
HR  w  Small
Biznesie

Science  czy Fiction?

"Człowiek naraża się na łzy,
gdy raz pozwoli się oswoić"



Wstęp 

Witamy w świecie zasobów ludzkich, w skrócie HR. Od szczytów strategii do podnóża statystyk, 

będziesz podróżować przez prawo kraju, zerknąć na europejskie regulacje i po drodze kilka wariacji na 

temat psychologii amatorskiej, ale nie daj się zniechęcić! Uzbrojony w ten podstawowy przewodnik i 

dobrą dawkę zdrowego rozsądku, możesz uniknąć większości pułapek, a nawet cieszyć się jazdą.  

Napisaliśmy to dla osób prowadzących małe firmy, które mają ambitne plany i nie chcą spędzać całego 

czasu na rozwiązywaniu problemów ludzi. Niezależnie od tego, czy masz teraz do czynienia z trudnym 

problemem pracowniczym, czy też widzisz nadchodzące możliwości lub problemy, znajdziesz  tu kilka 

praktycznych wskazówek, jak sobie z tym poradzić. W najszerszym znaczeniu HR obejmuje każdy 

aspekt ludzki w pracy, dlatego doradzamy, jak przyciągnąć odpowiednich ludzi do pracy w Twojej firmie 

i jak nimi zarządzać, aby tworzyły wartość dodaną. Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz stworzyć 

pozytywne relacje z pracownikami, korzystając z umowy o pracę, środowiska pracy, wynagrodzeń i 

świadczeń oraz kreatywnego rozwoju kariery. Dzielimy się również kilkoma pomysłami na temat tego, 

w jaki sposób Twoje przywództwo i kierownictwo mogą mieć duży wpływ na wyniki ludzi. Aby ułatwić 

Ci znalezienie tego, czego potrzebujesz. W HR jest wiele powiązanych ze sobą tematów, więc gdy 

będziesz czytać o jednym obszarze, wskażemy Ci inne istotne sekcje. Czasem będziesz chciał iść prosto 

tam, ale możesz też zachować to na później. 

Pierwsze kroki z HR 

* Rozpocznij dobry start jako pracodawca<br> 

* Znajdź odpowiednich ludzi dla swojej firmy<br> 

* Zmierz się z wynagrodzeniem i świadczeniami<br> 

* Dowiedz się, jak sprawiedliwie zwalniać ludzi<br><br> 

Dojrzewanie w biznesie: przejście od zarządzania ludźmi do dobrych praktyk HR 

Pięć etapów dojrzałości HR 

* Jeśli prowadzisz mikrobiznes, nie potrzebujesz wielu zasad i procedur. Przygotuj podstawy i zachowaj 

prostotę i elastyczność.  

* Jak tylko zatrudnisz kilka dodatkowych osób, nie będziesz mógł osobiście śledzić wszystkiego, co się 

dzieje. Napisz kilka podstawowych zasad, aby traktować wszystkich sprawiedliwie i konsekwentnie 

oraz przestrzegać prawa.  

* Kiedy Twoja firma się rozrasta i przekazujesz część zarządzania innym osobom, oddajesz 

bezpośrednią kontrolę. Twórz polityki i procedury HR, aby wszyscy biegli w tym samym kierunku, a jeśli 

to konieczne, aby ich wciągnąć!  

* Wraz ze wzrostem dojrzałości pojawia się większa złożoność. Wymyśl kreatywne sposoby 

motywowania, nagradzania i rozwijania swoich pracowników, jeśli chcesz jak najlepiej ich wykorzystać 

i utrzymać ich w biznesie przez dłuższy czas. Nastanie punkt krytyczny, kiedy ilość ewidencji i 

raportowania pracowników zacznie Cię spowalniać. Zatrudnij oddaną osobę lub usługę HR, abyś mógł 

skupić się na biznesie.  

* Zachowaj prostotę i uczciwość HR 

* Używaj narzędzi HR, aby pomagać ludziom robić właściwe rzeczy 



* Zrób różnicę, korzystając z dobrych praktyk HR 

Rosnący ludzie i zespoły 

Pięć problemów dla małych firm 

* Odpuszczanie: uważaj na oznaki, że nadszedł czas, aby odpuścić część codziennego prowadzenia 

firmy, aby móc skupić się na szerszym obrazie. Rekrutuj wspaniałych ludzi, którym możesz zaufać, z 

umiejętnościami, których potrzebujesz, abyś mógł odpuścić bez zbytniego bólu.  

* Rozciąganie się: Stwórz strukturę, która pozwala ludziom próbować nowych rzeczy i wspieraj ich 

podczas nauki. Zainwestuj w szkolenie ludzi w zakresie umiejętności, których będziesz potrzebować w 

przyszłości, a nie tylko teraz.  

* Rozwijanie się: podczas szybkiego wzrostu utrzymuj komunikację. Upewnij się, że wszyscy pozostaną 

w kontakcie i skupieni na właściwych rzeczach.  

* Uderzenie w sufit: Uważaj na syndrom kraba pustelnika. Jeśli ludzie czują się ścieśnieni i niedoceniani, 

mogą zacząć szukać nowego domu. Pokaż ludziom, jak mogą rozwijać się w firmie. 

* Utrata ogona, aby uratować ciało: być może będziesz musiał poświęcić część biznesu, a to oznacza 

część ludzi, dla długoterminowej korzyści całego biznesu. Używaj właściwych procesów i traktuj ludzi 

sprawiedliwie, aby zminimalizować ból dla osób odchodzących i pozostawionych. 

* Umieść strategię HR w centrum swojego przywództwa 

* Stwórz elastyczny, responsywny biznes 

* Rozwijaj swoich przyszłych menedżerów i liderów 

HR i Prawo 

Pięć podstaw HR 

* Teraz mam prawa Twoich pracowników. Zawsze zaczynaj od statusu zatrudnienia, który informuje o 

przysługujących im prawach. Niektóre prawa są oparte na stażu pracy; inne stosują się od pierwszego 

dnia, a nawet wcześniej, w przypadku dyskryminacji.  

* Traktuj ludzi sprawiedliwie i równo. Zanim podejmiesz trudną decyzję HR, wyobraź sobie, że stoisz 

przed Sądem Pracy broniąc swoich działań. Zbadaj fakty, zachowuj się rozsądnie i działaj w dobrej 

wierze.  

* Postępuj zgodnie z właściwą procedurą. Nie idź na skróty proceduralne; rzadko są tego warte. 

Niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu, a wykonanie właściwych kroków ostatecznie zaoszczędzi 

Twój czas i zdecydowanie zaoszczędzi pieniądze.  

* Komunikuj się i konsultuj. Ludzie wiele zniosą, jeśli powiesz im, co się dzieje, poprosisz ich o opinie i 

wysłuchasz ich pomysłów. Zbudujesz zaufanie i ostatecznie wymyślisz lepsze rozwiązanie.  

* Podążaj przez. Nie rób bezsensownych gróźb ani obietnic i nie podążaj poprzez działanie. Wybudzisz 

nieufność, zdemotywujesz ludzi, którzy ciężko pracują i przestrzegają zasad, a ostatecznie podważysz 

własne przywództwo.  

* Trzymaj się z dala od kłopotów, znając się na prawie 

* Szanuj prawa swoich pracowników od momentu dołączenia do ich odejścia 



* Zarządzaj swoimi pieniędzmi zgodnie z zasadami 



Wejście w biznes ludzi 

Właściciel małej firmy częściej jęczy niż uśmiecha się na wzmiankę o HR, ponieważ termin „Zasoby 

ludzkie” wywołuje strach w wielu firmach. Nie możesz sobie pozwolić na czas lub pieniądze, które 

kosztuje, aby zrobić to źle. Boisz się popełnić błąd, którego będziesz musiał bronić w Sądzie Pracy. 

Martwisz się, jak zachować kontrolę, dotrzeć do właściwych osób i pozbyć się niewłaściwych osób w 

miarę rozwoju firmy. Zasoby ludzkie polegają na równoważeniu  ludzi, czasu i pieniędzy. Jeśli 

zastosujesz zdrowy rozsądek, przyzwoitość i podstawową wiedzę o prawach swoich pracowników, 

unikniesz większości pułapek. Ale by choć na chwilę zwrócić się do sportowej analogii, kierowcy 

Formuły 1 nie skupiają się na unikaniu wybojów - skupiają się na wygrywaniu. Ich sponsorzy płacą za 

najlepszy samochód i najlepszy zespół pit stopów, aby mogli wygrywać wyścigi i zarabiać pieniądze. 

Jeśli zastosujesz wiedzę z tej książki do tego, jak prowadzisz HR w swojej firmie, Twoi pracownicy 

osiągną świetne wyniki, a Twoja firma zwycięży. 

Jak zostać pracodawcą 

Z chwilą, gdy zostaniesz pracodawcą, nabywasz zobowiązania prawne, podatkowe i moralne. To, że 

płacisz komuś za pracę, nie oznacza automatycznie, że jesteś jego pracodawcą. Oto trzy podstawowe 

czynniki, które decydują o tym, czy ktoś jest Twoim pracownikiem: 

* Kontrola: Masz kontrolę nad kimś, jeśli Ty lub ktoś z Twojej firmy ma umowne prawo do 

decydowania, kiedy, gdzie i jak ta osoba wykonuje dla Ciebie pracę. 

* Praca osobista: Praca osobista to usługa świadczona przez samą osobę, z wyłączeniem możliwości 

wysłania zastępcy do wykonania pracy za Ciebie. 

* Wzajemność zobowiązania: Wzajemność zobowiązania istnieje między tobą a inną osobą, jeśli 

obiecałeś tej osobie minimalną ilość pracy, a ta osoba jest zobowiązana do wykonania każdej pracy, o 

którą ją poprosisz. 

Jeśli ktoś świadczy usługi osobiste na rzecz Twojej firmy pod Twoją kontrolą, a Ty jesteś umownie 

zobowiązany do powierzenia mu pracy, a on jest zobowiązany do podjęcia pracy, prawdopodobnie 

istnieje stosunek pracy, więc jest pracownikiem. Jeśli chcesz uniknąć zostania pracodawcą, musisz 

unikać przejmowania kontroli i tworzenia wzajemnego zobowiązania. Później przeczytasz o zaletach i 

wadach zatrudniania ludzi lub korzystania z innego rodzaju pracowników. Pracownik to każda osoba, 

która zobowiązuje się wykonywać lub wykonywać osobiście jakąkolwiek pracę lub usługę na rzecz innej 

strony, czy to na podstawie umowy o pracę, czy jakiejkolwiek innej umowy. Są oni chronieni przez 

niektóre przepisy prawa pracy. Jeśli w swojej firmie zatrudniasz osoby samozatrudnione, Twoje relacje 

zależą od zawartej z nimi umowy, często nazywanej umową o świadczenie usług. Są one chronione 

prawem umów i niektórymi przepisami dotyczącymi dyskryminacji, ale nie prawem pracy. Robotnicy 

to pojęcie parasolowe, a wszyscy robotnicy są również pracownikami. 

Status zatrudnienia 

Musisz jasno określić status osób, które dla Ciebie pracują, aby wiedzieć, jakich praw i przepisów należy 

przestrzegać. Niezależnie od statusu osoby, musisz przestrzegać przepisów BHP i ochrony danych, aby 

chronić każdego, kto dla Ciebie pracuje. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak postępować w przypadku 

zgłaszania nieprawidłowości. Pracownicy mają największą ochronę, wynikającą z przepisów 

europejskich i prawa brytyjskiego 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 



Gdy tylko zatrudnisz swojego pierwszego pracownika, zgodnie z prawem musisz mieć ubezpieczenie 

od odpowiedzialności pracodawcy z autoryzowanej firmy ubezpieczeniowej, aby pokryć 

odpowiedzialność, na wypadek gdyby twój pracownik odniósł obrażenia lub zachorował z powodu 

pracy, którą wykonuje ty. Musisz wywiesić zaświadczenie o ubezpieczeniu tam, gdzie Twoi pracownicy 

mogą go zobaczyć. Możesz zostać ukarany grzywną za każdy dzień, w którym nie jesteś odpowiednio 

ubezpieczony.  

BHP 

Zgodnie z prawem musisz wywiesić plakat BHP lub wręczyć każdemu pracownikowi ulotkę wyjaśniającą 

przysługujące mu prawa w zakresie BHP. Ponadto nie możesz pozwolić pracownikom palić w 

zamkniętych pomieszczeniach i możesz zostać ukarany grzywną, jeśli ich nie powstrzymasz. 

Opodatkowanie pracy 

Czy ci się to podoba, czy nie, jako pracodawca masz zobowiązania podatkowe. Jeśli zatrudniasz kogoś, 

kto zarabia powyżej pewnych progów, musisz  

* Zarejestrować się jako pracodawca i założyć listę płac lub poprosić kogoś innego o prowadzenie takiej 

listy dla Ciebie 

* Odliczyć podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualnie emeryturę lub inne 

potrącenia z wynagrodzenia pracowników zanim im zapłacisz 

* Wyślij do Urzędu deklarację, zatytułowaną „Informacje w czasie rzeczywistym”, z wyszczególnieniem 

płatności i potrąceń dokonanych na rzecz pracowników po każdej dacie wypłaty. Prześlij corocznie 

deklarację świadczeń pracowniczych podlegających opodatkowaniu, które zapewniłeś 

* Płać składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy do HMRC miesięcznie lub kwartalnie, w 

zależności od rozmiaru 

Musisz dostarczyć pisemny lub elektroniczny odcinek wypłaty dla pracowników, podając im szczegóły 

ich wynagrodzenia i potrąceń 

U podstaw stosunku pracy leży pojęcie prawne zwane wzajemnym zaufaniem. Jest to założenie, że 

żadna ze stron, ani pracodawca, ani pracownik, nie zrobią niczego celowo szkodliwego dla drugiej 

strony. Oznacza to, że możesz rozsądnie założyć, że Twoi pracownicy nie będą celowo zhańbić Twojej 

firmy swoimi działaniami, okraść firmy lub ujawnić poufnych informacji osobom postronnym. 

