. Metodyka analizy interesariuszy 
 
 Celem identyfikacji i analizy oddziaływania interesariuszy stosuje się róznego 
rodzaju podejścia i narzędzia szczegółowe. Najpełniej metoda ta została opisana w pracy 
[Lisiński 2004, s. 80-88], w której wykorzystano także propozycje innych autorów, a 
zwłaszcza opracowania [Kafel 2000], [Johnson, Scholes 1990], [Obłój 2007, s. 217 i 
dalsze]. Charakterystykę etapów omawianej koncepcji zawiera Tabela 1, natomiast w 
Tabeli 2 zestawiono jej najważniejsze techniki szczegółowe.    
 Dla celów analizy partnerów można przyjąć następujące ich charakterystyki: 
− zależność miedzy firma a partnerem jest zazwyczaj dwustronna, ale nie musi być 

zrównoważona, 
− firma może być uzależniona od partnera, który tworzy podstawę jej istnienia, przeżycia, ma 

nad nią władzę, 
− partnerzy są uzależnieni od firmy moralnie i prawnie, pozostają pod jej wpływem, 
− siła zależności między firmą a partnerami podlega zmianom w czasie, 
− relacje firma-partner maja charakter kontraktowy, dążą do równowagi, 
− relacje te opierają się na uzasadnionych prawem żądaniach, oczekiwaniach, muszą 

zmierzać w kierunku ich zaspokojenia lub osłabienia [Kafel 2000].  
 Należy podkreślić, iż  w ramach omawianej metody (zwłaszcza dla celów ustalenia 
hierarchii ważności partnerów) stosuje się podział otoczenia organizacji odmienny od 
tradycjnego, stosowanego w ramach analizy strategicznej, tj. z punktu widzenia siły 
wpływu partnerów, na: 

 
6 Stosuje się także inne podziały, np. na „kontraktowe” i „społeczne” grupy interesów [Clarke 1998]. 
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Tabela 1  
Metodyka (procedura) analizy interesariuszy 

