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Standard Nowoczesnego Zebrania

Mamy do�� marnowania czasu.

Zebrania to chaos; oto jak je naprawi�:
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Nowoczesne Zebranie wspiera decyzj�,

która ju� zosta�a podj�ta

Je�eli kto� potrzebuje rady przed podj�ciem wa�nej decyzji, powinien

zasi�gn	� jej na drodze indywidualnych rozmów. Dopiero po pod-

j�ciu wst�pnej decyzji mo�e zwo�a� zebranie.

Zorganizowanie zebrania mo�e by� potrzebne z dwóch powodów:

Konflikt

Osoby zwi	zane z tematem mog	 przedyskutowa� decyzj�, zapro-

ponowa� alternatywne rozwi	zania, zasugerowa� zmiany lub podzie-

li� si� swoimi obawami. Nast�pnie podejmowana jest ostateczna

decyzja.

Koordynacja

Je�eli decyzja wymaga wspó�pracy ró�nych zespo�ów lub przedsta-

wicieli kilku dzia�ów w firmie, wszyscy powinni zebra� si� w jed-

nym miejscu, �eby wspólnie koordynowa� plan dzia�ania.

Nowoczesne Zebranie zaczyna si� punktualnie,

trwa krótko i ko�czy si� zgodnie z planem

Nowoczesne Zebranie ma sztywne ramy czasowe, dzi�ki czemu decy-

zje nie s	 odk�adane w niesko�czono��. Zebranie si� ko�czy, decyzja

zostaje podj�ta, a uczestnicy wracaj	 do pracy.

Je�li si� spó�nisz, zaczniemy bez Ciebie. I nie zaprosimy Ci� na

nast�pne zebranie.
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Nowoczesne Zebranie ma ograniczon�

liczb� uczestników

Tylko te osoby, które s	 �ci�le zwi	zane z tematem, s	 zapraszane

na Nowoczesne Zebranie. Ma�e grono uczestników pozwala na szyb-

sze podejmowanie decyzji i u�atwia koordynacj� planów. Je�eli zapro-

szeni uczestnicy widz	, �e nie s	 potrzebni, ich obowi	zkiem jest

odmówi� udzia�u w zebraniu.

Nowoczesne Zebranie wymaga przygotowania

Uczestnicy Nowoczesnego Zebrania musz	 wcze�niej dosta� harmo-

nogram, w którym b�dzie opisana dyskutowana decyzja lub dzia�a-

nia, które nale�y skoordynowa�. Wszyscy musz	 dok�adnie przemy-

�le� ró�ne scenariusze zwi	zane z decyzj	 i zaproponowa� sensowne

rozwi	zania. B�dziemy pyta� Ci� o zdanie. Je�li nie b�dziesz przy-

gotowany, w ogóle nie przychod�.

Nowoczesne Zebranie s�u�y tworzeniu

planów dzia�ania

Do jakich dzia�a� si� zobowi	zujemy? Kto jest odpowiedzialny za

ka�de z nich? Kiedy zostan	 one zako�czone? Nowoczesne Zebra-

nie gwarantuje, �e te pytania nie pozostan	 bez odpowiedzi. Plan

dzia�ania, b�d	cy bezpo�rednim skutkiem dyskusji przeprowadzonej

podczas zebrania, jest rozdawany uczestnikom wkrótce po zako�-

czeniu spotkania. Obowi	zkiem lidera zebrania jest kontrolowanie

dalszych dzia�a� i rozliczanie poszczególnych uczestników z reali-

zacji przypisanych im zada�.

Je�li plan dzia�ania nie jest potrzebny, to znaczy, �e zebranie rów-

nie� nie jest potrzebne.
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Nowoczesne Zebranie nie ma charakteru

informacyjnego; czytanie notek jest obowi�zkowe

Celem Nowoczesnych Zebra� jest wspieranie konkretnych decyzji,

a to oznacza, �e musimy zrezygnowa� z zebra� o charakterze informa-

cyjnym. Aby to by�o mo�liwe, mened�erowie powinni pisa� notki,

a wszyscy musz	 si� zobowi	za� do ich czytania. W kulturze czytel-

nictwa zebrania informacyjne straci�y racj� bytu.

Nowoczesne Zebranie funkcjonuje równolegle

z kultur� burzy mózgów

Nowoczesne Zebranie skupia si� wokó� decyzji, zaw��enia opcji.

Burza mózgów jest tu koniecznym uzupe�nieniem, poniewa� jej

celem jest masowa generacja opcji. Jednak wa�ne jest, aby przepro-

wadzi� j	 we w�a�ciwy sposób. Jest ona przeciwie�stwem zebra-

nia, dlatego regu�y dotycz	ce Nowoczesnego Zebrania nie maj	 tu

zastosowania.
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