
Szybki przewodnik dynamiki grupy w zgromadzeniach 

Tekst ten został przygotowany przez Komisję dla Dynamiki Grupy w Zromadzeniu Obozu 
Protestu Puerta del Sol (Madryt). Jest on oparty na różnych tekstach i streszczeniach które 
uzyskaly konsensus na wewnętrznych zgromadzeniach tej Komisji (i który będzie udostępniony 
na oficjalnych stronach internetowych Ruchu 15-ego Maja) i na doświadczeniach zdobytych w 
Zgromadzeniach Ogólnych które mialy miejsce w tym Obozie Protestu przed 31-ym maja 2011.

Celem tego Szybkiego Przewodnika jest ułatwienie i zachęta do rozwoju różnych popularnych 
zgromadzen które powstawaly od czasu utworzenia Ruchu 15-ego Maja. Ten Szybki 
Przewodnik będzie okresowo poprawiany i udoskonalany. W żadnym wypadku nie ma on być 
traktowany jako zamkniety model który nie może być przystosowywany przez wszelkie 
zgromadzenia przy pomocy konsensusa. W imieniu Komisji dla Dynamiki Grupy w 
Zgromadzeniu Obozu Protestu Puerta del Sol zapraszamy naszych przyjaciół i towarzyszy do 
uczestnictwa i udziału w spotkaniach, roboczych planach i wewnętrznych zgromadzeniach tej 
Komisji, które są otwarte dla wszystkich, którzy chcą przyjsc i aktywnie uczestniczyc w ich 
utrzymaniu, doskonaleniu i rozwijaniu.   

Otwarte Uwagi na Temat Zbiorowego Myślenia 

Dzieląc sie naszymi dotychczasowymi wrażeniami, jednoczesnie zachęcamy was do 
kontynuacji rozwazan i debaty nad tymi wrażeniami, ponieważ uwazamy że Zbiorowe Myslenie 
jest istotnym elementem naszego ruchu.

Wedlug naszego rozumienia, Zbiorowe Myślenie diametralnie przeciwstawia sie obrazowi 
myslenia utartemu przez obecny system. Powoduje to trudnosc użycia i stosowanie. Wymaga 
czasu, ponieważ pociąga za sobą długi proces. Kiedy staje sie wobec decyzji, normalna 
odpowiedź dwóch ludzi z różniacymi sie opiniami ma tendencję być konfrontacyjna. Każdy z 
nich broni swojej opinii w celu przekonania przeciwnika, aż ich opinia zwycięży albo, w 
najlepszym wypadku, zostaje osiagniety kompromis.

Z drugiej strony, celem Zbiorowego Myślenia, jest tworzenie. To znaczy, dwoje ludzi z 
różniacymi sie opiniami pracuje razem żeby stworzyć coś nowego. Celem nie jest wiec moja 
opinia lub twoja; jest to raczej poczucie, że dwie opnie razem stworza cos nowego. Cos czego 
żadne z nas nie wyobrażalo sobie przedtem. Ten cel wymaga od nas żeby aktywnie słuchac, 
raczej niż po prostu zajmowac sie przygotowywaniem odpowiedzi.

Zbiorowe Myślenie powstaje kiedy rozumiemy, że wszelkie opinie, badz nasze wlasne badz 
innych, musza być rozważane kiedy tworzymy konsensus i że idea, kiedy była zbudowane 
pośrednio, może nas przekształcać.

Nie zniechęcajmy się; musimy sie nauczyc; potrzebujemy czasu, żeby dopiąc celu. 

