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Bez tremy, bez stresu — bezb³êdnie
Umówi³eœ siê z nimi na dziewi¹t¹?
Spotkania, mitingi, konferencje, zebrania. Zmora biurowego ¿ycia? Z³odziej czasu
i kwintesencja bezproduktywnoœci? A mo¿e doskona³y czas na poprawienie komunikacji
oraz idealny moment na pozytywn¹ autoprezentacjê? To, jak ta sfera aktywnoœci wygl¹da
w Twojej firmie, w znacznej mierze zale¿y od organizatora takich nasiadówek. Jeœli w³aœnie
Tobie przypad³a w udziale ta rola, pozornie niewdziêczne zadanie mo¿esz zmieniæ
w szansê na stworzenie profesjonalnej sesji o intensywnoœci burzy mózgów.
Przygotuj siê solidnie do czekaj¹cego Ciê zadania. Bez wzglêdu na to, czy spotkanie
ma mieæ charakter oficjalny, czy nieformalny, warto wiedzieæ, jak siê zachowaæ,
co powiedzieæ i jak reagowaæ na niespodziewane zwroty akcji. Dlatego te¿
przygotowaliœmy dla Ciebie ksi¹¿kê, która uzbroi Ciê po zêby w odpowiednie techniki
aran¿owania i prowadzenia ró¿nego typu posiedzeñ. Znajdziesz tu równie¿ stosowne
taktyki psychologiczne, pomagaj¹ce przej¹æ kontrolê nad niechêtn¹ lub zbyt swawoln¹
grup¹. A przede wszystkim poradnik ten zagwarantuje Ci pe³ne wsparcie merytoryczne,
staj¹c siê Twoim ma³ym konferencyjnym katechizmem.
!
!
!
!
!

Wyst¹pienia, odczyty i referaty.
Standardowe zebrania zespo³owe.
Zasady organizowania konferencji.
Prezentacje oraz specjalistyczne szkolenia.
Przygotowanie materia³ów pomocniczych.
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Moderator:
Techniki przygotowawcze
— Psychologia
prowadzenia zebrania
— Unikanie konfrontacji
— „Wychowywanie”
uczestników
Moderator

Jeli w ramach polecenia subowego bdziesz mia za zadanie
poprowadzenie spotkania albo zostaniesz o to poproszony, postawi Ci to w zupenie innej sytuacji ni pozostaych uczestników.
Musisz zachowywa neutralny punkt widzenia. Nie moesz osdza
odmiennych stanowisk, lecz stajesz si arbitrem odpowiadajcym
za konstruktywn wymian zda. Oznacza to, e musisz zadba
o waciwe zachowanie si (ewentualnych) kontrahentów, nada
rzeczow struktur przebiegowi dyskusji oraz — last but not least1
— sprawi , eby zewntrzne okolicznoci i warunki w ogóle umoliwiay regularny przebieg zebrania.
1

Na kocu, ale nie najmniej wane (ang. last but not least) — rzecz
wzmiankowana na samym kocu, co jednak nie znaczy, e majca
najmniejsze znaczenie — przyp. tum.
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Jako oficjalny moderator, czy to w oparciu o odgórn dyrektyw szefa, czy te z wyboru gremium, bdziesz mia do wykonania nastpujce zadania:
i otwarcie zebrania, tj. uregulowanie formalnoci
(protokoowanie, ustalenie zasad prowadzenia dyskusji),
przedoenie harmonogramu spotkania oraz krótki przegld
zagadnie przewidywanych w porzdku dziennym;
i realizacja porzdku dziennego posiedzenia, tj. zapowied
poszczególnych punktów, wprowadzenie do kolejnych
zagadnie i ich zamknicie, zebranie poczynionych wniosków
zgodnie z protokoem;
i ustrukturyzowanie rozmowy, tj. prowadzenie listy kolejnych
mówców, udzielanie, a w razie koniecznoci zabieranie
komu gosu, przestrzeganie czasu wypowiedzi i ustalonego
harmonogramu spotkania, dbanie o poszanowanie
uzgodnionych zasad prowadzenia dyskusji, wyznaczanie
przerw, zebranie pyta, na które nie udzielono odpowiedzi;
i dbao o przejrzysto merytoryczn kolejnych wystpie,
tj. osadzenie ich w kontekcie zrozumiaym dla wszystkich
uczestników zebrania, zapobieganie zbaczaniu dyskusji na
inne tematy, wykluczanie poza ramy dyskusji problemów
niedajcych si rozwiza w danym kontekcie, podsumowanie
okrelonych etapów dyskusji;
i nadawanie zebraniu impulsów, tj. podkrcanie toczcych si
rozmów, stawianie kontrowersyjnych pyta, proponowanie
tematów w razie chwilowego zastoju podczas zebrania,
poddawanie pod dyskusj alternatywnych zagadnie oraz
próba wcignicia do rozmowy wszystkich uczestników
spotkania.