 
Etap Fazy (kroki) i opis działań 

1.1. Wybór interesariuszy organizacji  
Z ich definicji wynika, że każdy z nich dysponuje pewną siłą nacisku, którą firma musi oszacować przed 
podjęciem decyzji zmieniającej wzajemne relacje. Decyzje te powinny być akceptowane bądź uznane za 
dopuszczalne przez obie strony. W warunkach turbulentnego otoczenia, w którym funkcjonują obecnie 
organizacje, wyboru interesariuszy najlepiej dokonywać, kierując się intuicją i doświadczeniem. 
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1.2. Ustalenie hierarchii ważności interesariuszy 
Najważniejsze zadanie dla całej procedury, realizowane po to, aby dać menedżerom wskazówkę, z czyimi 
interesami i preferencjami organizacja musi się liczyć najbardziej. 
Z reguły oparte jest na analizie rodzaju i siły wpływu wywieranego na organizację. Najogólniej 
interesariusze mogą być nastawieni do firmy pozytywnie, negatywnie, lub neutralnie [Berliński, Penc-
Pietrzak 2004, s. 203]. Głównymi kategoriami analitycznymi w ich analizie są ich [Obłój 2007, s. 218-219]:
1) siła nacisku (władza), którą organizacja musi uszanować, zanim wdroży ostateczne decyzje, 
2) uprawomocnienie oddziaływania, 
3) pilność ich żądań, a tym samym niezbędna szybkość reakcji na owe żądania. 
W [Mitchell i inni 1997], biorąc pod uwagę wymienione kategorie, wyróżniono siedem rodzajów partnerów: 
drzemiący, dyskretni, aspirujący, dominujący, zagrażający, uzależnieni, rozstrzygający, a w [Savage i inni 
1991] wzięto pod uwagę  dwie charakterystyki interesariuszy: oczekiwania wobec firmy i możliwości 
wpływania na jej działanie. W literaturze spotyka sie różne propozycje analizy wpływu interedsariuszy na 
firmę. Najpopularniejsze to mapa interesariuszy i macierz M. Johnsona i K. Scholesa [1999, s. 216].  
2.1. Określenie oczekiwań interesariuszy i organizacji 
Zmierza do zweryfikowania często nieprawdziwych wyobrażeń o stanie wzajemnych powiązań oraz 
zaktualizowania opinii obu stron. Dla zebrania informacji koniecznych do określenia natury tych relacji  
wykorzystuje się droge (pracochłonne) wywiady lub badania ankietowe (kwestionariuszowe). 
2.2. Ustalenie celów interesariuszy 
Aby opisać zadania, które zamierzają oni realizować należy wykorzystać  wszystkie dostępne informacje ich 
charakteryzujące. Niezbędne jest dynamiczne spojrzenie na partnerów i identyfikacja zarówno ich obecnie 
realizowanych jak i tych, które  zamiarzają osiągnąć w przyszłości. Zadanie to trzeba łączyć z określaniem 
sposobu, w jaki każdy z partnerów wchodzi w relacje z organizacją: bezpośrednio, czy poprzez rozwiązania 
prawne, naciski polityczne, czy społeczne, lub oddziaływanie przez media, itp. 
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2.3. Identyfikacja treści i formy interakcji 
Można tego dokonać ustalając: postać, zawartość informacyjną, czytelność, czy formę interakcji, a także 
formułując prawidłowości dotyczące wzorca przebiegu czy okresów szczególnego nasilenia się zjawiska. 
Celowe jest również poznanie równowagi owych interakcji, ustalenie która ze stron ma większą siłę 
przetargową, jakimi czynnikami oddziałuje i w jakie w pośrednie zależności wchodzi. Uzyskane dane mogą 
dotyczyć zarówno bieżącej jaki i najbardziej prawdopodobnej czy preferowanej sytuacji stron.   
Zadania te realizowane są przy pomocy klasycznej metody analizy i studiowania, wspartej obserwacja 
zachowań partnerów. Ustalenia zakresu wzajemnych wpływów stron, odniesionego do dwóch sytuacji 
organizacji - najbardziej prawdopodobnej i najbardziej preferowanej, można  dokonanać przez zastosowanie 
macierzy M. Johnsona i K. Scholesa [1999, s. 216], w której zbiór interesariuszy jest rozmieszczany w 
każdym z wyróżnionych pól macierzy. Analiza zakresu wpływu pozwoli na przypisanie partnerom w 
poszczególnych polach macierzy, znaku (+), gdy firma ma wpływ na partnera, lub znaku (-), gdy zależność 
jest odwrotna. Ponadto celowe jest zastosowanie macierzy relacji między strategicznymi partnerami 
organizacji [Obłój 2007, s. 224-225], zwłaszcza wtedy, gdy rozważane powiązania sa niesymetryczne oraz 
dodatkowo analizy profili kluczowych strategicznych partnerów organizacji [Lisiński 2004, s. 86-87], dla 
ujęcia jakościowego wymiaru rozważanych relacji. 

3.1. Ocena wpływu interesariuszy na organizację 
Dokonywana jest na podstawie wnikliwej analizy i syntezy wszystkich zebranych dotąd informacji (oceny 
zespołowej). Jest zatem wyznaczona merytorycznym zakresem analizy, podlegają jej cele i oczekiwania 
partnerów, treść rozważanych powiązań i sposoby ich realizacji.  
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3.2. Ustalenie kierunków dalszych działań 
Mogą się sprowadzać do ustalenia sposobów zmiany równowagi sił między firmą a jej partnerami, co może 
się konkretyzować w postaci działań w kierunku jednoznacznej zmiany relacji na korzyść organizacji, lub 
tylko poprawy wzajemnych relacji. Formułowane tutaj przedsięwzięcia mogą również mieć szerszy wymiar 
i doprowadzić np. do podjęcia prac nad opracowaniem szczegółowych prognoz zachowań partnerów. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie [Lisiński 2004, s. 80-88].
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Tabela 2 
Wybrane techniki szczegółowe analizy interesariuszy 