>>PODSTAWY            

Czym jest Zgromadzenie Ludowe? Jest to ciało, które zmierza do konsensusu poprzez udział i 
podejmowanie decyzji. Zgromadzenie szuka najlepszych argumentów do podjecia decyzji która 



odzwierciedla wszelkie opinie – nie pozycje które sa że sobą w niezgodzie, jak w sytuacji 
głosowania. Musi byc pokojowe, respektujace wszelkie opinie: uprzedzenia i ideologie musza 
byc zostawione w domu. Zgromadzenie nie może się skupiac wokól dyskutowania ideologii, 
raczej musi zajmowac sie praktycznymi sprawami: Czego potrzebujemy? Jak możemy to 
uzyska

? Zgromadzenie opiera się na wolnych związkach – jeśli nie zgadzasz się z czymś, co zostalo 
zdecydowane, nie musisz sie tym zajmowa

. Każda osoba może robic to co chce – Zromadzenie stara sie tworzyc zbiorową inteligencję i 
wspolne linie myśli i dzialania. Zachęca do dialogu i poznania się na wzajem. 

Jakie rodzaje Zgromadzen byly uzywane dotychczas? Zgromadzenia Grup Pracowniczych, 
Zgromadzenia Komisji, Zgromadzenia Lokalne (w dzielnicach, wsiach i miastach), 
Zgromadzenia Ogolne Obozu Protestu Puerta del Sol, i Walne Zgromadzenia Madrytu (Puerta 
del Sol i dzielnice, wsi i miasta). Te ostatnie (Walne) Zgromadzenia sa krancowymi 
decydujacymi cialami z których konsensusow podejmowane so decyzje w celu przedstawienia 
róźnych linii postepowania Wspolnej Akcji dla Ruchu 15ego Maja w kaźdym miescie.

Czym jest Konsensus? Jest on metoda uźywana przez zgromadzenia do podjecia koncowej 
decyzji w każdej specyficznej propozycji. Konsensus jest uzyskany gdzy nie ma zdecydowanej 
opozycji w zgromadzeniu odnosnie propozycji. Nastepujaca struktura musi byc stosowana do 
każdej propozycji: 1) Co jest proponowane? 2) Dlaczego jest proponowane? 3) Jak propozycja 
może zostac przeprowadzona jezeli zostanie osiagnięty konsensus? Podsumowujac: Co? 
Dlaczego? Jak? 

Czym jest Bezposredni Konsensus? Jest konsensusem uzyskanym bezposrednio bez  żadnych 
opinii przeciwko: Propozycja > Konsensus.

Czym jest Posredni Konsensus? Jest konsensusem uzyskanym po rozważaniu rożnych opinii 
odnosnie propozycji, ktora nie uzyskala Bezposredniehgo Konsensusa. Nastepujace kroki sa 
podjete w celu uzyskania Posredniego Konsensusa: 1) Co? Dlaczego? Jak? 2) Nastepnie 
moderator pyta:” Czy sa jakies zdecydowanie oponujace opinie?”, i jeżeli sa, przygotowana 
zostaje kolejka wystapien. Pierwsza runda debat zostaje otwarta przez koordynatora(ow). 
Zezwala sie na trzy argumenty za i trzy przeciw. Następnie Zgromadzenie jest proszone o 
przedstawienie ponownie opinii przy pomocy Gestów. Jesli nadal konsensus nie zostaje 
uzyskany w odpowiedzi na pytanie czy sa opinie przeciw, Moderator prosi Zgromadzenie o 
przedyskutowanie kwestii przez trzy do pięciu minut w malych grupach, gdzie uczestnicy 
siedza. Po krótkiej przerwie odbywa sie druga runda interwencji skladajacych sie z Propozycji 
na Konsensus. Jesli konsensus nadal nie zostaje osiagnięty po tych dwóch rundach, 
następujące kroki mają miejsce: a) Jesli Propozycja pochodzi od Komisji lub Grupy 
Pracowniczej, zostaje zwrócona w celu dopracowania, b) Jesli Propozycja pochodzi od osoby 
indywidualnej, zostanie przekazana do odpowiedniej Komisji lub Grupy Roboczej w celu 
osiagnięcja konsensusa na jej przydatnosc i przedstawienie dopracowanej wersji na następnym 
Zgromadzeniu, gdzie po raz kolejny przejdzie przez tę sama procedurę. I tak dalej az 
Prawdziwy Konsensus zostanie osiagnięty.    