„Co za baagan!”
Nieprzygotowane miejsce spotkania
Moliwe, e jeli jeste pracownikiem umysowym, to trudno jest
Ci wyobrazi sobie siebie zajtego sprztaniem mieci. Ale kiedy
przychodzisz do pracy w znakomitym humorze i wyznaczasz spo-
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tkanie na godzin ósm rano, moe si okaza , e z zarezerwowanego pomieszczenia po wczorajszej wieczornej naradzie pozostao
pobojowisko. Z pewnoci nie bdzie to co, co pozwoli Ci zachowa dobry humor.
Czsto seria niepowodze trwa nadal ju podczas spotkania,
kiedy na przykad:
i brakuje sprztu pokazowego lub nie funkcjonuje on
prawidowo;
i na flipcharcie nie ma czystego papieru;
i na tablicy korkowej nadal wisz kartki obrazujce burz
mózgów poprzednich uczestników spotkania;
i nie mona zapali lub zgasi wiata, a najwaniejszy kabel
okazuje si za krótki;
i w Twojej teczce brakuje pisaków, a notatki s niekompletne;
i mikrofon wyglda wprawdzie profesjonalnie, ale jego uycie
sprawia, e z goników sycha dwiki najbardziej
przypominajce seri z karabinu maszynowego poczon
ze spuszczaniem wody w ubikacji;
i przyjazny kolega z dziau technicznego pozostawi Ci
na stole cakowicie nieuyteczny projektor.
Moliwoci tego typu awarii i nieprzewidzianych okolicznoci
jest nieskoczenie wiele. Moesz wykluczy przynajmniej cz
z nich, ale tylko wtedy, gdy osobicie przekonasz si o tym, e
pomieszczenie jest przygotowane do zebrania, materia kompletny, a urzdzenia techniczne gotowe do uytku.

Akademicki kwadrans
Kiedy wszystko dzieje si zbyt pó no
„Punktualno jest grzecznoci królów”. Czas to wany czynnik,
zarówno dla Ciebie, jak i dla firmy. Jeli zebranie przewidziane jest
w godzinach 9 – 10, wtedy take jego uczestnicy zarezerwuj sobie
dokadnie ten fragment dnia w tym celu. Punktualno jest z tego
wzgldu warunkiem podstawowym dla przebiegajcej moliwie
bez zakóce narady. Mona bowiem wówczas bezzwocznie
skoncentrowa si na kwestiach merytorycznych, a nie najpierw