Podobnie, pracownicy powinni rozsądnie zakładać, że nie będziesz ich zniesławiać, narażać na nękanie 

lub nadmierny stres lub oczekiwać, że złamią prawo w Twoim imieniu. Mimo, że żadne z tych założeń 

nie jest jednoznaczne w umowie o pracę, każda ze stron jest zobowiązana do ich spełnienia. Wiele 

spraw rozpatrywanych przez sądy pracy wynika z „rozpadu wzajemnego zaufania”, co jest 

równoznaczne z naruszeniem umowy. Chociaż nigdy nie możesz zakładać, że wiesz, co myślą Twoi 

pracownicy, jeśli szanujesz prawa swoich pracowników, przestrzegasz zasad i zachowujesz się 

rozsądnie, zminimalizujesz ryzyko spowodowania takiego naruszenia.  

Wprowadzanie właściwych ludzi do Twojej firmy 

 Zanim zaczniesz szukać, wyjaśnij, co chcesz znaleźć. Rozważ następujące: 

* Twoje średnio- i długoterminowe plany biznesowe 

* Umiejętności i wiedza, które już posiadasz w biznesie – własne lub innych osób 

* Luki w umiejętnościach i wiedzy, które chcesz uzupełnić w perspektywie krótko- i średnioterminowej 



* Twoje wartości i sposób prowadzenia działalności 

* Ile pieniędzy musisz wydać 

Następnie napisz opis stanowiska, czyli to, czego oczekujesz od osoby na stanowisku, oraz specyfikację 

osoby, która jest opisem rodzaju osoby, której szukasz. 

HR: Równoważenie ludzi, czasu i pieniędzy 

Budzisz się pewnego ranka i postanawiasz zrekrutować praktykata. Masz niewielki budżet, więc 

myślisz, że to wszystko, na co Cię stać. Pomyśl jeszcze raz. 

P: Czy praktykant wypełni lukę w umiejętnościach lub wiedzy w Twojej firmie? 

O: Nie od razu, oczywiście. Ale prawdopodobnie z czasem. 

P: Czy jesteś gotów zainwestować swój czas lub czas kogoś innego, aby nauczyć praktykanta tego, co 

musi wiedzieć, i nadzorować praktykanta, dopóki nie nauczy się podstaw? 

O1: Jeśli tak, oblicz rzeczywisty koszt tego czasu dla firmy i policz go jako część kosztów zatrudnienia 

praktykanta. 

O2: Jeśli nie, nie rekrutuj praktykanta. To niesprawiedliwe wobec nich, a zarządzanie nieudanym 

stażem będzie kosztować czas i stres 

P: Jakie są twoje osobiste przekonania na temat praktykantów? Tania siła robocza czy potencjalne 

gwiazdy? 

O: Jeśli poświęcisz czas i energię na rozwój praktykanta, twoja krótkoterminowa inwestycja 

prawdopodobnie opłaci się w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

P: Czy to pasuje do twojego strategicznego planu dla firmy? 

O1: Twój praktykant prawdopodobnie nie zostanie w firmie po odbyciu szkolenia, chyba że możesz 

zaoferować nowe możliwości i więcej pieniędzy. Jeśli planujesz wiosłowanie, takie możliwości mogą 

się pojawić. 

O2: Jeśli nie możesz zaoferować postępu, oczekuj, że odnoszący sukcesy praktykant przejdzie dalej. 

Zacznij od nowa z nowym. Jest to równie ważna strategia i dajesz innemu uczniowi okazję do nauki. 

Zarządzanie ludźmi, płacami i racjami 

Mając tylko jednego pracownika, możesz ograniczyć swoją wiedzę z zakresu HR do podstaw umów o 

pracę i praw pracowniczych. Gdy przekroczysz pierwszych dwóch lub trzech pracowników, musisz 

poszerzyć swoje rozumienie o równe wynagrodzenie, oraz o politykach HR, które zostały 

wprowadzone. 

Wspólna praca: kontrakt psychologiczny 

Możesz pomyśleć, że umowa o pracę obejmuje całą twoją relację z pracownikami, ale oprócz słów 

pisanych i ukrytych założeń wzajemnego zaufania, o których była mowa wcześniej, istnieje jeszcze inny 

wymiar relacji, zwany kontraktem psychologicznym . Kontrakt psychologiczny to połączenie 

niepisanych wzajemnych zobowiązań i oczekiwań między pracownikiem a pracodawcą, które mogą być 

specyficzne dla poszczególnych pracowników i zmieniać się w czasie. Możesz przeczytać więcej na ten 

temat w rozdziale 15, a czasami może on wyjaśnić, dlaczego pracownicy zachowują się w pozornie 

irracjonalny sposób i cię zaskoczyć. Chociaż nie możesz mieć nadziei na kontrolowanie niematerialnych 



składników kontraktu psychologicznego, możesz budować zaufanie, które jest kluczowym elementem, 

traktując ludzi uczciwie i konsekwentnie, będąc otwartym, radząc sobie z pojawiającymi się 

problemami, dotrzymując obietnic i doceniając ludzi ciężka praca. 

Płacić uczciwie 

Oto kilka podstawowych faktów dotyczących wynagrodzenia, które musisz znać: 

* Musisz płacić wszystkim pracownikom i robotnikom co najmniej krajową płacę minimalną.  

* Musisz zapewnić program emerytalny i automatycznie zapisać do niego wszystkich swoich 

pracowników. 

* Musisz płacić pracownikom, którzy są na zwolnieniu chorobowym. 

* Musisz płacić co najmniej ustawowe wynagrodzenie kwalifikującym się pracownikom podczas ich 

urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego lub dzielonego urlopu rodzicielskiego. Istnieje wiele zasad 

dotyczących terminów i płatności. 

* Musisz płacić mężczyznom i kobietom równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości. 

* Musisz wypłacać pracownikom wynagrodzenie wynikające z umowy lub wynagrodzenie wynikające 

z umowy oraz wszelkie wypłaty prowizji lub premii, jeśli pracownik spełnił kryteria płatności. W 

przeciwnym razie naruszysz umowę. 

* Nie możesz potrącić pieniędzy z wynagrodzenia pracownika bez pozwolenia, nawet jeśli próbujesz 

odzyskać przypadkową nadpłatę. 

* Jeśli pracownik odchodzi bez odebrania całego przysługującego mu urlopu, musisz zapłacić 

pracownikowi zaległe saldo. 

* Jeśli kogoś zwolnisz i złożysz wypowiedzenie, musisz zapłacić pracownikowi za ustawowe 

wypowiedzenie, które wynosi 1 tydzień za każdy rok pracy do maksymalnie 12 tygodni, lub za 

wypowiedzenie kontraktowe pracownika, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

* Jeśli zwolnisz osobę, która przepracowała dla Ciebie ponad dwa lata, musisz zapłacić co najmniej 

ustawową kwotę odprawy, opartą na wieku i stażu pracy pracownika. 

Ustalanie zasad dla Twojej firmy 

Możesz odkryć oznaki, że Twoja firma potrzebuje pewnych zasad i zasad, a gdy już je zobaczysz, warto 

podjąć działania, aby je wprowadzić. Istnieją pewne minimalne wymagania prawne, a jeśli nie tworzysz 

własnych polis, musisz przestrzegać zasad ustawowych. To są: 

* Polityka dyscyplinarna i procedura postępowania w przypadku niewłaściwego postępowania lub 

słabych wyników 

* Procedura składania skarg umożliwiająca pracownikom składanie skarg 

* Polityka i procedura BHP 

* Polityka równych szans 

* polityka nieobecności w chorobie 

* Elastyczne godziny pracy 



* Czas wolny od pracy z powodu określonych czynności lub powodów 

* Macierzyński, ojcowski, wspólny urlop rodzicielski 

* Twoja firma może mieć szczególne wymagania i obowiązki. 

Postępowanie z ludźmi, którzy nie przestrzegają zasad 

HR jest często postrzegany jako funkcja policyjna w firmie ze względu na skupienie się na 

egzekwowaniu księgi zasad. W gruncie rzeczy dobra praktyka HR zapewnia taką samą podstawę dla 

Twojej firmy, jaką policja zapewnia społeczeństwu. Zasady mają na celu zarówno ochronę 

praworządnych obywateli, jak i karanie łamiących zasady. W większości przypadków książka zasad nie 

jest wymagana, ale dla dobra firmy oraz dobrej opinii i ciągłej motywacji większość pracowników, gdy 

ktoś łamie zasady, musisz być przygotowany na stosowanie polityki i procedury dyscyplinarnej. 

Konsekwentne i prawidłowe korzystanie z niej ochroni Cię przed roszczeniami o niesprawiedliwe 

traktowanie, dyskryminację lub niesprawiedliwe zwolnienie. Jeśli jeden z Twoich pracowników ma 

skargę lub zażalenie przeciwko Tobie, firmie lub innemu pracownikowi, musisz mieć procedurę, która 

pozwoli mu ją zgłosić. Musisz pokazać, że traktujesz sprawę poważnie, aby ją rozwiązać. 

Jeśli pracownik złoży skargę do Sądu Pracy, który jest niezależnym organem, który rozpatruje 

roszczenia pracowników przeciwko pracodawcy, Służba Arbitrażowa zaangażuje się i zapyta, czy Ty i 

pracownik próbowaliście rozwiązać problem. Będziesz na znacznie silniejszej pozycji, jeśli zastosowałeś 

odpowiednią procedurę dyscyplinarną lub procedurę składania skarg. Możesz przegrać swoją sprawę 

na rozprawie Trybunału tylko dlatego, że nie postępowałeś zgodnie z właściwą procedurą. 

Pozostając po właściwej stronie prawa pracy 

Prawa Twoich pracowników i pracowników wynikają z prawa zwyczajowego, prawa pracy oraz 

przepisów europejskich i ogólnie dzielą się na następujące kategorie: 

* Równość szans i traktowania 

* Regulamin, w tym wynagrodzenie i godziny pracy 

* Czas wolny od pracy 

* Prawa rodziców i opiekunów 

* Reprezentacja 

* Redukcja, emerytura lub przeniesienie 

Równość traktowania 

Jeśli dyskryminujesz pracownika, potencjalnego pracownika lub pracownika ze względu na chronioną 

cechę, mogą oni skierować Cię do Sądu Pracy, a jeśli wygrają, będziesz musiał wypłacić im 

odszkodowanie. W przeciwieństwie do innych odszkodowań, które są ograniczone, nie ma limitu 

wysokości odszkodowania za bezprawną dyskryminację. Cechy chronione obejmują wiek, bycie osobą 

transseksualną, małżeństwo lub związek cywilny, ciążę lub posiadanie dziecka, niepełnosprawność, 

rasę, w tym kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię, przekonania lub 

brak religii/wierzenia, płeć i orientację seksualną. Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy 

traktujesz kogoś z cechą chronioną mniej przychylnie niż inne osoby ze względu na cechę chronioną. 

Na przykład: nieoferowanie komuś pracy, ponieważ ma 75 lat, byłoby bezpośrednią dyskryminacją ze 

względu na wiek. Oto kilka trudnych aspektów dyskryminacji: 



* Pośrednio dyskryminujesz kogoś, jeśli stwarzasz warunki, w których osoba z cechą chronioną byłaby 

mniej prawdopodobna. Na przykład wybierasz osoby do zwolnienia w oparciu o ich elastyczność w 

pracy na zmiany, co jest warunkiem, który prawdopodobnie będzie w stanie spełnić mniej kobiet z 

obowiązkami opiekuńczymi. 

* Nie wolno dyskryminować kogoś, ponieważ jest on powiązany z kimś, kto ma chronioną cechę. Na 

przykład nie oferujesz komuś pracy, ponieważ jej partner właśnie niedługo urodzi dziecko, a nie chcesz 

oferować wspólnego urlopu rodzicielskiego. 

Umowa o pracę 

Oświadczenie o zatrudnieniu jest często nazywane umową, ponieważ zawiera wszystkie warunki, które 

musisz określić na piśmie, w ciągu ośmiu tygodni od rozpoczęcia przez pracownika pracy z tobą. 

Niektóre warunki mogą być szczegółowo opisane w innym miejscu, ale musisz odnieść się do nich w 

tym dokumencie. Kiedy oferujesz komuś pracę, zrób to jako ofertę warunkową, co oznacza, że 

pracownik musi spełnić określone kryteria, aby oferta pozostała ważna. Możesz również wymagać 

satysfakcjonujących referencji, dowodu kwalifikacji jeśli jest to istotne. Daj im czas na przyjęcie oferty. 

Uprawnienia ustawowe 

Jeśli nie zapewnisz pracownikom przynajmniej ich ustawowych uprawnień do wypłaty i czasu wolnego, 

możesz zostać nałożony na grzywnę za niektóre wykroczenia. Musisz zapłacić odszkodowanie i koszty 

prawne, jeśli Twój pracownik zaprowadzi Cię do Sądu Pracy i wygra. 