>>ROLE I FUNKCJE ZAANGAZOWANE W ZGROMADZENIU OGóLNYM:

Jest bardzo istotne żeby pamiętac o kontrolowaniu wlasnych gestów i ‘body language’ żeby 
nasze emocjie nie przeszkadzaly / utrudnialy i pamiętac także że usmiech jest bardzo pomocny 
w chwilach napiecia lub widocznej bariery. Pospiech i zmeczenie sa wrogami konsensusa.

GRUPA LOGISTYCZNA: Minimum trzy osoby odpowiedialne za sprzęt Zgromadzenia. 
Przygotowuja na miejscu Mape Lokalizacji, organizuja przestrzenie i korytarze między nimi, sa 
odpowiedzialni za megafon, przygotowuja miejsca siedzace dla osob uposledzonych lub bardzo 
zmęczonych, dostarczaja wode, cien (parasole) jesli temperatura jest wysoka lub slonce jest 
silne, itp.

UCZESTNICY ZGROMADZENIA: Zaliczaja sie do nich wszystkie osoby biorace udzial w 
Zgromadzeniu, wliczajac do nich Grupe Dynamiki Zbiorowej i czlonkow Komisji lub Grup 
Pracowniczych. Uczestnicy sa esencja i podstawa Zgromadzenia. Wszyscy jestesmy 
odpowiedzialni za prowadzenie i budowanie Zgromadzenia. Nasze funkcje to: slychanie 
roznych mówcow; branie udzialu w czynnosciach zwiazanych z debatami w grupach, robienie 
indywidualnych propozycji lub subiektywnych ewaluacji (proszac o pomoc Grupe Wystapien) w 
czasie rundy Inne Sprawy (zwykle pod koniec kazdego Zgromadzenia).

GRUPA KOLEJKI WYSTAPIEN: Dwie do czteru osob (w zaleznosci od wielkosci Zgromadzenia) 
znajdujace sie pomiedzy uczestnikami i blisko korytarzy. Powinnny nosic wyrozniajacy sie 
symbol w celu latwej identyfikacji i katke z napisem ”Kolejka Wystapien” ktora powinni unosic 
nad glowa, szczegolnie pod koniec kazdej interwencji. Ich glownym zadaniem jest zanotowanie 
imion uczestnikow ktorzy chca wystapic. Kiedy uczestnik prosi o wystapienie, powinnin go 
spytac o nastepujace rzeczy: 

1) Czy ich interwencja jest zwiazana z tym co jest aktualnie dyskutowane.(Powinni przypomniec 
uczestnikowi o sprawie dyskutowanej). 2) Czy jest bezposrednia odpowiedzia na cos co zostalo 
powiedziane. 3) Jesli tak, czy jest za, czy przeciw. Po uzyskaniu tej informacji czlonek grupy 
kolejki wystapien decyduje, czy zgloszona interwencja powiina zostac przekazana do 
Koordynatora Wystapien, czy nie. Jesli zaproponowana interwencja nie ma bezposredniego 
zwiazku z aktualna sprawa, imie osoby zostaje zapisane, żeby mogla byc ona wywolana w 
czasie rundy Inne Sprawy. Zostanie ona także poinformowana o innych dostepnych forach 
debat („speaker’s corners”, grupach roboczych...). Czlonkowie tej grupy powinni byc pozytywni, 
neutralni, zgodni i cierpliwi. Sa takze odpowiedzialni za uwage i przyjecie prosby 
moderatora(ow) o zwolnienie. Powinni starac sie angazowac osoby które jeszcze nie 
interweniowaly w debacie. Typowym bledem jest nie ogloszanie konca czasu do kiedy można 
zglaszac chec wystapienia. Czas przeznaczony na wystapienia powinnien byc ograniczony 
zgodnie że zdrowym rozsadkiem, żeby nie pozwolic na przeciaganie sprawy w nieskonczonosc.