58

ORGANIZACJA SPOTKA BIZNESOWYCH

zajmowa si nierozwizanymi sprawami okrelajcymi wzajemne relacje zebranych. Wszyscy uczestnicy posiedzenia maj zbyt
wiele zada na swoim stanowisku pracy, aeby po punktualnym
przybyciu na spotkanie mogli sobie pozwoli na oczekiwanie
przez kwadrans na spónialskich.
Pytanie: Co powinien uczyni prowadzcy, jeli o godzinie 9
obecna jest dopiero poowa uczestników?
Zalecenie: Poczeka jeszcze 5 minut i otworzy zebranie.
Uczestnik musi mie pewno , e zebranie zakoczy si o godzinie 10, skoro tyle wanie czasu zostao na nie przewidziane.
By moe który z uczestników ma zaraz po zebraniu ustalone kolejne spotkania i jedno przesunicie wywoa ca lawin polizgów.
Sytuacja, e tu przed godzin wyznaczon na zakoczenie
spotkania omówiono dopiero poow porzdku dziennego, jest
domen niemal wszystkich urzdów i przedsibiorstw. Nie oznacza to jednak, e kiedy jeste odpowiedzialny za przebieg posiedzenia, masz przyzwala na tego typu praktyki. Zawsze naley
kontrolowa harmonogram i plan spotkania (zob. s. 76 i nastpne)
oraz korzysta z prawa do wykluczania poszczególnych punktów
z dyskusji i kierowa je do powoywanych doranie komisji lub
pozostawia do wyjanienia w ramach pojedynczych rozmów, jeli
harmonogram jest zagroony.

Wskazówka
Nie moesz pozwoli sobie na odebranie kontroli nad harmonogramem
spotkania, nawet jeli chcieliby to uczyni Twoi przeoeni. Z reguy rozpoczynaj i kocz spotkania punktualnie. Jeli na pocztku zebrania
nieobecni s niektórzy kluczowi dla majcych zapa decyzji uczestnicy,
rozpocznij je od formalnoci, ustalenia terminów itd. W razie koniecznoci
ustal z obecnymi zmian porzdku dziennego spotkania i rozpocznij
je od punktu „Róne”. Pamitaj o zapowiedzi zbliajcego si koca
spotkania, ogaszajc na jego ostatnie 5 – 10 minut „decydujc rund”.
Jeli dyskusja jest w toku lub stan rzeczy wymaga bardziej szczegóowych objanie, ni przewidziano to w porzdku dziennym i harmonogramie, czsto pomocny okae si niestety jedynie hamulec bezpieczestwa. Albo dyskusja zostanie przerwana i przeoona na inny
termin, albo te — co jest najczciej praktykowanym rozwizaniem
— przeoy si pozostae punkty porzdku dziennego, o ile wszyscy
uczestnicy spotkania wyra na to zgod.
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Aha, nie domylasz si tego…
Brak pomysu, jeli nie ustalono porzdku zebrania
„No to moe zacznijmy…” — to chyba najpopularniejsze zdanie
wprowadzajce na spotkaniach. Jego popularno nie idzie jednak w parze z przydatnoci. Takie nieokrelone zagajenie rozmowy wskazuje na to, e mówca nie potrafi (wzgldnie nie chce
lub nie moe) oddzieli faktycznych problemów od pozornych,
za kolejne tematy dobiera przypadkowo na zasadzie: „Ciekawe,
co inni powiedz, kiedy ja powiem…”. Zamiast spróbowa dotrze
do istoty problemu, osoba taka kry wokó niej.
Jako prowadzcy zebranie powiniene czu si odpowiedzialny za to, aby natychmiast pooy kres tego rodzaju gierkom.
Wielu uczestnikom moe wyda si zbyteczne przypomnienie, e
nie zostali zaproszeni na towarzysk pogawdk przy kawie i ciasteczkach. Ale osobami, które w tym miejscu z niechci zamrucz
pod nosem, bd najczciej ci, którym uwaga ta przerwaa akurat
osobist rozmow. Aby nie utraci z pola widzenia struktury spotkania, konieczny jest rzetelny porzdek dzienny, który powinien
te okrela harmonogram spotkania.