Następujące procedury 

Podobnie jak w przypadku postępowania dyscyplinarnego i postępowania w sprawie skarg, istnieją 

ustawowe procedury, których musisz przestrzegać, aby zapewnić, że pozostaniesz po właściwej stronie 

prawa 

* Zarządzanie absencją chorobową 

* Odpowiadanie na elastyczne prośby o pracę 

* Zapisywanie i administrowanie rezygnacją dla pracowników w Twoim zakładowym programie 

emerytalnym 

* Obsługa wypowiedzenia, czasu wolnego i powrotu do pracy dla pracowników przebywających na 

urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub dzielonym rodzicielskim 

* Obsługa emerytury 

Reprezentacja 

Pracownicy mają prawo do otrzymywania informacji i konsultacji na temat tego, w jaki sposób 

wydarzenia, które dzieją się w Twojej firmie, mogą wpłynąć na ich pracę i warunki pracy. Dobrą 

praktyką jest posiadanie grupy przedstawicieli pracowników, która może przybierać różne formy, w 

tym Związek Zawodowy. 

Zarządzanie zwolnieniami, emeryturami lub transferami 

Większość przepisów prawa pracy została napisana w celu ochrony pracowników przed 

wykorzystywaniem przez pozbawionych skrupułów pracodawców, a jedną z fundamentalnych zasad 

wielu zasad jest ochrona pracy pracownika przed nieuczciwym zwolnieniem. 

Z powodu dyskryminacji wiekowej 



Nie można zmusić ludzi do przejścia na emeryturę w określonym wieku. Przeniesienie przedsiębiorstwa 

ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo, część przedsiębiorstwa lub świadczenie usługi przenosi się z jednej 

organizacji do drugiej. Istnieją przepisy chroniące miejsca pracy i warunki pracowników w takich 

okolicznościach. Podobnie jak w przypadku zwolnień, masz szereg obowiązków, niezależnie od tego, 

czy przenosisz pracowników do firmy, czy z niej. 

Rosnący ludzie wraz z rozwojem firmy 

W akcie żonglerskim, jakim jest HR, z kulami ludzi, czasu i pieniędzy, które nieustannie krążą między 

twoimi rękami, to piłka ludzi oferuje największy potencjał, aby coś zmienić. Kule czasu i pieniędzy są 

namacalne i policzalne. Kiedy je masz pod kontrolą, czuje się dobrze. Dobry, ale nudny. Z drugiej strony 

ludzie są nieprzewidywalni. Rozchodzą się w różnych kierunkach, zmieniają rozmiar, domagają się 

Twojej uwagi i kradną Twój czas. Załóżmy, że masz pod kontrolą wszystkie możliwe do kontrolowania 

aspekty kul ludzkich: masz jasne umowy o pracę, dobre polityki HR i ścisłe procesy HR (lub że nad nimi 

pracujesz!). To świetnie, ale żaden z tych aspektów HR nie doda wartości Twojej firmie. 

Wzrost wartości Twojej firmy 

Odnosimy się do wzrostu i związanych z nim wymagań HR nie dlatego, że zakładamy, że każdy właściciel 

małej firmy nieustannie dąży do posiadania większego, bardziej dochodowego biznesu, ale dlatego, że 

pozostawanie w miejscu w biznesie nie wchodzi w grę. Wzrost ma wiele form, a jedyne dobre i złe 

rodzaje wzrostu to te, które działają lub nie działają dla Twojej firmy. Natura dostarcza użytecznych 

analogii. Dęby rosną, odkładają kolejny pierścień kory i z roku na rok rozszerzają swoje gałęzie. Wzrost 

jest powolny, przyrostowy i niewidoczny w danym momencie. Mogą żyć setki lat. Gdyby dąb nie rósł, 

umierałby. W stojącej wodzie żyją glony, które rozmnażają się tak często, że blokują światło słoneczne 

innym organizmom znajdującym się w wodzie i zabijają je. Szczęśliwe glony, martwe ryby. Wspaniały 

jelonek rogacz z charakterystycznymi „rogami” i lśniącymi czarnymi pancerzami spędza sześć lat w 

stadium larwalnym, żywiąc się ubogimi w składniki odżywcze martwymi stosami drewna i wynurzając 

się tylko na kilka tygodni, by kopulować, a następnie umierać. Niezależnie od tego, czy Twój biznes 

opiera się na wytwarzaniu rzeczy, serwowaniu rzeczy, wymyślaniu czy dostarczaniu rzeczy, 

potrzebujesz ludzi. Podobnie jak w pozostałej części natury, ludzie rozwijają się, gdy znajdują się w 

odpowiednim środowisku i mają możliwość rozwoju. Dobrze prosperujący może wyglądać inaczej w 

zależności od tego, kim są! 

Tworzenie środowiska do wzrostu 

Niektóre z przedstawionych wcześniej podstaw HR są ważne w tworzeniu odpowiedniego środowiska 

dla wzrostu, ale trzeba dodać jeszcze kilka innych ważnych składników. 

Zapewnienie przywództwa 

Twoje osobiste wartości będą kształtować sposób, w jaki prowadzisz działalność i traktujesz swoich 

pracowników. Zrozumienie tego, co Cię motywuje, jest dobrym punktem wyjścia. Później znajdziesz 

kilka wskazówek, jak wykorzystać swoje wartości do kształtowania kultury firmy. Ponieważ nie jesteś 

wyjątkiem od reguły, Twój rozwój osobisty będzie mieć znaczący wpływ na rozwój firmy. Zrozumienie 

roli, jaką odgrywasz w zespole, oraz stylu zarządzania, który zwykle przyjmujesz, pomoże Ci wpływać 

na innych. 

Zachęcanie do elastyczności 

Zachęcaj ludzi do elastycznej pracy, doceniaj ich i nagradzaj, gdy to robią. Daj ludziom narzędzia do 

pracy na różne sposoby.  



Rosnące umiejętności i wiedza 

Zainwestuj w szkolenie ludzi nie tylko pod kątem pracy, którą wykonują teraz, ale także pracy, którą 

możesz chcieć, aby wykonali w następnej kolejności. Nie martw się o marnowanie pieniędzy na 

szkolenie ludzi, którzy właśnie odejdą. Skoncentruj się na wartości, jaką dodadzą, gdy będą działać w 

Twojej firmie, i uwzględnij to w swoim myśleniu o kosztach. 

Strukturyzacja firmy umożliwiająca rozwój 

Dynamika czasu i pieniędzy jest nieunikniona w małej firmie. Musisz zoptymalizować czas i wysiłek, jaki 

ludzie wkładają, aby uzyskać maksymalną wartość na zewnątrz. Zwiększ elastyczność swojej struktury, 

kreatywnie wykorzystując umowy i myśląc o różnych sposobach wykonania pracy. Zastanów się, kto 

teraz „zajmuje się” Twoim działem HR. Na najprostszym poziomie jest to bardzo transakcyjne, ale gdy 

zatrudnisz więcej osób i zbudujesz strukturę organizacyjną z większą ilością warstw, HR stanie się 

bardziej złożony. Rozdział 10 przedstawia zalety i wady utrzymania działu HR w firmie lub zlecania go 

innym oraz zawiera wskazówki dotyczące ochrony poufnych danych pracowników. 

Rozwój dzięki lepszej wydajności 

Podobnie jak dąb, możesz chcieć, aby Twoja firma rozwijała się stabilnie i zdrowo, bez zbytniego 

widocznego zamieszania. Alternatywnie możesz przygotować wszystkich do szybkiego wzrostu, aby 

zabić konkurencję. Twój plan strategiczny to opis Twoich ambicji rozwojowych. Powinieneś wyrazić 

swoje krótkoterminowe cele w rocznym biznesplanie. Plan strategiczny zawiera nagłówki, które 

informują pracowników, dokąd zamierzasz przejąć firmę pod względem finansowym, i często obejmuje 

docelową liczbę klientów i pracowników. Twój roczny biznesplan przybliża nieco horyzont i powinien 

pomóc ludziom skoncentrować się na najpilniejszych priorytetach. Kluczem do osiągnięcia wzrostu 

poprzez poprawę wydajności jest: 

* Przedstaw pracownikom jasny obraz sytuacji, a także krótkoterminowe priorytety. 

* Pomóż wszystkim zobaczyć, gdzie pasuje ich praca i cele. 

* Śledź postępy w realizacji celów i dziel się nimi z pracownikami w miarę postępów. 

* Bądź przygotowany do podjęcia działań, jeśli ludzie nie radzą sobie dobrze. 

* Nagradzaj i doceniaj ludzi, którzy dobrze sobie radzą. 

* Szkolenie menedżerów, aby aktywnie zarządzali ludźmi w swoich zespołach, aby osiągali dobre 

wyniki. 

Nagradzanie i motywowanie ludzi 

Ludzie nie pracują tylko dla przyjemności uprawy w twoim metaforycznym polu lub stawie. 

Podstawową zasadą stosunku pracy jest to, że ludzie oczekują zapłaty za swoje wysiłki i sprawiedliwego 

wynagrodzenia za swój dyskrecjonalny wysiłek. Podstawową zasadą dobrego biznesu jest to, że nie 

warto tego robić, jeśli ma stracić pieniądze. Kule czasu i pieniędzy wracają do gry, gdy żonglujesz 

oczekiwaniami ludzi dotyczącymi wynagrodzenia i nagród z tym, na co może sobie pozwolić firma. 

Musisz mieć dobre trzymanie się danych finansowych przed złożeniem jakichkolwiek obietnic. 

Nagroda stała się popularnym terminem zbiorczym obejmującym wszystkie elementy wynagrodzenia, 

zachęt i korzyści, które zapewniasz swojemu pracownikowi. 

Wynagrodzenie podstawowe 



Wynagrodzenie podstawowe to w rzeczywistości płaca lub pensja, której ktoś może oczekiwać co 

tydzień lub miesiąc. Są to koszty, które musisz uwzględnić w swoim biznesplanie i upewnić się, że 

możesz je pokryć co miesiąc, nawet gdy przepływ środków pieniężnych jest napięty. Decydując o 

podstawowej płacy za pracę, musisz wziąć pod uwagę 

* Twoje obowiązki prawne dotyczące krajowej płacy minimalnej 

* Na co biznes może sobie pozwolić 

* Jakie podobne prace są opłacane na rynku zewnętrznym 

* Umiejętności i doświadczenie wymagane od osoby wykonującej pracę 

* Wynagrodzenie podstawowe za podobne stanowiska w Twojej firmie 

* Jakie zachęty lub inne korzyści planujesz zapewnić 

* Względny rozmiar i zakres roli w porównaniu do innych miejsc pracy w firmie 

Zachęty 

Zachęty lub premie to płatności przyrostowe, które dokonujesz, gdy pracownik osiągnął cel. Zazwyczaj 

zachęty są wypłacane za uznaniowy wysiłek ze strony pracownika, w oparciu o dodawanie wartości do 

firmy. Tworzenie dobrych programów motywacyjnych to zarówno sztuka, jak i nauka. Wymaga 

zrozumienia tego, co sprawia, że ludzie działają, a także prawa niezamierzonych konsekwencji. Dobrze 

zaprojektowany system motywacyjny będzie oparty na solidnej analizie finansowej i rozsądnych 

założeniach dotyczących biznesu. Źle zaprojektowany system motywacyjny może: 

* Nagradzać niewłaściwe zachowania, powodując, że pracownicy konkurują ze sobą bez tworzenia 

ogólnej korzyści dla firmy 

* Kosztować więcej niż planowano, ponieważ cele i środki były nierealistyczne 

* Demotywować ludzi, jeśli pracują naprawdę ciężko, ale nie czują się odpowiednio wynagrodzeni 

* Nieumyślnie tworzyć nierówności płacowe między ludźmi wykonującymi tę samą pracę 

Korzyści 

Jest to termin określający oferowane przez Ciebie dodatki, oprócz wynagrodzenia. Pracownicy często 

nie doceniają w pełni, że świadczenia, które otrzymują, kosztują Twoją firmę, więc powinieneś 

skorzystać z okazji, gdy oferujesz pracę lub przeprowadzasz pracownika przez wprowadzenie, aby 

wyjaśnić wartość wszelkich świadczeń, które zapewniasz. Przykładami niewidzialnych korzyści, które 

pracownik może uznać za oczywiste, są plany ubezpieczeń na życie, składki emerytalne i programy 

pomocy pracowniczej. Niektórzy ludzie traktują urlop jako świadczenie, a jeśli oferujesz więcej niż 

ustawowe minimalne prawo do urlopu, jest to uzasadniony opis. Jjesteś prawnie zobowiązany do 

oferowania planu emerytalnego, składki Twojego pracodawcy są korzyścią i powinieneś powiedzieć 

pracownikom, ile wpłacasz do ich puli emerytalnej. Bony na opiekę nad dziećmi i posiłki w stołówce to 

przykłady świadczeń, które nie podlegają opodatkowaniu i mogą mieć wysoką postrzeganą wartość dla 

pracowników, a jednocześnie ponosić stosunkowo niski koszt dla firmy. Jeśli pieniędzy jest mało, 

pomyśl kreatywnie, jak je wydać na świadczenia, które będą miały wysoką postrzeganą wartość dla 

pracowników. Poinformowanie pracowników o wartości świadczenia jest szczególnie ważne, gdy będą 

musieli zapłacić od niego podatek, ponieważ mogą chcieć zrezygnować z zasiłku, jeśli uważają, że nie 

warto płacić podatku. Jeśli zapewniasz pojazd służbowy lub telefon komórkowy i umożliwsz 



pracownikowi posiadanie go na własny użytek, pracownik powinien zapłacić podatek od osobistego 

elementu świadczenia. 