 
Nazwa i autor 

techniki 
Charakterystyka 

Mapa 
interesariuszy 
(pierwszą jej 
prozpozycję 
przedstawił  
R.E. Freeman 
[1984], 
występuje w 
wielu różnych 
wariantach) 

Na mapie tej organizacja ustytowana jest w środku, a partnerzy ulokowani wokół niej. 
Wpływ partnerów określają strzałki skierowane ku organizacji, przy czym ich długość 
obrazuje stopień oddalenia partnerów od organizacji (im krótsze, tym bliżej), natomiast 
ich grubość sygnalizuje siłę oddziaływania (im grubsze, tym większa siła 
wpływu).Rodzaj linii świadczy natomiast o rozmieszczeniu popartnerów w otoczeniu 
podstawowym (linia ciągła) lub drugorzędnym (przerywana). Jest to to najłatwiejszy 
sposób identyfikacji interesariuszy, stanowi ich ogólny, wstępny obraz, tworzy 
przybliżoną hierarchię ich ważności. Wynikające z niej wnioski powinny zatem zostać 
zweryfikowane przez zatosowanie jednej z technik ustalania hierarchii ważności, np. 
analizy par. Może być także uzupełniona opisem relacji firmy z poszczególnymi 
interesariuszami. 
W pracy [Hosseini, Brenner 1992] zaproponowano metodykę tworzenia „macierzy wag 
wartości” dla oceny oddziaływania interesariuszy na cele firmy. 

Macierz  
M. Johnsona  
i K. Scholesa 
[1999, s. 216] 

Macierz ta (schemat typu portfolio) porządkuje zbiór interesariuszy, poprzez ich podział 
na cztery nastepujące grupy (pola) - wykorzystując w tym celu dwie zmienne: siłę 
wpływu i poziom zainteresowania firmą oraz określenie sposobów traktowania 
poszczególnych grup partnerów przez organizację - tj. tych, którzy (w nawiasie podano 
stopień natężenia obu wymiarów): 
1) stanowią tzw. kluczowych partnerów organizacji (wysoki-wysoki); 
2) powinna być wyłącznie informowani przez firmę (niski-wysoki); 
3) zasługuja na podtrzymywanie ich satysfakcji (wysoki-niski);   
4) wymagają minimum wysiłku ze strony organizacji (niski-niski). 
Do dalszej analizy wybiera się interesariuszy z pierwszej grupy, aczkolwiek dynamiczna 
analiza powiązań może wskazać obecnie znajdujących się w innych polach macierzy. 

Macierz relacji 
między 
strategicznymi 
partnerami 
organizacji 
[Obłój 2007,  
s. 224-225] 

Procedura jej opracowania, pozwalająca na wskazanie kluczowych strategicznych 
partnerów, sprowadza sie do realizacji następujących działań:  
1) wpisanie strategicznych partnerów do nieukierunkowanej macierzy powiazań; 
2) określenie relacji i-tego partnera do innych, ustalając równocześnie charakter tego 

powiązania: może ono polegać na wpływie partnera i-tego na partnera j-tego, 
wówczas relacje taka oznaczamy znakiem (+), lub uzależnieniu partnera i-tego od 
partnera j-tego, takiej relacji przypisujemy znak (-) - analogicznie postępujemy dla j-
tego partnera, w relacji do i-tego partnera; 

3) wyznaczenie relacji miedzy partnerani przez sumowanie wartości liczbowych w: 
− kolumnach  - otrzymuje się informacje o ogólnej sile wpływu danego partnera w 

sieci firm otaczających organizację; 
− wierszach - uzyskuje sie dane obrazujące zależność danego partnera od 

pozostałych. 
Analiza zawartości informacyjnej tej macierzy opisuje typ rozważanych interakcji, 
umożliwiając określenie ich podstawowych elementów, tj. kierunku i siły wpływu.  