Kiedy otworz si drzwi
Naruszenia porzdku maj pierwszestwo
Zakócenia przebiegu spotkania zawsze przycigaj cakowit
uwag jego uczestników. Uwiadomisz to sobie zapewne dopiero
wówczas, kiedy pierwszy raz bdziesz musia samodzielnie poprowadzi zebranie. Chodzi tutaj w pierwszym rzdzie o zakócenia zewntrzne, a nie takie, które s rezultatem samopoczucia
uczestników zebrania.
Przypomina mi si tutaj desperacka walka pewnego wydawcy,
który z okazji przyjcia noworocznego zamierza wygosi do swoich wspópracowników wspania przemow. Jego pech polega na
tym, e w pomieszczeniu obok trwaa wanie biesiada zwizkowców, kelnerzy serwowali due iloci piwa i wiktuaów, a przy tym
stale wchodzili i wychodzili przez jedyne drzwi do tej sali. A drzwi
te okropnie skrzypiay.
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Jakie mog by jeszcze zakócenia tego rodzaju?
i Jeden z uczestników upuszcza niechccy swoje dokumenty

i wszyscy kieruj wzrok ku niemu. Przemawiajcy moe
akurat w tym momencie referowa pomys zasugujcy na
nagrod Nobla, ale nikt tego nie usyszy, gdy wszyscy bd
wpatrzeni w porozrzucane kartki.
i Trwa przerwa, ale kawa jest ju zimna, za ostatni keks zosta
zjedzony. Gdzie s przekski? Otwieraj si drzwi:
„Przepraszam”. Dopiero teraz wjeda poczstunek.
i Sekretarka szefa przemyka si po cichu i przekazuje
swojemu panu i wadcy karteczk. Robi to w tak dyskretny
i niezauwaalny sposób, e wszyscy s w ni wpatrzeni jak
w wity obrazek.

Wskazówka
Niewane, czy to kelner wnosi smaczne kski, czy sekretarka przekazuje szefowi karteczk. Jedno i drugie traktuj jako zakócenie przebiegu spotkania i skomentuj je w imieniu wszystkich obecnych. Wtedy
ich uwaga ponownie skupi si na Tobie, a nie na zakóceniu. Przez to
ponownie bdziesz dziery w doni kontrol nad spotkaniem, za po
przerwie spokojnie mona bdzie do niego powróci.

„Czy pastwo mnie jeszcze suchaj?”
Zaniedbana wizualizacja
Kady prowadzcy zebranie staje si niespokojny, kiedy zauway,
e uwaga wikszoci uczestników gwatownie zaczyna sabn , e coraz bardziej daj si wród suchaczy zauway trudnoci z opanowaniem ziewania, e rozpoczynaj si prowadzone szeptem
prywatne rozmowy. Najbardziej widocznym znakiem tego, e co nie
gra, jest rosnca ilo ludzików malowanych na kartkach przez
uczestników zebrania. Takie bazgranie jest manifestacj potrzeby
wizualizacji.
adne zebranie nie powinno odbywa si przy wiadomej rezygnacji z moliwoci obrazowego przedstawienia okrelonych
treci. Klasycznymi rodkami sucymi do wizualizacji s tablice
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nacienne, magnetyczne czy korkowe oraz flipcharty. Jeli posugujemy si projektorem, zawsze powinno si posiada dodatkowe,
nieopisane folie. Niektóre zwizki przyczynowo-skutkowe czy
punkty sprzeczne daj si szybko i bezproblemowo przedstawi
w postaci graficznej lub w formie wykresu. Wizualizacja ma take
t zalet, e dziki niej wszyscy uczestnicy maj dany problem trwale
przed oczami, podczas gdy problem wyraony ulotnym sowem
zbyt szybko znika z ich wiadomoci.

Wskazówka
Naley ju przed spotkaniem zadba o to, aby w sali konferencyjnej
pozostaway do dyspozycji przynajmniej najbardziej elementarne
moliwoci wizualizacji. Dostpna powinna by co najmniej jedna tablica korkowa lub zwyka tablica magnetyczna. Jeli nawet te warunki nie
bd spenione, zdany bdziesz na improwizacj. W kadym przypadku
naley mie jednak w pogotowiu kolorowe pisaki, pinezki lub szpilki
oraz pewn ilo papieru. W razie koniecznoci wykres mona narysowa na papierze, za kartk przyczepi do oparcia postawionego na
stole krzesa lub do firanki.