Angażowanie i motywowanie pracowników 

Zaangażowanie pracowników to często używane wyrażenie w świecie HR, które ma wiele znaczeń i 

definicji. Cechą wspólną wszystkich deskryptorów jest uznanie, że kiedy pracownicy są bardzo 

zaangażowani, są bardziej wydajni, oceny zadowolenia klientów są wyższe i zazwyczaj firma osiąga 

lepsze wyniki niż konkurenci w tym samym sektorze. Czynnikami wskazującymi na zaangażowanie 

pracowników są deklarowane przez pracowników zamiary bycia w organizacji za rok, poziom 

zadowolenia pracowników z przywództwa i komunikacji w biznesie oraz pogląd pracowników na jakość 

ich relacji roboczych, zwłaszcza z ich menedżerowie. To, co zaskakuje niektórych, to fakt, że chociaż 

pieniądze i korzyści są ważne, wielu pracowników, szczególnie tych w wieku 20 lat, jest znacznie 

bardziej zainteresowanych uzyskaniem pożądanego rozwoju osobistego i zawodowego, i to w szybkim 

tempie, niż w przypadku pieniędzy. Wiele czynników wpływających na zaangażowanie pracowników 

znajduje się pod Twoją kontrolą, a przy pewnym skupieniu i realizacji Twoje działania mogą znacząco 

wpłynąć na poziom zaangażowania pracowników, a tym samym na wyniki firmy. 

Utrata ludzi bez utraty biznesu, pieniędzy lub twarzy 

Ludzie odchodzą z pracy z wielu różnych powodów, niektórych pozytywnych, innych negatywnych, 

niektórych pod twoją kontrolą, a innych poza twoją kontrolą. Z perspektywy HR powinieneś skupić się 

na ochronie interesów firmy, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw ludzi i wypełniania 

zobowiązań umownych i moralnych jako pracodawca. 

Sprawiedliwe zwalnianie pracowników 

Istnieje tylko pięć słusznych powodów zwolnienia: 

* Zdolność lub kwalifikacje 

* Zachowanie 

* Nielegalność lub naruszenie ustawowego obowiązku 

* Redukcja etatów 

* Z innego ważnego powodu 

Wszystkie inne powody są automatycznie niesprawiedliwe. 

Jeśli zwolnisz kogoś niesprawiedliwie, może on skierować Cię do Sądu Pracy. Jeśli ta osoba wygra, 

będziesz musiał zapłacić odszkodowanie, koszty prawne i ewentualnie przywrócić pracownika do 

pracy. Najlepszym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest posiadanie uczciwego powodu, 

przestrzeganie uczciwego procesu i rozsądna reakcja. Uczciwy powód do zwolnienia ma coś więcej niż 

na pierwszy rzut oka. Ogólna fraza „inny istotny powód” oferuje pewną możliwość kreatywnej 

interpretacji, ale przeczytaj o niektórych potencjalnych pułapkach i o tym, jak zbudować dobrą sprawę 

o zwolnienie. Niezwykle ważne jest przestrzeganie uczciwego procesu, i nie jest to tylko twój pomysł 

na uczciwy proces, ale taki, który ma ustawową minimalną liczbę kroków. Rozsądna reakcja to 

subiektywne przekonanie, że zwolnienie pracownika było rozsądną reakcją, opartą na rozważeniu 

wszystkich faktów, wszelkich okoliczności łagodzących i wszelkich precedensów. Jeśli kiedykolwiek 

będziesz miał wątpliwości, czy twoja odpowiedź jest rozsądna, wyobraź sobie siebie w „doku” sądu 

pracy broniącego swoich działań. Czasami może to być proces otrzeźwiający i moderujący! 



 

Ochrona Twojej firmy i Twojej reputacji dzięki Ugodzie 

Czasami sprawne zarządzanie zwolnieniem okazuje się niemożliwe z powodu błędów, które popełniłeś 

po drodze, polityki lub emocji komplikujących sprawy. Jeśli naprawdę ważne jest osiągnięcie 

pozytywnego wyniku, ochrona firmy lub rozpoznanie, kiedy zawiniłeś, możesz być w stanie 

wynegocjować Ugodę , która jest poufną umową między pracownikiem a pracodawcą, w której 

pracownik zrzeka się prawa do wniesienia roszczenia do sądu pracy w zamian za zapłatę. Istnieją zasady 

określające, co powinna ona zawierać i musisz zapłacić pracownikowi za uzyskanie niezależnej porady 

w sprawie umowy przed jej podpisaniem. 



Rekrutowanie pierwszych ludzi 

Kiedy założysz własną firmę i przez jakiś czas robisz rzeczy po swojemu, pomysł zatrudnienia 

pracownika może być zniechęcający. To trochę jak dzielenie mieszkania z nieznajomym lub znalezienie 

partnera, który zniesie wszystkie twoje dziwaczne nawyki (no dalej, masz jakieś, prawda?). Im dłużej 

siedzisz na kanapie i myślisz o tym, tym bardziej wydaje się to onieśmielające. Ale tak jak współlokator 

czy partner, pracownicy mogą wnieść na imprezę całkiem sporo. Sekret polega na tym, aby najpierw 

wiedzieć, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, a następnie dowiedzieć się, kto będzie pasował do 

rachunku. 

Znajomość modelu biznesowego i biznesplanu 

Twój model biznesowy jest podstawowym budulcem, na którym opiera się wszystko inne. Jeśli 

rozwinąłeś swój biznes tak daleko, po prostu pracując dzień i noc, robiąc szybkie zmiany garderoby 

między rozpakowaniem zapasów a prezentacją na spotkaniach sprzedażowych, być może nie miałeś 

czasu na opisanie sobie swojego modelu biznesowego, nieważne nikomu w przeciwnym razie. Warto 

wcisnąć przycisk pauzy, zanim dojdziemy do wniosku, że gdybyśmy mieli jeszcze jedną parę rąk, 

wszystko byłoby w porządku. Jeśli Twoja firma zajmuje się hotelarstwem, zdrowiem lub usługami 

osobistymi, prawdopodobnie będzie wymagała dużej liczby ludzi i szybko osiągniesz limit swoich 

osobistych zdolności do samodzielnego świadczenia usług. Jeśli jednak świadczysz usługę zdalną lub 

taką, którą można łatwo zautomatyzować, lub świadczysz usługę pośrednią, taką jak pośrednictwo 

ubezpieczeniowe lub import kawy z Gwatemali, możesz być mniej zależny od innych osób 

wspierających rozwój firmy . Przyjrzyj się dokładnie swoim marżom i czy masz wystarczającą różnicę 

między ceną, którą pobierasz, a ponoszonymi kosztami. Często ludzie, którzy prowadzą małe firmy, nie 

doceniają lub nie przywiązują żadnej wartości do własnego czasu. Stwarza to ryzyko, że prowadzisz 

firmę, która nie jest finansowo opłacalna na dłuższą metę, ponieważ nie masz wystarczającej marży, 

aby płacić innym ludziom za robienie rzeczy za Ciebie. Biznesplan nie musi być bardzo złożony, ale 

powinieneś mieć pewne pojęcie o tym, jak duży chcesz rozwijać firmę i jak szybko. Jeśli jako pierwszy 

wprowadzasz na rynek wyjątkową ofertę i chcesz szybko się rozwijać, zanim konkurencja dogoni, 

poproś kilku sprzedawców, którzy pracują dla Ciebie. Możesz chcieć rozwijać się organicznie i mieć silny 

potok potencjalnych klientów, zanim zatrudnisz kogoś innego do pracy. Zanim nawet pomyślisz o 

zatrudnieniu jakichkolwiek pracowników, przeprowadź szybką analizę progu rentowności, aby określić, 

ile sprzedaży będziesz potrzebować, aby pokryć wszystkie koszty, oraz prognozę przepływów 

pieniężnych, aby powiedzieć, kiedy mogą pojawić się punkty krytyczne. 

Uznanie, że Twoja firma jest gotowa na przyjęcie ludzi 

Kilka charakterystycznych wskazówek szybko wskaże, czy musisz rozpocząć rekrutację swoich 

pierwszych pracowników. Jeśli możesz zaznaczyć wszystkie pola na poniższej liście, rozpocznij 

rekrutację już teraz! Jeśli możesz sprawdzić kilka z nich, zacznij myśleć o sprowadzeniu pierwszych 

pracowników w najbliższej przyszłości: 

* Masz wystarczającą marżę wbudowaną w cenę, aby zapłacić innym osobom za wykonanie części 

pracy. 

* Masz dobrą bazę przyszłych klientów. 

* Zdajesz sobie sprawę, że chociaż jesteś dobrym wszechstronnym, nie wiesz wszystkiego. 

* Jesteś bliski wygrania dużego kontraktu i nie możesz spać w nocy, ponieważ nie wiesz, jak go 

zrealizować. 



* Nie możesz nadążać za zamówieniami, ponieważ firma rozwija się szybciej niż się spodziewałeś. 

* Zauważyłeś lukę na rynku i potrzebujesz pomocy, aby ją wykorzystać. 

* Współlokator lub partner nigdy Cię nie widzi i śmiejesz się głośno, gdy ludzie rozmawiają o 

równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. 

Analiza kosztów i korzyści związanych z zatrudnieniem osób 

Zdobycie potrzebnej zapasowej pary rąk można osiągnąć na kilka sposobów. Być może nie musisz 

jeszcze nikogo zatrudniać, a nawet nigdy: zanim zatrudnisz pracowników, pomyśl o swojej 

długoterminowej przyszłości, ponieważ gdy już masz pracowników, przejmujesz za nich różne 

obowiązki prawne. Osoba jest klasyfikowana jako pracownik, jeśli pracuje na podstawie „umowy o 

pracę”, którą można zawrzeć pisemnie lub ustnie albo przez połączenie obu. Pracownik to każda osoba, 

która zobowiązuje się wykonywać lub wykonywać osobiście jakąkolwiek pracę lub usługę na rzecz innej 

strony na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek innej umowy. Może to być pracownik 

samodzielny zleceniobiorca lub pracownik agencyjny. Pracownicy (w przeciwieństwie do robotników) 

przychodzą z dołączonymi dzwonkami, gwizdkami i sznurkami, których główne punkty przedstawiono 

w tabeli 

Plusy i minusy zatrudniania ludzi 

Za : 

W zależności od wykonywanej pracy taniej może być zatrudnianie ludzi niż korzystanie z niezależnych 

wykonawców lub pracowników agencyjnych. 

Bardziej prawdopodobne jest, że pozostaną w pobliżu, kupią Twoje wartości i zapewnią ciągłość dla 

Twoich klientów i klientów. 

Jeśli przekażesz ludziom informacje zwrotne, szkolenia i możliwości rozwoju, często przyniosą one 

Twojej firmie lepszą wartość z czasem niż wykonawca lub pracownik agencyjny. 

Możesz zdecydować, jaki rodzaj umowy o pracę zaoferować, by odpowiadała potrzebom firmy, masz 

kontrolę nad ich pracą i kiedy mogą wziąć urlop 

Przeciw  

Musisz prowadzić listę płac, odliczać podatek i ubezpieczenie społeczne i co miesiąc zgłaszać się do 

ZUS. Musisz zapłacić ubezpieczenie społeczne pracodawcy. Musisz mieć Ubezpieczenie 

Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy. 

Masz mniejszą elastyczność w zwiększaniu lub zmniejszaniu liczby pracowników w krótkim czasie, 

ponieważ mają oni prawa pracownicze. Mogą domagać się niesłusznego zwolnienia, a Ty być może 

będziesz musiał zapłacić odprawę. 

Jeśli nie wykonują dobrej pracy i nie słuchają, gdy przekazujesz im informacje zwrotne, musisz przejść 

przez formalny proces, aby skłonić ich do poprawy lub odejścia. 

Musisz im zapłacić za urlop macierzyński i ojcowski, jeśli spełniają kryteria, a oni mogą poprosić o urlop 

rodzicielski i elastyczny czas pracy. Jeśli ktoś kupi Twoją firmę lub przejmiesz inną firmę, ma prawo do 

przeniesienia. Jeśli Twoja firma zbankrutuje, mają prawa jako wierzyciele uprzywilejowani. Ponosisz 

pośrednią odpowiedzialność za ich działania, gdy działają w Twoim imieniu, w tym naruszenia 

przepisów BHP 



Zatrudnianie ludzi lub korzystanie z kontrahentów 

Jeśli przyjrzałeś się wszystkim zaletom i wadom zatrudniania pracowników i stwierdziłeś, że nie jesteś 

gotowy na wszystkie trudy, możesz zdecydować się na zatrudnienie wykonawcy. Istnieje wiele zasad 

dotyczących zatrudniania wykonawców, więc musisz upewnić się, że nie przypadkowo nie uczynisz 

kogoś pracownikiem. Dwa główne testy, które są używane do określenia, czy ktoś jest pracownikiem – 

co czyni Cię pracodawcą, ze wszystkimi dołączonymi warunkami - to kontrola i wzajemność 

zobowiązań. Istotą kontroli i wzajemności zobowiązań jest to, jak dużą kontrolę masz nad daną osobą 

i czy masz obowiązek dać jej pracę, czy też ona, jak i kiedy ją o to poprosisz. Nawet jeśli wystawiają 

faktury zamiast być opłacone na liście płac, prawdopodobnie jesteś czyimś pracodawcą, jeśli: 

* Ty lub ktoś z Twojego zespołu macie kontrolę nad tym, jak, kiedy, gdzie i z kim wykonują swoją pracę. 

* Zapewniasz ich sprzęt i przestrzeń do pracy. 

* Nie mogą odmówić ani wysłać kogoś innego, gdy poprosisz ich o wykonanie jakiejś pracy. 

* Nie robią dużo pracy dla nikogo innego. 

* Zobowiązałeś się zapewnić im określoną pracę i wynagrodzenie. 