Analiza profili 
kluczowych 
strategicznych 
partnerów 
organizacji 
[Lisiński 2004, 
s. 86-87] 

Profil taki jest określany w obrebie dwuwymiarowej tablicy, w której wierszach 
umieszczane sa czynniki opisujące relacje, np.: zgodność celów między organizacją a jej 
partnerami, umiejętność wykorzystania: mediów, nacisków politycznych, rozwiązań 
prawnych, czy tworzenia grup interesów, itp.; natomiast w kolumnach punktowa ocena 
poszczególnych czynników, np. w skali od 1 do 5. Czynniki te, wnikając w merytoryczną 
treść relacji, pozwalają na odzwierciedlenie ich jakości.     
Profile dla poszczególnych partnerów tworzą linie łączące odpowiednie punkty 
oznaczone na przecięciu wierszy i kolumn (zaznaczone w wyniku oceny poszczególnych 
czynników dla danego partnera). Analiza profili wskazuje na lepszych lub gorszych 
partnerów pod względme danego czynnika. Stwarza także możliwość identyfikowania 
relacji między partnerami z punktu widzenia interesujących nas czynników. 

 Źródło: opracowanie własne 
 
1) bliższe (podstawowe) - partnerzy mają dużą siłę; znajdują sie tutaj najbardziej typowi, 
aktywni partnerzy: dostawcy, odbiorcy, konkurenci, związki zawodowe, lokalne instytucje 
finansowe, polityczne, społeczne, czy informacyjne;  
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2) dalsze (drugorzędne) - siłę partnerów uznajemy za mało istotną; identyfikacja tego 
rodzaju partnerów jest o wiele trudniejsza [Lisiński 2004, s. 81]; jak podkreśla K. Obłój 
[2007, s. 218-219], analizując uprawomocnienie oddziaływania interesariuszy, wynika z 
trzech powodów:  
− są oni amorficzni - dokóki ktoś nie zorganizuje konsumentów (inwalidów, kobiet, 

ekologów, studentów, itp.) w ruch społeczny, to istnieja oni tylko jako potencjalne i 
słabo uprawomocnione zagrożenie; 

− z otoczenia dalszego napływa wiele słabych sygnałów o potrzebach i oczekiwaniach 
interesariuszy, które dopiero trzeba zinterpretować; 

wielu spośród nich jest de facto ukrytych, bowiem interesuja ich tylko wybrane aspekty 
lub sposoby działania firmy, dopoki nie zaistnieje cały zbieg okoliczności, zasadniczo nie 
zgłaszają zastrzeżeń do funkcjonowania organizacji.  
 
 
4. Miejsce i rola analizy w procesie planowania negocjacji 
 
 Analiza interesariuszy stanowi jedną z technik pomocniczych w procesie 
planowania negocjacji - a ściślej w pierwszej fazie tego procesu czyli identyfikacji 
negocjacji w firmie - zob. Tabela 3. Celem ogólnym omawianego procesu jest 
zapewnienie niezbędnych warunków do prowadzenia negocjacji, natomiast celem 
szczegółowym jego pierwszej fazy -  stworzenie charakterystyki sytuacji negocjacyjnej i 
jej kontekstu organizacyjnego, która stanowi zestaw danych źródłowych (wejściowych) 
dla kolejnych dwóch faz, stanowiących proces planowania sensu stricto czyli ustalania 
celów i środków niezbędnych do ich realizacji.   