„Jak mam to rozumie?
Jzyk i terminologia nie zostay zdefiniowane
Jeli jeste osob nieznajc si bliej na prawie i zapraszasz na zebranie prawnika, bdziesz musia prawdopodobnie liczy si w kontaktach z nim z problemami natury komunikacyjnej. Jzyk, jakim
posuguj si prawnicy, nie jest bowiem jzykiem, jakim mówi
jego przecitni uytkownicy. Z drugiej strony patrzc, czy wpadby
samodzielnie na pomys, aby wymyli co takiego, jak „samowolny majtek zakadowy”?
Take laik uczestniczcy w zebraniu lekarzy miaby ogromne
problemy, aby zrozumie cho by jedno sowo.
Wprawdzie tak radykalne przypadki nie s regu, ale moe
okaza si konieczne, by na pocztku spotkania wyjani kwestie
jzykowe. Warto te zdefiniowa pojcia, zanim w samym rodku
zebrania dojdzie do sporu o rozumienie okrelonych sów.
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Przykad: Podczas zebrania artystów z organizatorami wystawy
doszo do gwatownej i niepozbawionej wycieczek osobistych kótni. Jej
powodu nikt nie potrafi jednak dokadniej wyjani . Jak si póniej
okazao, otwarty konflikt pomidzy obiema stronami wywoao pojcie
„estetyka wulgarna”. Jedna cz jego uczestników rozumiaa sowo
„wulgarny” w kategoriach jzyka codziennego, traktowali je wic jako
sowo, którym okrela si ze zachowanie, nieprzyzwoito i brak
kultury. Tak rozumujc, owa grupa osób uznaa, e pojcie „estetyka”,
czyli okrelenie „pikna”, zostao tym poczeniem sownym zbrukane.
Druga cz uczestników rozumiaa sowo „wulgarny” w kategoriach
filozoficznych. Ta grupa osób wywodzia je od aciskiego sowa
„vulgatus”, czyli pospolity, powszechny, i posugiwaa si nim dla
okrelenia niefilozoficznej estetyki codziennoci, karmicej si tym, co
powszechnie zrozumiae. Równie i tu byo to wprawdzie okrelenie
raczej nacechowane pejoratywnie, ale w adnym wypadku nie miao
ono na celu „zbrukania pikna”.
Wieczór, podczas którego miao miejsce to spotkanie — odbywajce
si zreszt bez jakiegokolwiek moderatora — zakoczy si dla wszystkich
w nieprzyjemny sposób. Wielu jego uczestników przez cae tygodnie nie
odzywao si póniej do siebie. Jeli wczeniej powicono by nieco czasu
na wyjanienie terminologii, by moe byoby mona zapobiec wykolejeniu
si dyskusji i jej zmianie charakteru z rzeczowej debaty w konflikt.