Ocena umiejętności i doświadczenia, których potrzebuje Twoja firma 

Zanim przyjmiesz kogokolwiek i zaczniesz oddawać część swoich ciężko zarobionych pieniędzy, upewnij 

się, że wiesz, czego szukasz, aby nie oferować pracy tylko pierwszej osobie, z którą rozmawiasz w pubie. 

Zastanów się, czego potrzebuje firma i co już masz, abyś mógł skupić się na wypełnianiu luk. Ta sekcja 

pomoże Ci skoncentrować się na tym, czego możesz potrzebować. 

Oceniając, co już masz w biznesie 

Zaczynając od siebie, zapisz listę swoich umiejętności, które są przydatne dla Twojej firmy. Pomyśl o 

umiejętnościach jako o rzeczach, które możesz zrobić, a nie uczynienie go zbyt wysokim lub 

abstrakcyjnym; na przykład są to umiejętności, które mamy na myśli: 

* Projektowanie stron 

* Negocjowanie z dostawcami 

* Mówić po hiszpańsku 

* Prowadzenie wózka widłowego 

* Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych Excel 

Doświadczenie i wiedza są trudniejsze do zdefiniowania, więc pomyśl o istotnych rzeczach, które znasz, 

a które są wymagane w Twojej konkretnej firmie. Na przykład: 

* Specjalistyczna wiedza o produktach, takich jak wzory chemiczne lub przepisy dotyczące opakowań 

* Specjalistyczna wiedza serwisowa, taka jak umowy o poziomie usług lub ochrona danych 

* Wymogi ustawowe, takie jak przepisy dotyczące podatku VAT czy przepisy BHP 

Następnie zastanów się, jaką masz ogólną wiedzę biznesową w obszarach takich jak marketing, bilanse 

i umowy najmu, które są potrzebne w wielu firmach. Dodaj je wszystkie do listy. Po wymienieniu 

własnych umiejętności i wiedzy, jeśli masz już kilka osób pracujących dla Ciebie, sporządź dla nich 

również listę. 



Identyfikacja luk 

Po uzyskaniu listy umiejętności w firmie (patrz poprzednia sekcja), wróć do swojego modelu 

biznesowego i biznesplanu. Skoncentruj się na tym, gdzie chcesz prowadzić firmę w ciągu najbliższych 

sześciu miesięcy do roku. Zidentyfikuj, czy są jakieś luki w Twoich umiejętnościach i wiedzy, które mogą 

uniemożliwić Ci osiągnięcie tego celu. To są najważniejsze luki do wypełnienia. I to może być początek 

opisu stanowiska dla Twojego pierwszego pracownika. Czasami luki mogą być bardzo zróżnicowane i 

mało prawdopodobne jest, aby jedna osoba je wypełniła. Jeśli powiedziałeś w swoim biznesplanie, że 

będziesz przyjmować pięciu nowych klientów miesięcznie przez następny rok, a zawieranie umów z 

nowymi klientami nie jest twoją mocną stroną, to jest to oczywista luka. Ale jeśli potrzebujesz pomocy 

również w prowadzeniu księgowości, jest mało prawdopodobne, że znajdziesz kogoś, kto jest dobry w 

obu. Bądź realistą i traktuj priorytetowo luki w umiejętnościach, które będą miały największy wpływ 

na Twój biznes w krótkim okresie. Oprzyj się pokusie stworzenia pracy, której nie da się obsadzić. Jako 

właściciel lub menedżer małej firmy, dysponujący odrobiną wiedzy na wiele tematów, jesteś 

stosunkowo nietypowy. Nie znajdziesz innego siebie jako swojego pierwszego pracownika. Jeśli tam 

są, prawdopodobnie prowadzą własny biznes. Nie szukaj więc swojego lustrzanego odbicia w swoich 

pierwszych pracownikach. 

Przewidywanie, jakich umiejętności będziesz potrzebować w krótkim i średnim okresie Możesz 

pomyśleć, że opisy stanowisk i specyfikacje osób są trochę korporacyjne lub najlepiej pasują do pracy 

w samorządzie lokalnym. Możesz nawet pomyśleć, że jeśli ktoś potrzebuje opisu stanowiska, nie będzie 

elastyczny: chcesz, aby zwrócił rękę na wszystko, co jest potrzebne w danym dniu, a boisz się usłyszeć, 

jak mówi ten klasyczny zwrot „ale to nie jest w mój opis stanowiska.” Na szczęście dla ciebie, ponieważ 

jesteś osobą, która pisze swoje opisy stanowisk, wcale tak nie musi być. Opis stanowiska to tak 

naprawdę tylko lista rzeczy, które chcesz zrobić od swojego pracownika. Poświęć piętnaście minut na 

napisanie opisu stanowiska, zanim rozpoczniesz rekrutację i oszczędź sobie wielu godzin żalu. Napisz 

listę rzeczy, które chcesz, aby zrobiła osoba w pracy. Podczas pisania listy skup się na tym, czego 

potrzebuje biznes. Jeśli lista staje się bardzo długa, możesz mieć nieuzasadnione oczekiwania, co 

oznacza, że możesz ustalić priorytety zadań, które będą miały największy wpływ na Twoją firmę. 

Czasami łatwiej jest nadać pracy tytuł po spisaniu listy zadań. Jeśli zaczniesz od pomysłu, że 

potrzebujesz kierownika finansowego, napiszesz opis stanowiska dla kierownika finansowego, a nie dla 

rzeczy, które musisz zrobić. Kiedy już zaczniesz i napiszesz listę, może się okazać, że faktycznie 

potrzebujesz kierownika ds. obsługi klienta i opiekuna księgi w niepełnym wymiarze godzin. Opis 

stanowiska staje się podstawą ogłoszenia o pracę, zestawu pytań do rozmowy kwalifikacyjnej i 

narzędzia, którego możesz użyć, aby powiedzieć osobie na stanowisku, czego oczekujesz. Warto 

poświęcić na to piętnaście minut. 

Pisanie opisu stanowiska 

Pisanie przydatnego opisu stanowiska nie musi być przykrym obowiązkiem, a nawet zajmować zbyt 

dużo czasu: 

1. Nadaj pracy tytuł, który ma sens dla świata zewnętrznego 

2. Stwórz nagłówek „Kluczowe obowiązki” 

3. Używaj czasowników takich jak „Utrzymuj bazę danych klientów”, „Aktualizuj listę zapasów” i 

„Obsługuj klientów” 

4. Uwzględnij środki, takie jak „Codziennie aktualizuj listę zapasów” 

5. Standardy państwowe, takie jak „i są utrzymywane zgodnie z przepisami o ochronie danych” 



6. Trzymaj się maksymalnie dziesięciu kluczowych obowiązków 

7. Po stworzeniu listy stwórz podsumowanie „Cel roli” i umieść je na górze 

Zawsze umieszczaj na końcu listy frazę typu „catch-all”, np. „Podejmuj inne podobne obowiązki, o które 

prosisz od czasu do czasu” 

Rekrutacja ludzi do tworzenia kultury biznesowej 

„Specyfikacja osoby” brzmi jeszcze bardziej korporacyjnie niż opis stanowiska, ale jest to po prostu lista 

Twoich wymagań. Po napisaniu opisu stanowiska dość łatwo jest ustalić, jakie umiejętności i 

doświadczenie ktoś musi posiadać, aby wykonać tę pracę, a to stanowi podstawę specyfikacji Twojej 

osoby. Sprawdź pasek boczny „Pisanie specyfikacji osoby”, aby uzyskać szybki przewodnik po jej 

tworzeniu.  

Umiejętności i doświadczenie 

W zależności od tego, jak bardzo jesteś wybredny, możesz określić, czy określone umiejętności i 

doświadczenie są niezbędne, czy pożądane. Myślenie o tym również skupia twój umysł i pomaga 

uniknąć przyciągania pierwszego kandydata, który wejdzie przez drzwi, ponieważ klikasz z nim. Jeśli 

prowadzisz interesującą firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania, będziesz potrzebować kilku 

bardzo zdolnych technicznie programistów, ale mogą oni nie być najlepszymi sprzedawcami. Kiedy 

piszesz specyfikację osoby, uwzględnij umiejętności specyficzne dla danej pracy i doświadczenie, 

jakiego potrzebuje dana osoba. 

Postawa i uzdolnienia 

To nie tylko umiejętności i doświadczenie, których potrzebujesz w swoim biznesie. Niektórzy mówią, 

że powinieneś rekrutować na postawę i trenować pod kątem umiejętności. To szczególnie dotyczy to 

firm usługowych, gdzie klient jest zawsze królem, a Twoi pracownicy muszą być ich chętnymi 

poddanymi. 

Kiedy piszesz specyfikację osoby, zastanów się, z jakimi ludźmi chcesz pracować na co dzień. Zadaj 

sobie pytanie, z jakimi ludźmi chcesz, by spotykali się Twoi klienci, kiedy prowadzą z Tobą interesy. 

Sposób, w jaki ludzie pracują, jest czasami określany jako ich umiejętności miękkie. Umiejętności te 

obejmują sposób, w jaki dana osoba się komunikuje, czy jest graczem zespołowym, czy potrafi się 

dostosować i jak buduje relacje. W niektórych zawodach umiejętności miękkie mogą być równie ważne 

jak umiejętności zadaniowe. Recepcjonistka niekoniecznie musi mieć złożony zestaw zadań, ale osoba 

wykonująca tę pracę jest często najważniejszym ambasadorem Twojej firmy – zignoruj to na własne 

ryzyko! Możesz również chcieć, aby wszyscy Twoi pracownicy posiadali inne atrybuty, takie jak 

umiejętność nieszablonowego myślenia, zamiłowanie do pastrami lub powiązanie z technologią 

androidową. Jeśli jest to ważne dla pracy, dodaj to do specyfikacji osoby. Uzbrojony w opis stanowiska 

i specyfikację osoby, jesteś gotowy, aby wyjść i znaleźć idealną osobę do pracy. 

Pisanie specyfikacji osoby 

Zalecamy skorzystanie z tej ponumerowanej listy, aby szybko utworzyć przydatną specyfikację osoby: 

1. Spójrz na opis stanowiska 

2. Określ, jakie umiejętności są potrzebne do każdego zadania 

3. Zdecyduj, czy są one niezbędne, czy pożądane 

4. Określ, jakiej wiedzy dana osoba potrzebuje, aby wykonać tę pracę 



5. Zdecyduj, czy teraz tego potrzebują, czy mogą się tego nauczyć 

6. Opisz umiejętności miękkie w tej pracy 

7. Opisz atrybuty, które chcesz, aby wszyscy w Twojej firmie posiadali 

Upewnij się, że Twoje kryteria nie są dyskryminujące i mogą wykluczać osoby o chronionych cechach. 

Przyciąganie właściwych ludzi 

W czasach cotygodniowych ogłoszeń prasowych i ogłoszeń w oknie lokalnego kiosku, przyciąganie 

odpowiednich ludzi do pracy dla Twojej firmy może się przedłużać i być trochę chybione. Wahadło 

przechyliło się teraz prawie całkowicie w drugą stronę, ponieważ ludzie, których próbujesz przyciągnąć, 

są bombardowani ciągłymi reklamami, aktualizacjami na Facebooku i LinkedIn oraz alertami z ogłoszeń 

o pracę. 

Korzystanie z sieci 

Nawet w dawnych czasach najlepszym miejscem do rozpoczęcia rekrutacji była własna sieć. Firmy 

rodzinne często zatrudniają kuzynów, sąsiadów i przyjaciele. Ludzie zazwyczaj rekrutują na swój własny 

wizerunek, z puli osób, które są bardziej skłonne do podzielania swojego pochodzenia, wartości i etyki 

pracy. Ta zasada dotyczy w równym stopniu „starych sieci”, kontaktów na LinkedIn, innych mam w 

bramie szkoły, absolwentów tej samej uczelni i znajomych, którzy wypróbowali Twój nowy przepis. 

Zacznij od własnej sieci, jakkolwiek to wygląda. Pamiętaj stare powiedzenie o tym, że przyjaciele i 

pieniądze się nie mieszają… jeśli czujesz się niekomfortowo, płacąc przyjacielowi za pracę dla ciebie, 

nie idź tam! 

Reklama 

Ogłoszenie o pracę to świetny sposób na promocję Twojej firmy, a także przyciągnięcie ludzi do pracy. 

Zawsze miej kilka linijek wprowadzenia na temat firmy, a następnie krótko opisz pracę i zakończ 

kilkoma linijkami na temat osoby, którą chcesz zrekrutować. Jasno określ datę zamknięcia, swoje dane 

kontaktowe i to, co chcesz od nich zobaczyć. Dobrym pomysłem jest poprosić o e-mail lub list 

motywacyjny, a także CV, ponieważ możesz lepiej poczuć ich jako osobę i lepiej poznać ich umiejętności 

komunikacji pisemnej. Formularze zgłoszeniowe wyszły z mody trochę, ale możesz chcieć użyć jednego, 

jeśli masz bardzo szczególne wymagania, które muszą spełnić. Organizacje charytatywne i organizacje 

sektora publicznego zwykle z nich korzystają, ponieważ łatwiej jest  bezpośrednio porównać 

kandydatów i zazwyczaj bardzo ostrożnie unikają dyskryminacji. 

Reklamy w gazetach i magazynach specjalistycznych zawierają obecnie zazwyczaj reklamę 

internetową. W zależności od charakteru Twojej firmy może to być również dobry sposób na 

budowanie świadomości Twojej marki i wiarygodności na rynku, a także przyciągnięcie ludzi, których 

chcesz zatrudnić. Jest to jednak jeden z najdroższych sposobów na rozgłos. 