Tabela 3 
Proces planowania negocjacji w przedsiębiorstwie 

 
Fazy Etapy 

1. Identyfikacja 
negocjacji 

- wstępna identyfikacja negocjacji w firmie 
- określenie grup interesów 
- identyfikacja potencjalnych negocjacji wielostronnych i koalicji 
- analiza sytuacji negocjacyjnej 
- identyfikacja związków pomiędzy sytuacjami negocjacyjnymi 

2. Kształtowanie 
sytuacji  
negocjacyjnej 

- oszacowanie siły przetargowej i ryzyka negocjacji 
- ustalenie zakresu przedmiotowego i sformułowanie celów negocjacji 
- określenie obszaru negocjacji i ustalenie wariantów rozwiązań 
- ustalenie strategii prowadzenia negocjacji 
- przygotowanie pomocniczych narzędzi prowadzenia negocjacji  

3. Zapewnienie 
warunków do 
prowadzenia negocjacji 

- ustalenie miejsca prowadzenia negocjacji 
- tworzenie zespołu negocjacyjnego (dobór reprezentantów) 
- opracowanie procedury i instrukcji prowadzenia negocjacji 
- budżetowanie negocjacji  

 Źródło: opracowanie własne 
 
 W omawianej fazie celowe jest  zatem rozróżnienie dwóch kluczowych 
„wymiarów” (charakterystyk, aspektów, czy poziomów rozważań): 
1) organizacji, czyli wewnętrznego środowiska (kontekstu) negocjacyjnego, obejmującego 

szereg istotnych czynników determinujących daną (każdą) sytuację negocjacyjną, do 
których należą przede wszystkim:  

− specyficzne potrzeby i wymagania danej dziedziny działalności, lub przedsięwzięcia, 
− problemy w nich występujące i wymagające rozwiązania poprzez negocjacje,  
− oczekiwania i zalecenia odnośnie realizowanych celów i zadań,  
− zadania i zalecenia dla pracowników jako negocjatorów, 
− wymagania w zakresie ich kompetencji,  
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− przydział potrzebnych zasobów rzeczowych i finansowych, 
− możliwości i środki informacyjnego wspomagania negocjacji, 
− wymagania w zakresie spełnienia przyjętych standardów ilościowych i jakościowych, 

dotyczących procesu i efektów negocjacji.    
2) konkretnej, ściśle określonej sytuacji negocjacyjnej, charakteryzowanej przez szereg 

specyficznych „parametrów” (takich jak: strony negocjacji, ich cele, potencjał, 
możliwości i ograniczenia, itp.), w formie opisu stanowiącego syntetyczny, ostateczny 
rezultat procesu identyfikacji.  