KOORDYNATOR(RZY) WYSTAPIEN: Dwie osoby, dobrze skoordynowane z Grupa Kolejki 
Wystapien, których zadaniem jest organizacja prosb o wystapienie przekazanych im przez te 
grup, zanim przekaza je dalej do moderatora(ow). Jeżeli wywiaze sie ostra debata, ich rola jest 
wybieranie mówcow tak żeby nie powtarzac tego samego przekazu i starac sie mediowac 
miedzy osobami z podobnymi argumentuami żeby propozycja do debaty byla zaprezentowana 



w spojny sposob. Koordynatorzy pelnia funkcje filtra – nie ewaluuja zawartosci interwencji; żeby 
zapewnic że interwencja sa istotnie na temat, powinni przypominac mówcom o konkretnej 
dyskutowanej sprawie, i jesli mówca zbacza z tematu, skierowac ich do innych możliwych forów 
(„Speaker’s corners, grup pracowniczych,...). Kiedy interwencja zostaje skoordynowana, 
koordynator informuje pomocnika, który  z kolei informuje moderatora, tak żeby mogli wywolac 
mówce w odpowiedniej kolejnosci.

GRUPA POMOCNICZA: dwie lub trzy osoby które pomagaja moderatorowi. Sa one ‘glosem 
swiadomosci’ moderatora. Sa to jedyne osoby które maja bezposredni kontakt z moderatorem 
żeby ulatwic mu koncentracje i niestronniczosc. Pomocnicy powinni byc blisko moderatora. 
Pomagaja moderatorowi w syntezie i formulowaniu propozycji w sposob obiektywny i nie 
stronniczy. Ulatwiaja przeplyw informacji  miedzy Koordynatorem i Moderatorem, żeby czas 
wystapienia byl fair i dobrze zorganizowany. Zapewniaja że Moderatorowi nikt nie preszkadza, 
pomagaja mu komunikowac sie z osobami które maja trudnosc mowienia publicznego, zwracaja 
jego uwage na bledy w slownictwie lub w podsumowaniach, informuja o ostatnich ogloszeniach, 
pomagaja w utrzymaniu planu, itp. W przypadku wielkich debat moze zostac stworzona rola 
Glównego Pomocnika, żeby jescze lepiej pomoc moderatorowi realizacje norm Zgromadzenia.

Waznym sposobem pomocy w tym by Zgromadzenie toczylo sie gladko jest dodanie dwóch  lub 
trzech osób które interweniuja w sytuacjach kiedy jest dluższa cisza lub za ostra dyskusja lub 
duże odejscie od tematu. Glowna ich rola jest przypominanie zgromadzeniu o istocie 
Zbiorowego Myslenia, Aktywnego Sluchania i prawdziwego znaczenia Konsensusa.

ROTUJACA GRUPA MODERATOROW: jedna lub wiecej osób (które zmieniaja sie jesli 
Zgromadzenie jest wielkie lub jest duzo napiecia). Rotacja zostaje zdecydowana przez cala 
grupe moderatorow, biorac pod uwage dobro calego zgromadzenia.  Moderator moze poprosic 
żeby zostal zastapiony. Moderator powinien pomagac żeby zgromadzenie toczylo sie gladko, 
powinien dbac o spójnosc zgromadzenia raczej niż o protokól.W idealnej sytuacji nie powinien 
byc potrzebny (wszyscy powinni miec respekt dla innych). Moderator(rzy) sa odpowiedzialni za: 
powitanie uczestników Zgromadzenia, wyjasnienie natury i zasad Zgromadzenia, 
przedstawienie grup dynamik zbiorowej i ich funkcji, prowadzenie prezentacji róznych opinii w 
pozytywnej i zgodnej atmosferze, bez zajmowania żadnego osobistego stanowiska, 
informowanie Zgromadzenia o opiniach za i przeciw w czasie procesu Posredniego 
Konsensusu, podsumowanie każdej interwencji w czasie rund debaty jesli jest to potrzebne,oraz 
powtorzenie konsensusu tak jak zostal zapisany w sprawozdaniu. Moderator takze tlumaczy 
gesty jesli mówca ich nie zauważy (zaleca sie żeby uczestnicy zgromadzenia czekali do konca 
wystapienia mówcy z przedstawieniem swojej zgody lub niezgody, żeby nie wywierac wplywu 
na mówce), Pozatem moderator jest odpowiedzialny za zapewnienie atmosfery sprzyjajacej 
wymianie mysli i  pozytywnego tonu dyskusji. Jesli zajdzie potrzeba powinni rozladowac 
napiecie przypominajac uczestnikom o znaczeniu jakie każda  debata ma dla Ruchu 15ego 
Maja, oraz dodajac uczestnikom ogolna motywacje. Moderator moze byc zastapiony przy 
pomocy konsensusa calego Zgromadzenia. Wszystko powiedziane bez mikrofonu powinno byc 
powtorzone do Zgromadzenia żeby zapewnic pelna przezroczystosc.