Wskazówka
Jeli w zebraniu uczestnicz osoby reprezentujce róne rodowiska,
dyscypliny naukowe, róne kierunki wyksztacenia i zawody, musisz
jako moderator dyskusji zadba o to, aby posugiwano si jzykiem
zrozumiaym dla wszystkich. Fachowe pojcia powinny by stosowane
w sposób oszczdny, a w trudniejszych przypadkach ich zdefiniowanie
powinno nastpowa bezporednio podczas rozmowy. Jako prowadzcy
musisz tego wymaga od uczestników spotkania.
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„No to zagosujmy”
Przypadkowe i nieuporzdkowane gosowanie
Spotkanie miao zgodnie z planem trwa do godziny 10.00, a jest
ju 9.55. Okoo 9.45 okazao si, e w odniesieniu do dokumentu,
który wytycza cele, do których zmierza dzia firmy, wystpuj tak
sprzeczne zdania, e poszczególne frakcje zamiast zmierza do
kompromisów, raczej zaostrzaj swoje stanowiska. Znaczna
cz wspópracowników nie zgadza si z przedoonym na pimie projektem grupy roboczej. Kierownik dziau ustali zasady
dyskusji o celach dla dziau firmy w ten sposób, e najpierw
przekae swoje wyobraenia grupie roboczej, sam dyskusj nie
bdzie jednak kierowa, wydajc odgórne polecenia. Danego sowa
dotrzyma. W kadym razie do godziny za pi dziesita.
„Kto zgadza si na przedoony projekt celów, proszony jest
o podniesienie rki”. Kiedy moderator dochodzi do tego momentu posiedzenia, przeoony przerywa dyskusj i wydaje odgórne
polecenie.
Kiedy nikt ju niczego nie jest pewien, wówczas z reguy nastpuje gosowanie. Mona te powiedzie , e decyzja zostaje
podjta wg oddanych gosów. Mniej lub bardziej przypadkowo,
w zalenoci od tego, jak zapatruj si na to gosowanie uczestnicy i jak szybko pragn wróci do domu lub biura.
Tego rodzaju sytuacje powstaj najczciej wtedy, gdy:
i spotkanie nie ma adnego jasno zdefiniowanego celu;
i zaoonego wczeniej celu nie udaje si osign podczas
spotkania;
i przebieg spotkania stawia w centrum uwagi inn kwesti ni
pierwotny cel;
i zebranie jest prowadzone przez osob, w której kompetencjach
nie ma wystarczajcej decyzyjnoci.
Niezaplanowane, a przez to czsto pozbawione jakichkolwiek zasad gosowanie jest chtnie stosowanym wyjciem z sytuacji. Czsto wybiera si je nie tylko po to, by doprowadzi spraw do koca,
ale te po to, by podj jakie postanowienia.

64

ORGANIZACJA SPOTKA BIZNESOWYCH

Wskazówka
Nie moesz pozwoli na to, aby spotkanie skoczyo si jak strzelanie lepymi nabojami. Kade zebranie, niewane czy zwoane dora nie, czy te bdce regularn narad subow, powinno prowadzi
do okrelonego zakoczenia, tj. do poczynienia jakiego postanowienia
lub podjcia pewnych decyzji. Take rozstrzygnicie zakadajce przeoenie podjcia decyzji jest tego rodzaju zakoczeniem.

„Ju kocz”
Trudnoci ze znalezieniem zakoczenia
W ksice Kurta Tucholskiego Ratschläge für einen schlechten Redner
(Poradnik dla zego mówcy) mona przeczyta : „Zapowiedz koniec
przemowy dostatecznie wczenie, aby suchacz nie dosta zawau
serca w nagym przypywie radoci… Zapowiedz koniec, a nastpnie zacznij przemow od samego pocztku i mów jeszcze przez
pó godziny. Mona to powtórzy kilka razy”. To, co charakteryzuje zego mówc, waciwe jest take dla zego moderatora. Zapowiedzenie koca debaty, a zaraz potem poddanie pod dyskusj
nowego tematu to dziaania, które rzadko wywoaj zachwyt
uczestników zebrania.
W istocie wane jest, aby doprowadzi do koca nawet niezbyt
uporzdkowane spotkanie. Doprowadzenie do koca oznacza podsumowanie debaty i zebranie wniosków oraz w razie potrzeby nazwanie po imieniu oraz sformuowanie kwestii spornych.

