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Warszawa, dn. 31 marca 2020 roku 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TELEKONFERENCJI  

I SŁUŻBOWYCH SPOTKAŃ PRZEZ INTERNET 

 

 

I. Przepisy ogólne 

 

1. Ze względów bezpieczeństwa i użytej technologii, Zarząd Kościoła rekomenduje 

wykorzystywanie do organizacji spotkań, nabożeństw i udziału w 

wideokonferencjach darmowego oprogramowania firmy ZOOM. Szczegóły 

instalacji i korzystania z oprogramowania, opisuje Instrukcja stanowiąca 

załącznik do niniejszego dokumentu.  

2. Wideokonferencje stanowią bezpieczną alternatywę dla osobistych spotkań z 

wyznawcami, organizacji nabożeństw, spotkań z osobami zainteresowanymi 

lub pracownikami Kościoła. Tak jak w przypadku spotkań tradycyjnych, tak i w 

trakcie wideokonferencji, nie można zapominać o obowiązującej etykiecie. 

Zasady właściwego zachowania opisuje pkt. III niniejszego dokumentu.   

 

II. Zasady organizacji i udziału w wideokonferencjach 

 

1. Miejsce. Przed rozmową należy wybrać zaciszne i odpowiednio oświetlone 

miejsce. Należy unikać pomieszczeń, w których istnieje ryzyko tego, że osoba 

trzecia pojawi się w kadrze lub będzie przysłuchiwać się rozmowie.  

2. Dźwięk. Jakość dźwięku jest bardzo ważna, dlatego zaleca się korzystanie ze 

słuchawek z mikrofonem a nie z wbudowanego mikrofonu w laptopie. 

Słuchawki powinny być nauszne i z kierunkowym mikrofonem. Dobrą 

alternatywę będą stanowić także słuchawki do telefonu komórkowego. Dzięki 

nim do naszego odbiorcy dociera przede wszystkim to, co mówimy, a dźwięki z 
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otoczenia są zredukowane do minimum. Jeśli nie posiadamy takich słuchawek, 

musimy pamiętać o unikaniu głośnych miejsc. Warto zamknąć okno, drzwi do 

innych pomieszczeń. Kiedy skończymy mówić, wyciszajmy mikrofon, żeby nie 

robić dodatkowego hałasu, a dźwięk nie nakładał się na siebie. Pozwala to 

uniknąć zbędnego szumu informacyjnego i zakłócania spotkania.  

3. Oświetlenie. Kamerkę powinniśmy ustawić tak, aby padające światło dobrze 

oświetlało naszą twarz, a rozmówcy widzieli mimikę i gestykulację. Dużym 

błędem jest ustawianie kamerki pod źródło światła - np. naprzeciwko okna - 

które nie tylko razi, ale i rozprasza. Nie zapominajmy, że dobre światło jest 

dużym sprzymierzeńcem dla wyglądu i wrażenia, jakie wywieramy na innych.  

4. Odpowiednie tło. Należy pamiętać, aby znaleźć tło, które nie będzie 

rozpraszało. Należy schować osobiste przedmioty, których nie powinni widzieć 

inny uczestnicy konferencji. Aplikacja ZOOM umożliwia wykorzystanie 

automatycznej tapety. Istnieje także możliwość wgrania własnego tła. 

Korzystając z tego rozwiązania należy jednak pamiętać o tym, aby ustawić 

kamerę w taki sposób, by pierwotne tło za nami było jednolite.  

W przypadku sytuacji w której pełnimy rolę organizatora spotkania, możemy 

zastąpić standardowy widok przygotowaną wcześniej prezentacją albo 

udostępniając swój ekran. Jeżeli decydujemy się na ten drugi krok należy 

zadbać o to, aby na pulpicie komputera nie było również osobistych plików.  

 

III. Etykieta wideokonferencji 

 

1. Uczestnicząc w wideokonferencjach w warunkach domowych należy zachować 

zasady etykiety służbowej. Choć jest ona mniej rygorystyczna niż w biurze lub 

spotkaniach bezpośrednich, to jednak dalej powinna obowiązywać. 

2. Wideokonferencję należy traktować jak normalne spotkanie.  Proszę się nie 

spóźniać i nie zajmować innymi rzeczami w jej trakcie.  

3. Osoba prowadząca wideokonferencję powinna zadbać o to, aby wszyscy w 

grupie wiedzieli, kim są pozostali uczestnicy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy 

przedstawić każdego z uczestników. 



 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
  

ZARZĄD  

 
 
UL. FOKSAL 8 00-366 WARSZAWA   •   TEL (+48) 22 3131 431   
EMAIL: KANCELARIA@ADWENT.PL •   NIP: 525-15-76-527     •    REGON: 006233870 
  
 

3 

  

4. Należy założyć ubranie pasujące do kontekstu spotkania (lepiej zrezygnować z 

koszulki lub rozciągniętego dresu). 

5. W trakcie wideokonferencji należy odłożyć pisanie maili czy smsów w tym 

samym czasie.  

6. Niedopuszczalne jest także spożywanie posiłków lub częstego picia napojów. 

Bezpośredni rozmówca lub część zgromadzonych osób może to odebrać jako 

brak szacunku.  

7. Gdy istnieje możliwość, że ktoś wejdzie do pomieszczenia w którym odbywa się 

spotkanie, nie należy używać trybu głośnomówiącego. Świadomość tego, że 

uczestnicy spotkania mogą być słyszani przez osoby nie biorące udziału w 

spotkaniu, może mieć wpływ na jakość dyskusji.  

8. Gdy użyty będzie tryb głośnomówiący należy wcześniej poinformować o tym 

rozmówców. 

9. Niedopuszczalne jest opuszczanie wideokonferencji. Wyjście do toalety lub po 

herbatę może zostać zauważone przez innych uczestników i zinterpretowane, 

jako brak szacunku wobec rozmówców lub brak zainteresowania spotkaniem. 

10. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy musimy opuścić na chwilę spotkanie, należy o 

tym powiadomić rozmówców. Niedopuszczalne jest zawieszanie połączenia bez 

uprzedzenia osób uczestniczących w wideokonferencji o takim zamiarze. 

 

W ostatnim czasie wideokonferencje stały się normą dla wielu jednostek kościoła na całym 

świecie. Mając na uwadze, że jest to wyjątkowa sytuacja, a dla niektórych zupełnie nowa, 

Zarząd Kościoła jest świadomy, że nie da się całkowicie wyeliminować wszystkich błędów. 

Mimo wszystko zachęcamy wszystkich pracowników Kościoła i jego jednostek o dołożenie 

wszelkich starań, aby już na etapie wdrażania się w nowy system pracy, zwracać uwagę na 

poruszone w tym dokumencie zagadnienia. Wierzymy, że łaskawy Bóg pobłogosławi 

ochotne serce i doda mądrości.   

 

 

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP 