Korzystanie z własnej strony internetowej 

Jeśli masz już stronę internetową, możesz tam ogłosić ofertę pracy. Daje to dobre wrażenie o Twojej 

firmie, a jeśli reklamujesz się gdzie indziej, możesz podać link do swojej witryny w ogłoszeniu o pracy, 

aby podnieść profil swojej firmy. 

Ogłoszenia o pracy 

Tablice pracy to zbiorcze określenie różnego rodzaju reklam rekrutacyjnych online, z których część jest 

zarządzana lub hostowana przez agencje rekrutacyjne. 



Ogólne tablice pracy, to dobre miejsca do ogłaszania stanowisk, które nie wymagają specjalistycznych 

umiejętności; Specjalistyczne tablice pracy istnieją dla niektórych sektorów, takich jak 

www.charityjob.co.uk, oraz dla konkretnych ofert pracy, takich jak www.simplysalesjobs.co.uk. 

Wiele ogólnych tablic ogłoszeniowych oferuje podsekcje dotyczące określonych rodzajów ofert pracy. 

Jeśli wpiszesz w wyszukiwarce nazwę stanowiska, na które rekrutujesz , otrzymasz mnóstwo opcji! Na 

każdej tablicy ogłoszeń znajduje się sekcja dla pracodawców lub rekruterów oraz sekcja dla 

kandydatów. Niektóre z nich są bardziej przejrzyste niż inne, jeśli chodzi o koszty reklamy, więc być 

może będziesz musiał zadzwonić pod ich numer sprzedaży. 

Ogłoszenie pracy na www.indeed.com jest bezpłatne. Jest to parasolowa tablica ogłoszeń, która 

twierdzi, że jedno wyszukiwanie obejmuje wszystkie oferty pracy. Podobnie jak w przypadku 

większości bezpłatnych usług, istnieje możliwość „uaktualnienia”, płacąc za publikowanie 

ukierunkowanych i polecanych ogłoszeń oraz przeszukiwanie ich bazy danych CV. 

Agencje rekrutacyjne 

Jeśli zlecisz szukanie pracę w agencji rekrutacyjnej, naliczy ona opłatę za staż, zwykle od 15 do 25 

procent wynagrodzenia za pierwszy rok. Używam tego słowa z rozwagą, bo niektóre z nich zawierają 

premie, dodatki na samochód i wiele innych rzeczy w całkowitym pakiecie wynagrodzeń, aby podnieść 

ich stawki. Po prostu zapytaj o ich warunki, a znajdziesz je drobnym drukiem. Zazwyczaj opłata za 

zatrudnienie jest należna, gdy oferujesz danej osobie pracę. Niektóre agencje specjalistyczne mogą 

naliczać opłatę w podziale na trzy, pierwszą transzę należną, gdy przyjmą brief i zaczną szukać osób, 

drugą po przedstawieniu krótkiej listy kandydatów, a ostatnią, gdy zaoferujesz komuś pracę. Zazwyczaj 

ten układ służy do poszukiwania lub aktywnego wyszukiwania kandydatów, a nie „tylko” rejestrowania 

ich w swojej bazie danych. Większość agencji ma okres gwarancyjny, w którym w przypadku odejścia 

pracownika zwróci część wynagrodzenia. Przeczytaj drobny druk, ponieważ często dołącza się wiele 

sznurków. 

Lokalne programy zatrudnienia 

Jak większość rzeczy teraz, centrum pracy działa online. Musisz się zalogować i utworzyć konto, ale gdy 

to zrobisz, możesz publikować oferty pracy, wyszukiwać CV i uzyskać podstawowe porady dotyczące 

zatrudniania ludzi, a także uzyskać dostęp do wszelkich specjalnych programów zatrudnienia, które 

mogą działać w Twojej okolicy. Niektóre władze lokalne prowadzą dotacje do wynagrodzeń lub inne 

programy w celu wspierania pewnych kategorii osób w znalezieniu pracy i może to być opłacalny 

sposób zatrudnienia kogoś.  

Plotka 

Na rynku poszukiwania pracy poczta pantoflowa jest tak samo skuteczna, jak nigdzie indziej. Jeśli osoby 

ubiegające się o pracę u Ciebie mają dobre doświadczenia, prawdopodobnie będą o tym rozmawiać, 

nawet jeśli nie powiedzie się. Z biegiem czasu Twoja reputacja się rozwija, a ludzie proaktywnie będą 

do Ciebie przychodzić. Jeśli będziesz postępować zgodnie z tą samą zasadą utrzymywania otwartego 

umysłu i utrzymywania kontaktu, możesz znacznie obniżyć koszty rekrutacji i mieć ciepłą kolejkę ludzi 

gotowych na kolejny wakat lub gwałtowny wzrost. 

Postępowanie z kandydatami 

Ułatw sobie to, umieszczając na ogłoszeniu datę zamknięcia, a jeśli naprawdę się spieszysz, poczekaj 

do tego czasu, aby jednocześnie przejrzeć wszystkich kandydatów. Bardziej prawdopodobne jest, że 

będziesz obiektywny, jeśli spojrzysz na nie w jednej partii, możesz się skoncentrować i możesz usunąć 



wszystkie odpowiedzi. Umieść wszystkie aplikacje w folderze, fizycznym lub e-mailowym. Istnieje 

bardzo mała szansa, że ktoś może wrócić i narzekać, że go nie wybrałeś, a o wiele łatwiej jest sobie 

radzić z tego rodzaju skargami jeśli wiesz, gdzie wszystko położyłeś. Postaraj się odpowiedzieć 

każdemu, kto złożył podanie o pracę. Mogą to być potencjalni klienci lub możesz chcieć wrócić do nich 

za kilka miesięcy, gdy będziesz ponownie rekrutować. W świecie rekrutacji online ludzie przyzwyczaili 

się do wysyłania aplikacji, które nigdy nie są uznawane, więc wyróżnisz się z tłumu za okazanie tej 

prostej uprzejmości. 

Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu 

Znasz stare powiedzenie: „Upiecz dwie pieczenie na jednym ogniu”? Cóż, nie spieszmy się z zabijaniem, 

ale sprytny pracodawca wykorzysta rozmowy kwalifikacyjne na jedno stanowisko, aby zidentyfikować 

wysokiej jakości kandydatów do innych ról. I znowu, nie przejmuj się zabijaniem. Szybko rozwijające 

się przedsiębiorstwo społeczne w południowym Londynie zajęło cztery różne stanowiska w ciągu kilku 

miesięcy dzięki jednej reklamie online na stanowisko kierownika projektu. Zachowaj otwarty umysł, 

gdy rozmawiasz z kandydatami, zwłaszcza jeśli się rozwijasz. Może nie są odpowiednie do tej pracy w 

tej chwili, ale możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy i czasu, dostrzegając ludzi, którzy mogą mieć rację 

w przyszłości i utrzymując z nimi kontakt. 

Wybór właściwych ludzi 

Gdy masz już swoje aplikacje i minął termin zakończenia, możesz zacząć oceniać swoich kandydatów. 

Bądź bezwzględny, gdy przeglądasz CV i wracaj do specyfikacji osoby, aby przypomnieć sobie, czego 

szukasz. Naprawdę łatwo jest się rozproszyć i umieścić na krótkiej liście osoby, które nie pasują do tego 

zadania. Jeśli którakolwiek z umiejętności, których potrzebujesz, jest absolutnie niezbędna, zaznacz to 

wyraźnie w ogłoszeniu, aby zmniejszyć liczbę osób marnujących czas. Jeśli umieściłeś ogłoszenie na 

tablicy ogłoszeń, niektóre z nich oferują pytania filtrujące, których możesz użyć, aby wyeliminować 

ludzi na wczesnym etapie procesu. 

Korzystanie z odpowiednich narzędzi doboru 

Rozmowa kwalifikacyjna jest oczywistym narzędziem selekcji, ponieważ wszyscy zakładamy, że jest to 

najlepszy sposób na znalezienie właściwych osób. Mają wysoką trafność twarzy, co oznacza, że 

wierzymy, że są skuteczne, ale w rzeczywistości mogą mieć poważne błędy, chyba że przestrzegasz 

kilku prostych zasad. Nawet przed zainwestowaniem czasu w rozmowy kwalifikacyjne istnieje wiele 

innych metod, których możesz użyć, aby naprawdę dopracować swoją krótką listę. 

Wywiad telefoniczny 

Rozważ skorzystanie z krótkiej rozmowy telefonicznej trwającej 15–20 minut. Wyślij e-mail, aby 

zaprosić osobę na rozmowę telefoniczną w dogodnym dla Ciebie czasie i poproś o potwierdzenie, że 

będzie dostępna i najlepszy numer, na który powinieneś do niej zadzwonić. Jest to dwuwierszowy e-

mail, a sposób, w jaki odpowiadają, daje naprawdę proste wczesne wskazanie, że kilka rzeczy, takich 

jak dbałość o szczegóły, prosta gramatyka, ton i szybkość odpowiedzi. Podczas rozmowy telefonicznej 

możesz powtórzyć główne punkty opisu stanowiska i zadać kilka kluczowych pytań. Jeśli praca polega 

na korzystaniu z telefonu, możesz usłyszeć, jak brzmią. 

Jeśli uważasz, że możesz płacić za tę pracę nieco poniżej stawki rynkowej, po rozmowie telefonicznej 

poznaj ich oczekiwania dotyczące zarobków. Jeśli nie możesz bądź elastyczny w kwestii wynagrodzenia, 

bądź uczciwy na tym etapie, a zaoszczędzisz dużo czasu. 

Studium przypadku lub prezentacja 



Jeśli masz mało czasu i chcesz dowiedzieć się jak najwięcej o kandydacie podczas jednego spotkania, 

przygotuj studium przypadku lub temat prezentacji i poproś kandydatów o przybycie na pierwszą 

rozmowę kwalifikacyjną, przygotowaną do dyskusji lub prezentacji. Ich wiedzę specjalistyczną, 

umiejętności prezentacji, umiejętności komunikacyjne i zdolności organizacyjne można sprawdzić w 

bardzo praktyczny sposób. 

Odniesienia słowne 

W zależności od stanowiska, jeśli referencje są dla Ciebie ważne, poproś o szczegóły co najmniej 

jednego sędziego przed rozmową kwalifikacyjną i jeśli to możliwe, porozmawiaj z nim telefonicznie. 

Daj sędziemu pomysł na pracę, aby mógł skomentować odpowiedniość kandydata. Zadaj kilka 

kluczowych pytań o to, jak dana osoba pracuje. Słuchaj ciszy, wahań i niezobowiązujących komentarzy, 

których ludzie używają, gdy nie chcą kłamać, ale wiedz, że możesz nie chcieć usłyszeć prawdy! 

Ćwiczenia grupowe 

Mogą one być trudne do zorganizowania, jeśli nie robiłeś ich wcześniej, ale mogą również zaoszczędzić 

dużo czasu. Jeśli byłeś zalany kandydatami i nie możesz ich naprawdę odróżnić na papierze, zaproś ich 

na sesję, na której dasz im wyzwanie i obserwuj, jak wchodzą w interakcje. Możesz zarządzać procesem 

trochę tak, jak dyrektor castingu przeprowadzający przesłuchania. Dla grupki świeżo upieczonych 

absolwentów konkurujących o to, by dołączyć do ciebie jako stażysta, możesz dać im kilka 

przykładowych produktów i poprosić ich, aby wymyślili pomysły na to, jak je promować w mediach 

społecznościowych. W przypadku pracy w sprzedaży możesz poprosić ich o odgrywanie ról, sprzedając 

sobie nawzajem. Po prostu jasno określ, czego szukasz, i stwórz prostą siatkę z ocenami od 3 do 5. Za 

każdym razem, gdy kandydat wykazuje jedno z zachowań, których szukasz, przyznaj mu ocenę. 

Wykonując ćwiczenie grupowe, możesz poinformować niektórych z nich, że nie przeszli do następnego 

etapu i po prostu przeprowadzić wywiad z tymi, którzy osiągnęli Twój minimalny standard. Jeśli jest to 

praktyczne, miej przy sobie kogoś innego, aby wszystko było na porządku i zaoferował drugą opinię. 

Niektórzy kandydaci będą w swoim żywiole i naprawdę błyszczą w sytuacji grupowej, ale to 

niekoniecznie oznacza, że są najlepszą osobą do pracy. Miej oko na wszystkich, nawet tych cichych. 

Testowanie umiejętności technicznych 

Test pisania jest najczęstszy i jest przydatny w przypadku zadań związanych z wprowadzaniem danych 

i obsługą klienta, a także na stanowiskach sekretarskich. Jeśli chcesz, aby ktoś w Twoim imieniu 

wypełniał faktury lub wypełniał deklaracje VAT, zawsze warto rzucić kandydatom małe praktyczne 

wyzwanie, aby sprawdzić, czy potrafią to zrobić. Ludzie regularnie twierdzą w swoich CV, że mają 

średnio zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi Excela, ale jeśli poprosisz ich o dodanie 

kolumny liczb, i tak wyciągną kalkulator. Przetestuj je! 

Tworzenie świetnych wywiadów 

Większość z nas nie może się oprzeć rozmowie kwalifikacyjnej jako kluczowej części procesu selekcji. 

Jesteśmy ludźmi i musimy czuć więź z ludźmi i lubić, jak rozmowa płynie, ale jest kilka dobrych 

powodów, aby wywiad był dość zorganizowany: 

* Możesz uniknąć wszelkich podświadomych uprzedzeń, które możesz mieć, stosując obiektywne 

kryteria i zadając ogólnie te same pytania, w zależności od potrzeb pracy. 

* Dużo łatwiej jest podjąć decyzję, jeśli zaraz po rozmowie kwalifikacyjnej przyznasz każdemu 

kandydatowi punktację. 