GRUPA TLUMACZY: jedna lub dwie osoby które tlumacza ustne interwencje na jezyk migowy 
dla osób nie slyszacych i vice versa. Nie powinni byc oni niczym / nikim zaslonieci. Jesli sa w 



bezposrednim sloncu, Grupa Logistyczna powinna przypisac dla nich dwie osoby które oslonia 
ich od slonca parasolami.  

GRUPA SPRAWOZDAWCZA: Dwie osoby odpowiedzialne za zapisanie interwencji które nie 
maja zapisanego tekstu. W sytacji rezolucji konsensusa grupa sprawozdawcza moze poprosic 
żeby decyzja zostala powtórzona slowo w slowo i nastepnie ratyfikowana przez Zgromacdzenie. 
Zwykle jeden czlonek grupy spisuje recznie interwencje a drugi uzywa komputera w sytuacji 
jesli to co zostalo zapisane powinno byc zweryfikowane. Jesli czlonkowie grupy sa w 
bezposrednim sloncu, Grupa Logistyczna powinna przypisac dla nich dwie osoby które oslonia 
ich od slonca parasolami.  Pod koniec Zgromadzenia sprawozdanie napisane przez te grupe 
powinno zostac przeczytane na glos żeby uniknac nieporozumien.

PROPOZYCJA – MIEJSCE GRUPY DYNAMIKI ZBIOROWEJ W KAŻDY M ZGROMADZENIU

GRUPA LOGISTYCZNA: Jej celem jest przygotowanie i organizacja przestrzeni Zgromadzenia 
zanim ma ono miejsce tak aby bylo one jak najbardziej zorganizowane i funkcjonalne. Osoby z 
tej grupy sa odpowiedzialne za uzgodnienie i oznaczenia przestrzeni (w mnie ich możliwosci) 
razem z innymi grupami.

Przestrzen Moderatorow jest kwadratem zaznaczonym kreda (lub kolorowa tasma przyklejona 
do podlogi) z przodu przestrzeni zgromadzenia tak jak rodzaj sceny. Miedzy ta przestrzenia i 
przestrzenia zgromadzenia umieszczona jest Grupa Kolejki Wystapien tak aby byla widoczna i 
rozmieszczona wsrod uczestnikow. Wewnatrz Przestrzeni Moderatora, Moderator i Mówca 
(osoba ktora wystepuje) stoja w srodku, otoczeni Tlumaczami i Pomocnikami, ktorzy normalnie 
kucaja albo siadaja na podlodze, kiedy nie biora udzialu, oraz zawsze sa w zsiegu Rotacyjnej 
Grupy Moderatorow i Koordynatorow Wystapien,

Z jednej strony Przestrzeni Moderatorow siedza Przedstawiciele Komisji i/lub Grup 
Pracowniczych, ktorzy beda intereniowac w rożnych czesciach Planu; z drugiej strony jest 
przestrzen dla Koordynatorow Kolejki  Wystapien, ktorzy beda zawsze w zasiegu Pomocnikow i 
jak najdalej możliwe od Grupy Sprawozdawczej (która zawsze siada blisko Przestrzeni 
Moderatorow żeby moc prosic o powtorzenie, podsumowanie lub przedstawiony tekst) żeby nie 
odwracac ich uwagi od rozmów które maja miejsce przed każdym wystapieniem, co ulatwia ich 
prace.

