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Są trzy proste zasa-
dy, których warto
przestrzegać, aby
nie mnożyć niepo-
trzebnych spotkań
firmowych. 

Zasada nr 1: Wtedy, gdy niezbędne 
Zanim podejmiesz decyzję dotyczącą spotkania,
określ efekt, jaki chcesz uzyskać. Zastanów się, czy
rzeczywiście spotkanie jest najlepszym na to spo-
sobem? Z jednej strony zbyt łatwo wykorzystujemy 
e-mail i SMS do przekazywania informacji, szcze-
gólnie tych trudnych i niepopularnych, osobom,
które siedzą w biurze obok. Z drugiej zaś marnuje-
my czas na zebrania w sprawach, które da się zała-
twić szybciej. Można przeprowadzić telekonfe-
rencję, wysłać wiadomość do wszystkich zainte-
resowanych lub porozmawiać indywidualnie.
Przełożeni często organizują cotygodniowe spo-
tkania, na których przepytują pracowników ze
zrealizowanych zadań. Zaproszeni ożywiają się
jedynie w momencie, gdy referują. W pozosta-
łym czasie przysypiają, bo omawiane sprawy
ich nie dotyczą. 

Zasada nr 2: Tylko potrzebni
Zanim podejmiesz decyzję o zorganizowaniu kolej-
nego spotkania, skalkuluj jego koszty. Zsumuj wyna-
grodzenie uczestników za czas spędzony na spotka-
niu i dodaj do tego koszt niewykonanej przez nich
pracy w trakcie, gdy uczestniczą w spotkaniu. Jeśli to
wszystko nie zniechęciło Cię do zorganizowania spo-
tkania, zastanów się nad jego planem i listą uczestni-

ków. Obie kwestie są ze sobą powiązane. Zaprasza-
my tylko tych, którzy są niezbędni. Poruszane tema-
ty mają ich dotyczyć i być dla nich ważne. Pamiętaj,
że niektóre osoby mogą uczestniczyć tylko w części
spotkania lub otrzymać podsumowanie w sytuacji,
gdy powinny znać ustalenia, ale ich obecność nie jest
niezbędna. Przystępując do zorganizowania zebra-
nia, wysyłamy zaproszenie i prosimy o potwierdze-
nie przybycia. W zaproszeniu na spotkanie trzeba
podać jego cel i program wraz z ewentualnymi ko-
rzyściami, jakie dla uczestników wynikną z uczest-
nictwa (np. „będziecie potrafili stosować nowe zasa-
dy rozliczania dokumentów”, „poznacie funkcję no-
wego projektu realizowanego przez nasz dział i swo-
ją w nim rolę”). Należy też określić czas trwania spo-
tkania. Jeśli chcemy, aby uczestnicy coś przygotowa-
li na spotkanie, na przykład przeczytali materiały lub
zaprezentowali jakiś temat, informujemy ich o tym
z wyprzedzeniem. Uczestników przybywających
spoza firmy warto poinformować o sprawach organi-
zacyjnych, takich jak na przykład możliwość skorzy-
stania z parkingu czy szatni. W interesie prowadzą-
cego leży punktualne przybycie, a udostępnienie ta-
kich informacji może im w tym pomóc. 
Przygotuj miejsce. Bądź wcześniej i upewnij się, że
wszystko jest gotowe, zanim zbiorą się pozostali.
Wszyscy wiemy, jak popsuć spotkanie mogą na przy-
kład kłopoty z podłączeniem rzutnika do laptopa,
brak przedłużacza lub za mała liczba krzeseł w sali. 

Zasada nr 3: Krótko i efektywnie
Stare powiedzenie mówi: spotkania trwają tyle cza-
su, ile im poświęcimy. W niektórych firmach popu-
larne są zebrania na stojąco. Niewygodna pozycja

ODPOWIEDŹ

Jak przygotować i poprowadzić
efektywne spotkanie? 

Naszym firmowym problemem jest nadmiar spotkań.
Zdarza się, że w kalendarzu mam trzy nachodzące 
na siebie zebrania. Podejmujemy na nich ustalenia, z któ-
rych nie mamy czasu się wywiązać, bo znów się spoty-
kamy. Jako przełożony przyczyniam się niestety do tej
sytuacji. Z drugiej strony chcę regularnie spotykać się
ze swoim zespołem. Dodatkowo kieruję projektami wy-
magającymi zebrań. Jak spotykać się efektywnie? 