 Biorąc pod uwagę specyfikę negocjacji w firmie, ich proces został zatem 
potraktowany szerzej niż ma to zwykle miejsce w literaturze przedmiotu. Oprócz 
typowych czynności, związanych z kształtowaniem sytuacji negocjacyjnej i stwarzaniem 
odpowiednich dla niej warunków, obejmować będzie bowiem fazę identyfikacji, której 
realizacja obejmuje pozyskiwanie i analizę wszelkich niezbędnych informacji, w tym 
także na temat aktualnych i/lub potencjalnych partnerów negocjacji.   
 Pierwszym etapem, konkretyzującym wymienione wymiary i czynniki jest zatem 
identyfikacja różnego rodzaju grup interesu (interesariuszy), które należy wziąć pod 
uwagę przy rozwiązywaniu konkretnego problemu w danym obszarze działalności firmy 
poprzez negocjacje. Grupy te - stanowiące elementy otoczenia kontraktowego negocjacji - 
mogą bowiem w mniejszym lub większym stopniu oraz w różny sposób wpływać na daną 
sytuację negocjacyjną, a co za tym idzie - stanowić potencjalne strony negocjacji. Celem  
tego etapu jest więc wskazanie (wybór) właściwego partnera (partnerów) negocjacji.  
 Jak zauważa M. Watkins [2005, s. 24] „… strony negocjacji mogą wydawać się 
oczywiste i czasami rzeczywiście tak jest. Niemniej jednak często zdarza się, zwłaszcza w 
przypadku negocjacji nominalnie dwustronnych, że są już w nie zaangażowani inni, nie 
rzucający się w oczy gracze. Czasami do negocjacji nieoczekiwanie włączają się inne 
strony i nadają im nie przewidziany bieg. czasem zaangażowanie innych stron w 
negocjacje przez nas prowadzone może przynieść nam korzyści. Ważne jest, by ze 
spokojem zidentyfikować czynne i potencjalne strony negocjacji, a następnie zastanowić 
się, czy udział innych stron dałby nam jakieś korzyści” 7. 
 Ponadto identyfikacja interesariuszy jest niezbędna z punktu widzenia skuteczności 
procesu wdrażania porozumienia, tj. końcowych ustaleń negocjacji. Celowe jest w tym 
przypadku przyjęcie założenia, iż jeżeli uczestnikom negocjacji nie uda się wziąć pod 
uwagę kluczowych grup interesu w dostatecznym stopniu i odpowiednio wcześnie, 
spowoduje to straty czasu w procesie wdrożenia (wcześniej pozornie zaoszczędzonego 
dzięki nie uwzględnieniu interesariuszy). W procesie negocjacji należy zatem  ciągle 
rozważać kwestię interesariuszy, odpowiadając na pytania w rodzaju: czyja aprobata jest 
konieczna, z kim należy współdziałać, kto może wpływać na realizację porozumienia, itp. 
[Ertel 2004]. W przeciwnym wypadku wdrożenie  porozumienia może być utrudnione, czy 
wręcz niemożliwe. 
 Poważnym błędem jest zatem pominięcie pozornie nieistotnych, a faktycznie 
znaczących grup interesu, np. nie uwzględnienie w negocjacjach płacowych związku 
zawodowego o niedużej liczbie członków, ale mogącego potem skutecznie utrudniać 
realizację porozumienia, zawartego przez zarząd firmy jako pracodawcę z 
przedstawicielami innego związku zawodowego, zrzeszającego większość pracowników, o 
pozornie rozstrzygającym znaczeniu z punktu widzenia reprezentowania interesów 
pracobiorców. Innym przykładem może być nie uwzględnienie jako potencjalnego 
partnera w negocjacjach, dostawcy podzespołów, oferującego w danym momencie wyższe 
ceny niż inni kontrahenci, ale za części o lepszej jakości. Po pewnym czasie może się 
okazać uzyskane w ten sposób oszczędności są pozorne, gdyż skutecznie równoważą je 

                                                 
7 Inne (jak dotąd nieliczne) próby wskazywania na przydatność analizy interesariuszy w rozważanym obszarze 
stanowią prace: [Charan, Freeman 1979], [Sebenius 2004] i [Walker, Harris 1995, s. 64-66].  
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straty, wynikające ze zwiększonych kosztów napraw, dokonywanych w następstwie 
reklamacji odbiorców, dotyczących wadliwych produktów. Z drugiej strony, niewłaściwe 
jest również potraktowanie jako partnerów negocjacji tych grup interesu, które nie 
powinny być uwzględnione. Pociąga to za sobą straty istotne straty czasu i innych 
środków, a także utratę innych możliwości i potencjalnych korzyści.   
 Analiza interesariuszy w rozważanym obszarze jest także istotna z punktu widzenia 
(nie poruszanego w referacie, ale ważnego) problemu  negocjacji wielostronnych, w tym 
zawierania koalicji 8.  
 