>>GESTY UZYWANE DO PRZEKAZANIA WSPOLNEJ OPINII ZGROMADZENIA

Nastepujace gesty zostaly uzgodnione w celu przekazania wspólnych opinii podczas 
zgromadzen:

1) OKLASKI/ZGODA: Podniesione, otwarte dlonie poruszajace sie od jednej do drugiej strony.

2) NIEZGODA: Rece zlożone w krzyż ponad glowa.

3) „TO JUZ BYLO POWIEDZIANE/DOJDZ DO SEDNA”: Tak jak prosba o zmiane zawodnika w 
grze sportowej, rozchylane podniesione dlonie.



4) „INTERWENCJA ZAJMUJE ZA DUZO CZASU”: Skrzyzowane rece. Przedramiona schodza 
sie i rozchodza tak jak wskazówki regara, tak że dlonie dotykaja sie nad glowa. 

5) „TRUDNOSC SLYSZENIA INTERWENCJI”: Dlonie polozone na uszy lub dlonie podnoszone 
w góre i w dól, jakby mowiace „zrob glósniej”.

Dobrze jest przypomniec uczestnikom te sygnaly na poczatku kazdego Zgromadzenia. Rowniez 
dobrze jest powiedziec uczestnikom że lepijej w miare mozliwosci poczekac z okazaniem swojej 
niezgody do czasy gdy mówca zakonczy, żeby nie wplywac na ich interwencje. 

>>WYRAZENIA REKOMENDOWANE DLA MODERATORW I MÓWCOW

Uzywamy Pozytywnej Mowy unikajacej negatywnych sformulowan które zamykaja droge dla 
konstruktywnej debaty. Jest to mniej agresywny i bardziej zgodny sposób komunikacji. Dobrze 
jest rozpoczac debate od punktow które lacza zanim przejdzie sie do pinktow które dziela. 
Przyklady:

1) ‘Nie dotykaj tego psa bo cie ugryzie’ można  powiedziec ‘Uwazaj na tego psa bo moze cie 
ugryzc czego bysmy nie chcieli’

2) ‘Jesli nie osiagniemy konsensua wszystkie wysilki pójda na marne’ można  wyrazic jako 
‘Wazne jest żebysmy osiagneli teraz konsensus bo mozemy utracic sile grupy czego nikt z nas 
nie chce’.

Uzywamy Mowy Wlaczajacej która nie rozróżnia rodzajów. Oczywiscie może byc trudno zlamac 
przyzwyczajenie, ale powinnismy sobie nawzajem przypominac o tym.

>>KLUCZ DO TWORZENIA DYNAMICZNYCH PLANOW 

Czym jest Plan Zgromadzenia? Czemu sluzy? Plan jest podsumowaniem tematow do dyskusji 
w czasie Zgromadzenia. Celem planu jest zapewnienie, że żaden ważny temat nie zostanie 
zapomniany, ustalenie kolejnosci interwencji i umożliwienie policzenia czasu przeznaczonego 
na każda  czesc Zgromadzenia. Plan jest przygotowany przez Grupe Dynamiki Zbiorowej i 
Moderator każdego zgromadzenia powinien sie z nim zapoznac zanim rozpocznie 
zgromadzenie jako że jest to podstawowy przewodnik do zawartosci zgromadzenia. Grupa 
Dynamiki Zbiorowej nie jest odpowiedzialna za zawartosc planu; jej czlonkowie tylko organizuja 
sprawy które maja byc dyskutowane, a które zostaly uzgodnione jako konsensus przez 
reprezentatntow wszystkich komisji uczestniczacych w przygotowawczych zebraniach. Plan 
zawiera zarys spraw które maja byc dyskutowane przez Zgromadzenia i powinien byc 
przeczytany na glos na poczatku Zgromadzenia żeby wszyscy obecni dowiedzieli sie co ma 
miec miejsce. Doswiadczenie pomoze poprawic projekt i zawartosc planu Zgromadzenia. 
Radzimy ustalic ramy czasowe każdego Zgromadzenia uzależnione od ilosci uczestników i 
spraw do dyskusji, w celu unikniecia utraty koncentracji i bezowocnych zgromadzen.