PROBLEM
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wymusza zwięzłość i tempo. Gdy uczestnicy rozsia-
dają się, a do tego popijają kawę i pogryzają ciastecz-
ka, mają małą motywację (wraz z prowadzącym) do
szybkiego zakończenia. Badania prowadzone na
Uniwersytecie Missouri pokazały, że tzw. stand-up
meetings były tak samo produktywne jak sit-down
meetings. Jedyną różnicą było to, że spotkania sie-
dzące trwały przeciętnie o 34 proc. więcej czasu. 
Bądź dobrze przygotowany. Miej przed sobą plan
spotkania zawierający listę tematów, ich kolejność
i czas, jaki zamierzasz im poświęcić. Zaczynaj za-
wsze punktualnie, nawet jeśli nie wszyscy przybyli.
Zasadę tę szczególnie warto stosować w sytuacji
spotkań cyklicznych. Czekanie na spóźnialskich na-
wet kilka minut jest sygnałem dla punktualnych, że
nie warto być na czas. Następnym razem też przyj-
dą później. Tym, którzy się spóźnili, pokazujemy
natomiast, że nic się nie stało, bo i tak na nich po-
czekaliśmy. Spóźnią się więc ponownie. Będąc kon-
sekwentnym i zawsze zaczynając o czasie, uczymy
punktualności. Wślizgiwanie się do sali, gdy zebra-
nie jest w toku dla większości nie jest przyjemne
i w przyszłości będą starali się tego uniknąć. Aby nie
dezorganizować spotkania, włączaniem się w jego
przebieg spóźnialskich, zaplanuj na początek zagad-
nienie mniej kluczowe. Jeden znajomy szef zawsze
zaczynał o wyznaczonym czasie od punktu „Co
w trawie piszczy”. Omawiał firmowe newsy – zmia-
ny w innych działach, awanse lub po prostu plotecz-
ki. Nic specjalnie istotnego, z drugiej zaś strony te-
mat bardzo lubiany przez pracowników. Sam w so-
bie motywował do punktualnego przychodzenia.
Uczenie punktualności poprzez rozpoczynanie za-
wsze o czasie oczywiście nie zadziała od razu. Na
efekty musimy poczekać kilka spotkań. 
Przed zebraniem przejrzyj agendę i zastanów się,
ile czasu chcesz poświęcić na każdy punkt oraz jak
zamierzasz go podsumować. Ustal, przy których
częściach chcesz usłyszeć zdanie uczestników, za-
planuj czas na dyskusję, określ, czym ma ona się
skończyć. Szczególnym przypadkiem zebrań są te,
poświęcone na grupowe podejmowanie decyzji
czy wypracowanie rekomendacji. Osoby zaintere-
sowane tym zagadnieniem zapraszam do lektury
porady „Co robić, by grupowo rozwiązać pro-
blem?” w sierpniowym „Personelu i Zarządzaniu”. 
Rozpocznij spotkanie od przedstawienia jego celu
i programu, przypomnij, jaki jest zakładany efekt
spotkania, ile czasu będzie trwało, zapowiedz, kto

będzie prezentował poszczególne tematy oraz kie-
dy oczekujesz pytań (na przykład „w każdym mo-
mencie, gdy będzie taka potrzeba” lub „po zakoń-
czeniu każdej części spotkania”). Prowadzenie spo-
tkania i równoczesne notowanie jego przebiegu jest
trudne. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy, ustal, kto
będzie robił notatki. Przedstaw swoje oczekiwania
odnośnie do zawartości protokołu. Możesz chcieć
mieć zanotowany cały przebieg spotkania lub tylko
podjęte ustalenia. Przystąp do realizacji agendy. Pa-
miętaj, że jeśli przekraczasz czas przewidziany na
dany punkt, będziesz musiał go zaoszczędzić w in-
nym miejscu. Staraj się kończyć zebranie nie póź-
niej, niż to zaplanowałeś. W wyjątkowych sytu-
acjach, jeśli istnieje potrzeba wydłużenia (nieocze-
kiwanie pojawiły się nieprzewidziane tematy), za-
pytaj o zgodę uczestników. Na koniec spotkania
zrób posumowanie najważniejszych kwestii, przy-
pomnij ustalenia i osoby odpowiedzialne za realiza-
cję. Zapytaj, czy są jeszcze jakieś pytania, podzię-
kuj za uczestnictwo. Po spotkaniu roześlij protokół
lub notatkę z uzgodnieniami. 

Neutralny moderator
Czasem warto, aby osoba prowadząca spotkanie,
szczególnie jeśli jego celem jest dyskusja i podjęcie
ustaleń, była neutralna w stosunku do meritum
sprawy. Oznacza to, że nie zabiera ona głosu w dys-
kusji i nie opowiada się za żadnym rozwiązaniem.
Prowadzący, z racji swojej funkcji, ma możliwość
wpływania na przebieg spotkania i promowania
preferowanego przez niego punktu widzenia. Jeśli
naprawdę chcesz usłyszeć wszystkie racje i nie
ograniczać otwartej wymiany zdań, a zarazem być
równoprawnym członkiem spotkania, który wypo-
wiada swoje poglądy, poproś o prowadzenie kogoś
innego. Osoba taka najlepiej, aby miała doświad-
czenie w prowadzeniu spotkań i nie była osobiście
zaangażowana w omawiane zagadnienia. 

Kinga Markert
Autorka jest mediatorem, moderatorem i trenerem. 
Prowadzi firmę Markert Mediacje, oferującą usługi
związane z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych 

i konfliktowych. Wiele lat pracowała w wewnętrznym
dziale HR. 

KKOONNTTAAKKTT::

kinga.markert@mediacje.biz
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