 
5. Zakończenie 
 
 Reasumując, analiza interesariuszy stanowi użyteczne narzędzie identyfikacji 
negocjacji w firmie. Jej rezultaty  pozwalają przede wszystkim na dobór właściwych 
partnerów negocjacji, konkretyzację ich oczekiwań i celów, ustalenie zakresu 
merytorycznego negocjacji oraz ocenę siły przetargowej w fazie planowania negocjacji, a 
także efektywne wdrożenie porozumienia w ich fazie końcowej. Omawiana metoda 
warunkuje zatem realizację kolejnych działań w ramach procesu  planowania negocjacji 
sensu stricto.   
 Przedstawiona koncepcja ma charakter ramowy i wymaga dalszej konkretyzacji, 
poprzez uściślenie jej poszczególnych elementów, a zwłaszcza rodzajów, procesu i 
instrumentów analizy jako narzędzia identyfikacji negocjacji. Niezbędna jest także jej 
weryfikacja empiryczna poprzez badania porównawcze dotyczące typowych sytuacji 
negocjacyjnych w firmach.  
 Ponadto przy stosowaniu analizy interesariuszy, nie tylko w planowaniu negocjacji, 
ale także z godnie z jej pierwotnym (zasadniczym) przeznaczeniem  niezbędne jest wzięcie 
pod uwagę następujących wskazań, wynikających z (wzmiankowanych we wstępie)  
aktualnych uwarunkowań działania przedsiębiorstw: 
− charakterystyka interesariuszy (zwłaszcza jako potencjalnych partnerów negocjacji) 

powinna być bardzo precyzyjna, uwzględniająca wszystkie wymienione wyżej ich 
cechy i stany (wartości), nawet pozornie mniej przydatne, czy istotne; 

− należy brać pod uwagę zarówno aktualnych interesariuszy, jak i potencjalnych, a nawet 
hipotetycznych, czy pożądanych (modelowych), prognozując ich zachowania; 

− analizie powinny także podlegać wszelkie obecne i potencjalne związki między nimi 
(zwłaszcza dla celów negocjacji wielostronnych i tworzenia koalicji); 

− analiza powinna mieć charakter dynamiczny - informacje na temat interesariuszy (ich 
cech, grup, itp.) powinny być na bieżąco weryfikowane i aktualizowane;   

− w analizie należy brać pod uwagę (w analogicznym zakresie) także daną firmę jako 
obecnego lub potencjalnego interesariusza innych podmiotów, zwłaszcza pod katem 
realizacji własnych celów oraz sposobu postrzegania przez partnerów („dualny” 
problem analizy);  

− wszystkie informacje na temat interesariuszy i rezultaty ich analiz powinny być 
gromadzone, przetwarzane i rozpowszechniane we współdziałaniu wszystkich 
jednostek firmy, w formie swoistej bazy danych o jej partnerach. 

 

                                                 
8 Problem ten omawia obszernie m.in. J. Kamiński [2003, s. 93-112]. Istotnym zagadnieniem - również 
pominiętym z uwagi na zasadniczy cel i ograniczone rozmiary referatu -  jest kwestia ustalenia odpowiedniej 
kolejności negocjacji z interesariuszami po rozpoznaniu ich oczekiwań i celów [Sebenius 2004]. 
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ANALIZA INTERESARIUSZY W PLANOWANIU NEGOCJACJI 
 

(streszczenie) 
 
Celem referatu jest  przedstawienie możliwości wykorzystania analizy interesariuszy jako 
techniki pomocniczej w procesie planowania negocjacji w przedsiębiorstwie.  
Zaprezentowano  ogólną charakterystykę tej metody oraz jej szczegółowe ujęcie 
analityczne (procedurę i techniki szczegółowe). Omówiono jej miejsce i rolę w fazie 
identyfikacji negocjacji. Wskazano korzyści wynikające z jej zastosowania, starając się 
udzielić odpowiedzi na jedno z pytań postawionych przed uczestnikami konferencji, o to 
jak zmieniać metody planowania strategicznego w aktualnych warunkach działania 
przedsiębiorstw. 
 
 
 

STAKEHOLDERS ANALYSIS WITHIN NEGOTIATIONS PLANNING 
 

(abstract) 
 
 

The objective of the paper is to present the possibilities of applying stakeholders analysis 
as a supplementary tool within corporate negotiations planning process. The general idea 
of that method was presented as well as its analytical framework (procedure and particular 
techniques). Its place and role within negotiations identification was described. The 
benefits of its utilization were pointed pout, attempting at answering one of the questions 
faced by the conference participants, considering the changes of strategic planning 
methods under contemporary circumstances of companies performance. 
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