** Schematyczny, praktyczny przyklad Planu Zgromadzenia**

1) Powitanie i Pozytywna Prezentacja. Zgromadzenie jest celebracja sily ludzi.



2) Podsumowanie konsensusow osiagnietych na poprzednim Zgromadzeniu i wszelkich 
otwartych spraw.

3) Prezentacja Grupy Dynamiki Zbiorowej  tego Zgromadzenia. Role każdego z czlonkow.

4) Wyjasnienie koncepcji „Zgromadzenia”. Nie glosujemy tylko osiagamy konsensus.

5) Wyjasnienie koncepcji „Konsensus” (bezposredni i posredni). Wyjasnienie procesu 
używanego do osiagniecia posredniego konsensusa.

6) Przyklady zasad dzialania Grupy Kolejki Wystapien i Pomocnikow w czasie Zgromadzenia.

7) Przypomnienie gestów używanych na Zgromadzeniu i propozycje jak wyrazac sie zgodnie że 
stylem Ruchu 15ego Maja, zatwierdzonego przez Zgromadzenie Ogolne,   

8) Czytanie Planu na glos.

9) Kolej Komisji i Grup Roboczych bez specyficznych propozycji dla Zgromadzenia, tylko z 
informacjami, co nie wymaga konsensusa. Zaleca sie żeby przedstawiciel każdej Komisji lub 
Grupy Roboczej bral udzial w przygotowawczym zebraniu do Zgromadzenia żeby pomoc 
zorganizowac liste spraw do dyskusji.

10) Kolej Komisji i Grup Roboczych że specyficznymi propozycjamii dla Zgromadzenia. Jesli 
bezposredni konsensus nie jest osiagniety, rozpoczyna sie debate. Należy pamietac: powinny 
byc tylko dwie rundy debaty żeby obronic każda  pozycje (w grupach po trzech mówcow) i/lub 
znalezc zgodny punkt. Jesli dabata sie zaostrzy, można otworzyc czas na wspolna reflekcje i 
jesli po dwoch rundach nie można osiagnac konsensusa, sprawa może zostac odlożona do 
nastepnego Zgromadzenia. Opinia > Debata > Rozwiazanie lub Odlozenie.

11) WAZNE UWAGI: Nagrody, ogolne informacje, najswiezsze wiadomosci, itp.  

12) INNE SPRAWY: W czasie tej rundy nie ma mozliwosci debatowania. Nie jest to moment na 
ratyfikacje informacji, a raczej na ich przedstawienie przez odpowiednia grupe robocza lub 
komisje. Uwaga: jesli trzeba te runde skrócic, że wzgledu na brak czasu lub zmeczenia, nalezy 
to powiediec i zapewnic tych ktorzy nie mieli okazji brac udzaily w tej rundzie, że tematy które 
chcieli poruszyc beda mialy priorytet w rundzie INNE SPRAWY na natepnym Zgromadzeniu.

13) Podsumowanie i zapowiedz czasu i miejsca nastepnego Zgromadzenia.

14) Slowa motywujace i przypomnienie wspolnych celow. Teraz jest czas na uzycie pamietnych 
slow, które moga byc w formie wiersza, dobrej wiadomosci, waznego cytatu lub krótkiego 
tekstu, itp.

15) Zamkniecie i podziekowania.

(+ KROTKIE SLOWA MOTYWUJACE. OKRESLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD. ZACHETA)

OTWARTA DYSKUSJA NA TEMAT TEORETYCZNY 



Czym jest organizacja horyzontalna?  

Jest to rodzaj organizacji spolecznej ktora uznaje rownosc wszystkich czlonkow grupy lub 
spolecznosci. Nie ma w niej hierarchi i jest ona przeciwienstwem organizacji wertykalnej, w 
której jedni podejmuja decyzje a inni ich sluchaja.

Metoda uzywana do podejmowania decyzji w horyzontalnie zorganizowanej grupie lub 
splecznosci jest poprzez zgromadzenia.