* Jeśli ktoś nie jest zadowolony z Twojej decyzji i składa skargę, masz dobry dowód na swój obiektywizm 

i możesz uniknąć roszczenia o dyskryminację. 

Przygotowanie 

Spójrz na opis stanowiska i specyfikację osoby. Zastanów się, czego potrzebujesz, aby dowiedzieć się 

od wszystkich kandydatów i stwórz zestaw od ośmiu do dziesięciu standardowych pytań, które zadasz 

wszystkim. Przejrzyj CV kandydatów i dodaj dwa lub trzy pytania specjalnie dla każdej osoby. Być może 

zauważyłeś lukę w ich historii zatrudnienia, mogli oni mieć szczególnie interesujący rok przerwy lub nie 

pracowali przez jakiś czas. Utwórz jednostronicowy szablon do robienia notatek z ponumerowanymi 

pytaniami i przerwą między nimi, aby móc zanotować odpowiedzi kandydata. Na dole utwórz tabelę z 

kryteriami wyboru ze specyfikacji osoby i kolumną z wynikami dla każdego z nich. Ułatw sobie to, mając 

maksymalny wynik sumujący się do czegoś prostego, na przykład 50 lub 100, dzięki czemu nie musisz 

wykonywać poważnych obliczeń, aby obliczyć wyniki. 

Robisz wywiad 

Postaraj się przeprowadzić wywiad w miejscu, w którym nikt ci nie przeszkodzi. Nie musi być cichy; 

możesz mieć to w kawiarni, ale musisz być skoncentrowany. Zacznij na czas, jeśli możesz, ponieważ da 

to kandydatowi mniej czasu na zdenerwowanie i nada odpowiedni ton zawodowy. Uspokój kandydata 

krótką pogawędką i zacznij od przeprowadzenia go przez kolejne etapy procesu, z którego zamierzasz 

skorzystać , a kiedy masz nadzieję, że umów się na spotkanie, aby mógł się uspokoić. Wyjaśnij, że 

chociaż masz zestaw standardowych pytań, postaraj się nie robić tego za bardzo i zaoferuj im 

możliwość zadawania pytań w miarę postępów. Możesz wyjaśnić, że standardowe pytania są po to, 

aby każdy miał równe szanse i że będziesz robił notatki. Staraj się zakończyć rozmowę kwalifikacyjną w 

ciągu 45 minut do godziny, w zależności od stanowiska. Potem ty i oni będziecie zmęczeni. Jeśli 

przeprowadzasz wiele rozmów kwalifikacyjnych w ciągu jednego dnia, odczekaj około 15 minut między 

każdą z nich, aby ocenić kandydatów bezpośrednio po ich rozmowie kwalifikacyjnej i zrobić sobie 

krótką przerwę i rozciągnąć się przed kolejną. Zawsze daj kandydatowi możliwość zadania pytań na 

końcu, jeśli nie zadał ich podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na koniec przypomnij im, jakie będą 

następne kroki i kiedy dowiedzą się, czy przeszli do następnego etapu. Spójrz na pasek boczny „Etykieta 

wywiadu”, aby przypomnieć o dopracowaniu swoich PS i Q. 

Etykieta wywiadu 

Warto pamiętać o kilku wskazówkach; te wskazówki pomogą Ci w pełni wykorzystać rozmowy 

kwalifikacyjne: 

* Zachowaj otwarty umysł. Wystąpienia mogą być złudne. 

* Unikaj pytań z odpowiedzią tak/nie, chyba że jest to odpowiedź, której potrzebujesz! 

* Unikaj pytania ludzi o okoliczności osobiste lub pochodzenie, które mogą być postrzegane jako 

dyskryminujące. 

* Jeśli to możliwe, zadaj wszystkim te same pytania z kilkoma odpowiednimi dodatkowymi. 

* Nie przerywaj, sam odpowiadaj na pytanie ani nie zaczynaj od „przypuszczam, „lub” przypuszczam. 

* Posłuchaj odpowiedzi. 

* Naprawdę słuchaj odpowiedzi – czytaj mowę ciała i pauzy, a także słysząc słowa. 

* Oceń kandydata od razu według swoich kryteriów wyboru, zanim spełnisz następny. 



Korzystanie z narzędzi do profilowania psychometrycznego 

Być może słyszałeś, jak ludzie mówią o Myers Briggs, OPQ lub PPA. Są to wszystkie narzędzia do 

profilowania psychometrycznego, zaprojektowane tak, aby dać Ci wgląd w style pracy lub preferencje 

behawioralne Twoich kandydatów. Niektórzy podają również wskazówki dotyczące tego, jak ludzie 

mogą reagować pod presją. Narzędzia te mogą dostarczyć użytecznych spostrzeżeń, ale czasami są 

nadużywane i powinny być interpretowane tylko przez przeszkolonego praktyka. Nie jest najlepszą 

praktyką używanie ich w izolacji jako narzędzia do eliminowania ludzi podczas procesu selekcji. Jeśli 

chcesz skorzystać z profilu psychometrycznego w ramach procesu selekcji, poproś wykwalifikowanego 

lekarza, aby przeprowadził ocenę i dostarczył Ci raport. Na tej podstawie możesz opracować kilka 

sondujących pytań do rozmowy kwalifikacyjnej i wykorzystać odpowiedzi, aby zdecydować, czy dana 

osoba jest odpowiednia do pracy. Raporty te są również przydatne jako zachęta do zastanowienia się, 

w jaki sposób możesz potrzebować zarządzać wybranym kandydatem, tak aby naciskać wszystkie 

właściwe przyciski i jak najlepiej je wykorzystać! Pasek boczny „Narzędzia do profilowania 

psychometrycznego” zawiera listę przydatnych zasobów internetowych, jeśli chcesz zakasać rękawy i 

dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tych narzędzi w celu znalezienia idealnego kandydata. 

Zbieranie referencji i sprawdzanie przeszłości 

Gdy już zawęzisz listę kandydatów do jednej lub nawet kilku możliwości, zaufaj nie tylko własnemu 

osądowi, ale zasięgnij porady osób, które już z tym kandydatem pracowały. Formalne robienie tego 

jest znane jako podjęcie referencji. 

Zalecamy skorzystanie z dwóch referencji, jeśli to możliwe od byłych pracodawców. Sędziowie postaci 

mogą być przydatni dla świeżo upieczonych absolwentów lub osób na wczesnych etapach kariery, ale 

często są to przyjaciele rodziny lub krewni, którzy raczej nie będą obiektywni. Pracodawcy są 

zobowiązani do podawania referencji zgodnych ze stanem faktycznym, ale także do nieprzekazywania 

referencji, która nawet jeśli jest prawdziwa, może wprowadzać w błąd. Oznacza to, że niektórzy 

pracodawcy podadzą tylko podstawowe fakty dotyczące stanowiska, daty zatrudnienia, 

wynagrodzenia i powodu odejścia. Nawet te podstawy są przydatne do walidacji CV kandydata i 

upewnienia się, że nie wprowadził Cię w błąd co do tego, ile zarabiał lub jak był starszy w swojej 

poprzedniej roli. Jeśli masz czas, warto omówić ustnie przynajmniej jedno odniesienie, ponieważ lepiej 

wyczuwasz, jaka była dana osoba w pracy. Zacznij od przedstawienia byłemu pracodawcy wyobrażenia 

o tym, jak wygląda Twoja firma i jaką pracę wykonujesz. Możesz zadawać pytania typu „Jak mam 

zarządzać tą osobą, aby uzyskać z niej jak najwięcej?” lub „Jak najlepiej pomóc jej w radzeniu sobie z 

napiętym obciążeniem pracą?” dobry wgląd w to, jak kandydat zarządza swoim czasem lub jakiego 

kierunku potrzebuje. Ludzie są zwykle bardziej uczciwi przez telefon niż na piśmie, na papierze 

firmowym. Warto również zapytać o to, ile czasu wolnego kandydat miał w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

lub czy generalnie jest punktualny. Zakończ pytaniem ogólnym, takim jak „Czy są jeszcze jakieś 

wskazówki?” Oprócz referencji, coraz większa liczba firm przeprowadza kontrole przeszłości, w tym 

historię zamieszkania i pracy, historię kredytową i wyroki sądu okręgowego, dla niektórych prac, które 

ich wymagają. Biorąc pod uwagę, jak czasochłonne są wszystkie te badania, możesz zdecydować się na 

przeprowadzenie tylko niektórych lub wszystkich tych kontroli, ponieważ Twoja firma działa w sektorze 

usług finansowych, edukacji lub opieki zdrowotnej.  

Składanie oferty pracy 

Gratulacje! Sporządziłeś doskonały opis stanowiska i specyfikację osoby, zareklamowałeś się jak guru 

zatrudnienia XXI wieku i wybrałeś wymarzonego kandydata. Więc teraz musisz zaoferować im pracę. 

Kiedy składasz ofertę pracy, nawet ustnie, jest to umowa, a gdy ktoś ją akceptuje, jest ona prawnie 

wiążąca. Jeśli zmienisz zdanie i je wycofasz, osoba może pozwać Cię o naruszenie umowy. Jeśli uważają, 



że wycofałeś je z powodów dyskryminacyjnych, mogą ubiegać się o bezprawne zwolnienie. W obu 

przypadkach, gdyby się powiodły, musiałbyś zapłacić odszkodowanie. 

Złożenie prawnie wiążącej oferty 

Kiedy werbalnie oferujesz komuś pracę, pamiętaj, aby na tym etapie dodać pewne zastrzeżenia, aby w 

razie potrzeby mieć klauzulę wyjścia. Zawsze mów, że oferta pracy jest warunkowa, z zastrzeżeniem 

satysfakcjonującej referencje, sprawdzenie przeszłości, jeśli z nich korzystasz, oraz pozwolenie na 

pracę w Wielkiej Brytanii. Skontaktuj się niezwłocznie z ofertą na piśmie. 

Chociaż zgodnie z prawem masz dwa miesiące, zanim musisz dostarczyć pisemne oświadczenie, 

najlepiej zrobić to tak szybko, jak to możliwe. Następnie, jeśli zaszło jakieś nieporozumienie lub 

zapomniałeś wspomnieć o czymś ważnym, możesz to szybko rozwiązać i nie ma to wpływu na relacje 

robocze. Umowa o pracę może być mieszanką warunków ustnych i pisemnych, a z czasem zwyczaj i 

praktyka mogą również kształtować charakter całej umowy. Dobrym pomysłem jest wyznaczenie 

terminu, w którym dana osoba musi potwierdzić przyjęcie oferty. Jeśli mają kilka żelazek w ogniu, mogą 

kazać ci czekać, aż zdecydują między kilkoma różnymi opcjami. Dwa tygodnie to rozsądny okres, więc 

możesz powiedzieć, że oferta wygasa, jeśli nie zaakceptują w określonym terminie. 

Umieszczanie właściwych rzeczy w ofercie pracy 

Musisz powiedzieć ludziom pewne rzeczy o pracy, którą oferujesz. Niektórzy pracodawcy mają prosty, 

mniej formalny list motywacyjny z nagłówkami, a następnie dołączają bardziej szczegółowe 

zestawienie szczegółów, które zawiera wszystkie kwestie prawne w bardziej formalny sposób. To 

prawie to, czego można się spodziewać: nazwy stron umowy, data wejścia w życie, gdzie będą 

pracować, ile i kiedy będą wypłacane, godziny pracy, prawo do urlopu, okres wypowiedzenia, stosunek 

sprawozdawczy, zasiłek chorobowy, wszelkie układy zbiorowe, ustalenia dotyczące emerytur oraz 

sposób postępowania dyscyplinarnego, zażalenia i zwolnienia. 



Pracować razem 

Na początku prowadzenia firmy granice między pracą a resztą życia mogą zostać zatarte. Dzwonisz ze 

stolika śniadaniowego, sprawdzaj e-maile na sofie późno w nocy i wstawaj o 4 rano, aby kupić 

najświeższe produkty z rynku (lub ich odpowiednik niespożywczy!). Jesteś swoim biznesem. Ale jak 

tylko zatrudnisz swoją pierwszą osobę, wszystko się zmieni. Ta Część poprowadzi Cię przez najlepszy 

sposób działania, ponieważ najpierw zyskujesz, a następnie zwiększasz liczbę pracowników. 

Właściwe praktyczne rozwiązania 

Aby odnieść sukces w biznesie, nie chodzi tylko o to, jak pracujesz, jak promujesz swoje pomysły czy 

kaliber swoich pracowników: potrzebujesz własnej Jaskini Nietoperza, z której będziesz działać, i która 

musi mieć odpowiednie wyczucie i odpowiednią funkcjonalność. Nie tylko to, ale także klimat Twojej 

firmy: pracownicy chcą czuć się dobrze zarządzani i cenieni. Zrób to dobrze od samego początku, a 

wszystko inne będzie trochę bardziej osiągalne (i miejmy nadzieję, że unikniesz zawstydzających 

sytuacji). 

Wybór lokalizacji, obiektów i narzędzi biznesowych 

Zapewnij swoim pracownikom bezpieczne i wygodne środowisko pracy, a przynajmniej częściowo 

będziesz mieć szczęśliwą siłę roboczą. W tej sekcji przyjrzymy się niektórym problemom i wyzwaniom 

- dużym i małym - które pomogą promować Twoją firmę jako miejsce, w którym warto pracować. 

Pozory mają znaczenie! 