Wskazówka
Nie moesz dopuci do sytuacji, kiedy po ogoszeniu ostatniej rundy
poddawany jest pod dyskusj nowy temat. Jedyne, o czym mona
w kocówce zebrania dyskutowa, to termin nastpnego spotkania.
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„Break!”2
Midzy motem a kowadem
Moe zdarzy si w kadym zespole, e spotkaj si dwie osoby,
które „gryz si” ze sob. W codziennej pracy udaje im si schodzi
wzajemnie z drogi i ogranicza kontakty do koniecznego minimum zawodowego. Ale podczas spotkania siedz obok siebie w ciasnym pomieszczeniu i powinny nagle akceptowa swoje odmienne
pogldy. Naley spodziewa si stresu zwizanego z ich wzajemnymi
relacjami, nawet jeli uda im si powstrzyma nerwy na wodzy.
Czsto jednak stres ten znajduje ujcie w otwartej walce.

Wskazówka
Naley rozdzieli potencjalnych przeciwników. Przestrzennie — poprzez taki ukad miejsc przy stole, aby osoby te nie siedziay obok
siebie, a przede wszystkim nie naprzeciwko siebie. W przypadku duego prostoktnego stou konferencyjnego najlepiej rozsadzi je na
przeciwlegych kocach, ale po tej samej stronie stou. Podczas narady naley te rozdzieli takie osoby czasowo, na przykad nie dajc im
moliwoci bezporedniej reakcji na wzajemne wypowiedzi przez udzielenie gosu innemu prowadzcemu uczestnikowi. Generalnie naley
trzyma si kolejnoci zgoszonych wypowiedzi. Zawsze jednak masz
moliwo tymczasowej rezygnacji z kolejnoci, dajc doj do gosu
osobie spoza kolejki w celu „bezporedniej wypowiedzi na temat” lub
„bezporedniego zgoszenia sprzeciwu”. Korzystaj z tej okazji, aby zaprowadzi spokój na zebraniu. Jeli nie masz takiej moliwoci, skorzystaj z prawa moderatora i krótko podsumuj poczynione dotd
podczas dyskusji wnioski.

Zamknij oczy i naprzód!
Ignorowanie nieprzygotowanych uczestników
Wszystko zostao zrobione jak naley. Pomieszczenie zarezerwowano we waciwym czasie, skontrolowano jego wystrój, stwierdzono,
e wyposaenie techniczne pozostaje w najlepszym porzdku,
2

Przerwa, stop (z ang. break) — sowo stosowane w boksie, oznaczajce
rozkaz sdziego dla bokserów, aby przerwali walk — przyp. tum.
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a dokumenty rozdane zostay punktualnie na dwa tygodnie
przed spotkaniem. Uczestnicy zebrania równie pojawiaj si
punktualnie — szefowie jak zawsze w ostatnim momencie —
i zaczynaj kartkowa dokumentacj, kiedy Ty otwierasz zebranie. Masz przed sob dopracowany w najdrobniejszych szczegóach
„rozkad jazdy” — w postaci wielopunktowego porzdku zebrania.
Koczysz wic wprowadzenie w temat zebrania i prosisz pierwszego uczestnika o przedstawienie prezentacji, o której mówi
Ci przed tygodniem. Kiedy podnosisz wzrok, widzisz jego przeraon twarz. Cakiem zapomnia ju o tym, e tak bardzo chcia podzieli si z innymi swoimi przemyleniami. A teraz ma to zrobi
i nie moe.
Prawd jest, e ta przykra sprawa i tak spadnie na karby osoby,
która nie przeczytaa porzdku dnia i zapomniaa o wasnej prezentacji. Ale taka sytuacja nie pomoe jednak samemu spotkaniu.
Jeli stanie si to raz — co moe si w kocu zdarzy kademu —
mona to jeszcze jako znie . Jeli jednak stanie si regu, e pojedynczy uczestnicy nie s przygotowani do spotkania lub nawet
cay zespó pojawia si na zebraniu, nie majc bladego pojcia o poruszanych na nim problemach i dopiero w trakcie zebrania zaczyna nerwowo kartkowa w papierach — „Co to dzisiaj mamy?”
— nie pozostaje Ci nic innego, jak zarzdzi przerw. Tylko w ten
sposób uczestnicy bd mogli poprawi swój stan wiedzy. Szefowi
si to jednak nie spodoba, zwaszcza jeli dotyczy to take jego
osoby. Taka przerwa jest jednak zdecydowanie lepsza ni bezadne
szeleszczenie kartkami przez pó spotkania.