Co to jest Zgromadzenia?

Zgromadzenia jest miejscem gdzie osoby które maja wspolne cele moga sie spotkac na rownej 
plaszczyznie. Moze ono dotyczyc:

* Informacji: czlonkowie dziela sie interesujaca ich informacja. Nie rozwazaja zawartosci 
informacji.

* Mysli: wspolne przemyslenia na temat przedmiotu, sytuacji lub problemu. Informacja musi 
zostac przekazana lecz nie ma potrżeby na natychmiastowa dectzje.

* Decyzji: grupa musi osiagnac wspolna konkluzje lub decyzje odnosnie tematu w jaki byla 
zaangazowana. Żeby to osiagnac dwa poprzednie kroki (uzyskania informcji i refleksja nad 
nimi) musialy byc zrobione żeby uzyskac konsensus.

Co rozumiemy przez konsensus?

Konsensus to wspolne uzgodnienie rozwiazania lub podjecie decyzji we wspolnym interesie.

Nie polega na wyciaganiu propozycki uwzgledniajacych wszelkie i bardzo indywidualne 
potrżeby, ale raczej na syntezie wszystkich indywidualnych opinii ktora krztaltuje najlepszy 
sposob żeby osiagnac wspolny interes grupy.

Zaklada to:

* Jasnosc tego że chodzi o wsolny interes grupy

* Swiadomosc, że wszystko co dotyczy grupy jest suma indywidulanej wiedzy i wkladu; w 
zwiazku z tym każda  indywidualna opinia musi zostac przedstawiona, wusluchana i 
respektowana.

* Swiadomosc że konsensus jest wspolnie utworzonym celem a nie funkcja sama w sobie.

* Swiadomosc że Konsensus wymaga procesu na który potrzeba czasu i podjecia należnych 
krokow.

Wymagane kroki to:

* Utworzenia zrelaksowanej atmosfery grupy, która zacheca czlonków do sluchania, 
respektowania, i wspólnej pomocy, klimatu w którym slucha sie, respektuje i czuje wspólnote 
czlonków.



* Zapewnienie że zadanie nad którym bedzie sie pracowac jest w pelni jasne.

* Dzielenie sie infomacjami z wszystkimi osobami i pod-grupami tak żeby byly odpowiednio 
uwzglednione.

* Uwazne branie pod uwage wszystkich punktów.   

* Identyfikacja i uzycie punktow które sa w jasny sposob wspolne w celu utworzenia propozycji.

* Stopniowe przygotowywanie propozycji poprzez grupowe myslenie.

* Uczczenie osiagniecia.

Co rozumiemy przez wsplne myslenie?

Jest to synteza indywidualnych talentów i mysli, nie eklektyczna suma tego co najlepsze, ale 
raczej synteza wszystkiego. Indywidualne talenty poswiecone wspólnemu dobru, tworzenie 
poprzez różnice, zrozumienie różnic jako elementów wzbogacajacych wspólna wizje lub 
zrozumienie.

Oznacza to:

* Poczucie że każdy  jest czescia ogólu.

* Pozwolenie sobie ‘polaczenie’ z innymi.

* Nie traktowanie innych jako oponentów ale raczej jako czesci calej grupy i na równych 
warunkach.  

* Respektowanie opinii nie z przymusu ale raczej z checia.

* Zachowanie pozytywnej postawy żeby moc widziec elementy laczace raczej niż dzielace,

* Zmierzanie do raczej niz przeciw. 

* Oczekiwanie że wklad innych wzbogaci proces.

* Reagowanie na to co inni mowia dopiero po uslyszeniu i zrozumieniu.

Ten dokument powstal na podstawie doswiadczen Grupy Dynamiki Zbiorowej dla Zgromadzen 
Obozu Protestu Puerta del  Sol, i zawiera tylko sugestie. Zachecamy wszystkich do udzialu w 
wzbogaceniu go i do rozpowszechnianiu, tak żebysmy wszyscy nauczyli sie zasad  uczestnicta 
w Zgromadzeniu.