Wskazówka
Jeli dajesz z siebie wszystko, a uczestnicy spotkania i tak milcz jak
zaklci, to nie powód, aby si denerwowa lub nagle zmienia temat.
Zarzdzaj przerwy, nawet jeli s one nieprzyjemne. Nastpnym razem
kady z pewnoci bdzie chcia ich sobie oszczdzi, a Ty moesz
spodziewa si lepszego przygotowania uczestników.
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„Jak to byo?”
Kiedy zapomnisz o protokoowaniu spotkania
lub jest ju na to za pó no
Tak jak porzdek dzienny wany jest dla uporzdkowanego przygotowania spotkania, tak dla jego zakoczenia równie wany jest
protokó. Dotyczy to nie tylko regularnych narad subowych,
gdzie protokó naley sporzdza bezwzgldnie w kadej sytuacji,
lecz take doranie zwoywanych spotka. Naley na nich prowadzi protokó zawierajcy opis osignitych wyników i podjtych
decyzji. W protokole takim nie zapisuje si dosownie wystpie
poszczególnych dyskutantów, jak ma to miejsce w przypadku protokoowania przebiegu konferencji. W pierwszym rzdzie zapisuje
si natomiast podjte decyzje i poczynione ustalenia oraz osignite
wyniki (np. stan dyskusji na kocu spotkania, punkty, w których
osignito porozumienie lub które nadal pozostaj sporne, itd.).
Jeli uczestnicy kad nacisk na to, aby pewne sformuowania
pojawiy si w protokole w dosownym ich brzmieniu, musz o tym
wyranie poinformowa , a w razie koniecznoci podyktowa ich
tre . Z kolei moderator musi w taki sposób kierowa rozmow,
aby podczas dyskusji wci mona byo osign „moliwe do
zaprotokoowania” punkty spotkania. Niedowiadczonym protokolantom nie zawsze z atwoci przychodzi rozrónienie midzy
stanowiskiem a postanowieniem czy midzy rozwaaniem a podejmowaniem decyzji. Odpowiedzialno za waciwy zapis spotkania ponosi moderator. Nie wystarczy jedynie zapyta na koniec
protokolanta: „No, masz wszystko?”.
W wielu gremiach przyja si zasada, aby protokoowanie zleca
praktykantom, staystom czy te najmodszemu sporód uczestników. Jest to zrozumiae, nikt nie przepada bowiem za spisywaniem
protokou. Jednak chocia rozsdne jest to, e osoby najmniej
dowiadczone wicz si w pisaniu protokoów, to wielokrotnie
w takich przypadkach rezultaty s niezadowalajce. Czsto dochodzi potem do zgaszania sprzeciwów przeciwko zapisom w protokole, te wracaj do protokolanta i musz by na nowo opracowywane. Zdarza si i tak, e nie s jeszcze gotowe do nastpnego
regularnego zebrania danego gremium.
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Niewykluczone, e miae ju okazj przeczyta protokó, po
którego lekturze pozostao Ci do stwierdzenia tylko jedno: „Na
takim zebraniu mnie nie byo!”.

Wskazówka
Nie pozostawiaj protokoowania praktykantom. Jeli protokó spisywany ma by przez niedowiadczonego wspópracownika, bo ma za
zadanie si tego nauczy, przydziel mu do pomocy dowiadczon
w protokoowaniu osob, która bdzie suy mu pomoc. Od czasu
do czasu — take w stosunku do dowiadczonych protokolantów —
zwracaj si ze sformuowaniem: „Zapisujemy w protokole, e…” lub
„A teraz kilka sów do protokou…”. S to swego rodzaju wstawki w przebiegu spotkania, których nie musi wyapywa sam protokolant, ale te
zwracaj na nie uwag wszyscy uczestnicy spotkania.