Konsultant ds. ochrony środowiska przyjmował wielu nowych klientów i reklamował absolwenta-

stażystę, aby dołączył do firmy. Nie było wystarczająco dużo pieniędzy na wynajęcie biura, więc 

prowadził firmę z pokoju na poddaszu swojego domu. Chociaż były tam dwa biurka z obrotowymi 

krzesłami, łącze internetowe, linie telefoniczne, komputery, drukarki, planiści ścian i przyzwoita półka 

pełna podręczników ekologicznych, jedyną rzeczą, jaką zauważył jego pierwszy kandydat, było duże 

łóżko, ponieważ poddasze również służył jako jego pokój gościnny! Kandydat był fantastyczny; miała 

stopień z geografii, pasję do środowiska i prawdziwy talent do analizy. Zaoferował jej pracę następnego 

dnia, za pensję, o którą prosiła, a nawet zaoferował jej pokrycie kosztów podróży. Był zaskoczony 

otrzymaniem uprzejmego e-maila, który odrzucił tę pracę, i zadzwonił do niej, aby dowiedzieć się 

dlaczego. Po pewnym sondowaniu przyznała, że jej tata powiedział jej, że nie powinna pracować z 

jakimś facetem w średnim wieku, który ma podwójne łóżko w swoim biurze! 

Lokalizacja 

Uznany strateg biznesowy Michael Porter i kilku producentów telewizyjnych ma ugruntowane poglądy 

na temat znaczenia lokalizacji, lokalizacji, lokalizacji dla Twoich klientów i idealnego domu. Jest to 

równie ważne dla Twoich pracowników. Miejsce pracy nadaje ton kulturze firmy i sposobom pracy. 

Pomyśl o dostępności i pobliskich udogodnieniach podczas wybierania miejsca pracy. Masz prawny 

obowiązek poinformowania swoich pracowników 

* Lokalizacja ich miejsca pracy 

* Wszelkie wymagania dotyczące pracy w innych lokalizacjach 

* Czy pracownik może być zobowiązany do pracy poza Wielką Brytanią dłużej niż miesiąc w dowolnym 

roku, a jeśli tak, jakie ustalenia wprowadzisz 

Klauzula mobilności 



Jeśli uważasz, że w przyszłości może być konieczna zmiana miejsca pracy pracownika, skorzystaj z 

klauzuli mobilności w umowie o pracę. Jest to klauzula, która pozwala na zmianę miejsca pracy 

pracownika w granicach rozsądku, bez wywoływania potencjalnej sytuacji zwolnień. Bez klauzuli 

mobilności w umowie o pracę, jeśli zmienisz miejsce pracy pracownika z jednego miejsca, do którego 

łatwo jest mu dotrzeć z domu, na miejsce bardziej oddalone lub trudniej dostępne, pracownik może 

twierdzić, że praca w obecnej lokalizacja jest zbędna i odmawiają przeprowadzki. Nawet z klauzulą 

mobilności w umowie o pracę, powinieneś powiadomić swoich pracowników z odpowiednim 

wyprzedzeniem o proponowanej zmianie miejsca pracy. Redukcja etatów powstaje, gdy wystąpiły lub 

będą miały miejsce: 

* Zamknięcie firmy 

* Zamknięcie miejsca pracy 

* Zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników 

Jeśli zamkniesz jedno miejsce pracy i przeniesiesz się do innego, być może będziesz musiał zapłacić 

pracownikom odprawę, jeśli spełniają określone kryteria. Nie musisz płacić swoim pracownikom 

odszkodowania za relokację, chyba że jest to określone w umowie o pracę.  

Koszty podróży 

Jeśli miejscem pracy pracownika jest jego dom i spodziewasz się, że będzie on od czasu do czasu lub 

regularnie przychodzić do biura, powiedz mu, o jakie koszty podróży może ubiegać się i jak złożyć 

wniosek. Stwórz prosty formularz, poproś o dostarczenie paragonów i wypłacenie ich z drobnej 

gotówki lub dodaj ją do wynagrodzenia, ale nie odliczaj podatku. Jeśli Twój pracownik znajduje się w 

Twoim biurze lub miejscu pracy i musi dojeżdżać na spotkania, klientów lub rozmowy sprzedażowe, 

powinieneś jasno określić, jakie koszty podróży poniesiesz. Jeśli Twój pracownik będzie korzystał z 

transportu publicznego, sprecyzuj, jaką klasę kosztów podróży zwrócisz. 

Budynków 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę we wspólnym budynku, odnowionym hangarze czy szopie 

ogrodowej, Twoi pracownicy mają podstawowe potrzeby. 

WC 

Zapewnienie pracownikom dostępu do toalet nie podlega negocjacjom,  a standard i czystość toalet w 

Twoim miejscu pracy może być prawdziwym problemem dla niektórych pracowników. Nawet jeśli 

zatrudniasz tylko jedną kobietę, musisz zadbać o usuwanie odpadów sanitarnych. Jeśli nie zatrudniasz 

sprzątacza, wyczyść toaletę samodzielnie lub stwórz grafikę, aby wszyscy dzielili się ciężarem. Zapewnij 

czyste ręczniki i mydło i miej oko na zapas rolek toaletowych! 

Ciepło i dym 

Nie ma ograniczeń prawnych dotyczących temperatur pracy, ale dyrektor ds. BHP zaleca, aby w miejscu 

pracy była minimalna temperatura 13 stopni Celsjusza, gdy wykonywana jest duża praca fizyczna, a 

minimum 16 stopni Celsjusza dla innych środowisk pracy. Większość ludzi czuje się komfortowo w 

biurze o temperaturze od 18 do 20 stopni Celsjusza. 

Jeśli ich praca obejmuje procesy gorące lub zimne, należy zapewnić pracownikom miejsce chłodne lub 

ciepłe na przerwy. I oczywiście nie możesz palić na miejscu, ale zastanów się, czy jesteś w stanie 

zaoferować przestrzeń na zewnątrz pracownikom, którzy czują potrzebę papierosa. Wyraźnie zdefiniuj 

takie obszary, aby zapobiec „pełzaniu palacza” 



 

Kuchnia czy czajnik? 

Większość ludzi lubi wypić filiżankę kawy w pewnym momencie swojego dnia pracy i jeśli możesz sobie 

na to pozwolić, zapewnij sobie torebki z herbatą i kawę, nawet jeśli zmusisz pracowników do 

kupowania własnego mleka i cukru. Pracownicy mogą nawet poprosić o toster, kuchenkę mikrofalową 

lub inne przybory kuchenne, aby mogli przynosić własne jedzenie do pracy. Możesz uniknąć bałaganu 

wynikającego z wielu pudełek i słoików, a większość ludzi nie będzie nabierać dodatkowych torebek z 

herbatą. Jeśli torebki z herbatą znikają bardzo szybko, wspomnij w rozmowie, że będziesz musiał 

przestać je kupować, jeśli znikają w takim tempie, i polegaj na presji rówieśników, aby zrobić resztę. I 

nie tylko twoje wyniki finansowe mogą ucierpieć, jeśli nie odpowiesz na najważniejsze brytyjskie 

pytanie dotyczące dostarczania herbaty: sprawdź także pasek boczny „Czynniki motywujące i czynniki 

higieny”, aby zapoznać się z naukowym podejściem. 

Czynniki motywujące i czynniki higieniczne 

W latach 60. amerykański psycholog Frederick Herzberg rozwinął teorię, według której ludzie w pracy 

motywują lub są zadowoleni z pewnych czynników, a niezadowoleni z innych. Te dwa zestawy 

czynników były od siebie niezależne. To, co określił jako czynniki motywujące, to uznanie, wymagająca 

praca i odpowiedzialność, które zwykle są nieodłączne lub wbudowane w pracę. Twierdził, że czynniki 

higieniczne obejmują warunki pracy, płacę i bezpieczeństwo pracy. Jego teoria głosiła, że ludzie chcą 

tylko uporządkować czynniki higieny, jako dane, albo będą niezadowoleni. Pytanie, czy wynagrodzenie 

mieści się w kategorii czynników higieny, jest przedmiotem toczącej się debaty, ale większość ludzi w 

Wielkiej Brytanii oczekiwałaby rozsądnych fizycznych warunków pracy i pewnych 

zdroworozsądkowych polityk w ich miejscu pracy, nawet jeśli idea bezpieczeństwa pracy jest rzecz z 

przeszłości. 

Narzędzia i sprzęt biznesowy 

Gdy tylko masz więcej niż jedną osobę w firmie i dzielisz się narzędziami, dokumentami i kontaktami, 

musisz opracować systemy do zarządzania tym wszystkim. Jeśli Twoi pracownicy otrzymają służbowy 

telefon lub laptop, furgonetkę, a nawet jakiekolwiek narzędzia lub sprzęt do wykonywania ich pracy, 

powinieneś mieć wyraźne oświadczenie w umowie o pracę, które stwierdza, że jesteś: 

* Zapewnienie narzędzi i sprzętu jako warunek zatrudnienia 

* Oczekiwanie, że pracownik zwróci je po zakończeniu umowy 

* Oczekiwanie, że pracownik niezwłocznie zgłosi wszelkie straty lub uszkodzenia majątku firmy. 

Pracownicy zdalni 

Jeśli Twoi pracownicy pracują zdalnie, czyli nie pod nadzorem Twojego paciorkowatego oka, przekaż 

im jasne wytyczne dotyczące: 

* w jaki sposób mogą korzystać z firmowych komputerów, tabletów lub telefonów 

* do użytku osobistego firmowych narzędzi, sprzętu i pojazdów 

Jeśli oczekujesz, że pracownicy pracujący w domu będą mieli dostęp do łączy szerokopasmowych lub 

będą mogli wykonywać i odbierać połączenia komórkowe na własnych telefonach, powinieneś to jasno 

określić i zdecydować, czy pokryjesz część, czy całość kosztów. W zależności od charakteru Twojej firmy 



może być konieczne wprowadzenie pewnych zasad dotyczących zarządzania danymi, informacjami i 

danymi klientów, aby zapewnić zgodność z ustawą o ochronie danych. 

Sprzęt ochrony osobistej 

Możesz poprosić szefów kuchni o przyniesienie własnych noży, fryzjerów o przyniesienie własnych 

nożyczek, a malarzy o przyniesienie własnych pędzli do pracy, ale jeśli Twoi pracownicy pracują w 

niebezpiecznych warunkach i istnieje ryzyko obrażeń ciała, musisz zapewnić właściwy sprzęt ochrony 

osobistej bezpłatnie. 

Zarządzanie pracą 

Bez względu na to, co mówią ich opisy stanowisk, zawsze musisz być przygotowany na dostosowanie 

obowiązków swoich pracowników do potrzeb firmy (a czasami także ich opisów stanowisk!). Wraz z 

rozwojem firmy pojawią się nowe zadania i obowiązki, które będziesz musiał przydzielić ludziom. 

Nadejdą chwile, kiedy wszyscy w biznesie będą ciężko pracować, ponieważ jest tak wiele do zrobienia, 

ale nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby zmierzyć się z kolejną parą rąk. Kiedy pojawi się nowa 

praca, nie dawaj jej po prostu pierwszej osobie, która mija twoje biurko. Zanim go przydzielisz, 

zastanów się: 

* Istniejące obciążenie pracą ludzi, zwłaszcza zbliżające się terminy 

* Kto ma najlepsze umiejętności i doświadczenie do wykonywania pracy? 

* Kto wyraził zainteresowanie podejmowaniem nowych rzeczy? 

* Ile płacisz ludziom 

* Jeśli istnieje inna praca, którą możesz się przemieszczać, aby właściwa osoba mogła się nią zająć 

* Jeśli istnieją jakiekolwiek relacje z klientami lub dostawcami, które należy wziąć pod uwagę 

* Koszty i korzyści związane z opłaceniem nadgodzin w celu wykonania pracy 

* Twoje długoterminowe plany dotyczące szkolenia i rozwoju ludzi oraz tego, gdzie ta praca pasuje? 

* Czy proszenie kogoś o to byłoby całkowicie nierozsądne 

* Czy konieczne byłoby wprowadzenie jakichkolwiek zmian, aby niepełnosprawny pracownik mógł 

wykonywać pracę? 

* Czy przydzielenie pracy komuś znacząco zmieniłoby jego pracę i ewentualnie tytuł zawodowy? 

Zawsze miej w swoich umowach o pracę klauzulę, która wymaga, aby ludzie przepracowali dodatkowe 

godziny, jeśli jest to konieczne do zaspokojenia potrzeb firmy, nawet jeśli nie płacisz za nadgodziny. 

Ustalanie kultury i wartości Twojej firmy 

Na najprostszym poziomie kultura Twojej firmy to „sposób, w jaki robimy rzeczy tutaj”. Z czasem 

ewoluuje, wraz z rozwojem firmy i więcej osób dołącza do firmy. Jeśli założysz firmę, zaczyna się od 

Ciebie. Nawet jeśli nie jesteś właścicielem firmy, jeśli jesteś „szefem”, będziesz kształtować kulturę 

organizacji poprzez sposób, w jaki pracujesz i jak zarządzasz innymi. 

Jakie są Twoje wartości? 

Twoje wartości to rzeczy, które Twoim zdaniem są ważne w Twoim życiu i pracy. Kiedy żyjesz lub 

pracujesz w sposób wyrównany dzięki swoim wartościom prawdopodobnie będziesz zadowolony i 



szczęśliwy, a także bardziej prawdopodobne, że odniesiesz sukces. Znajomość swoich wartości 

umożliwia podejmowanie lepszych decyzji każdego dnia i podejmowanie ważnych decyzji życiowych, 

gdy przychodzą. Jeśli założyłeś własną firmę, Twoje wartości będą decydować o tym, jak ją prowadzisz. 

Jeśli firma jest spółką, Twoje wartości będą decydować o tym, jak zachowujesz się w tej relacji. Jeśli 

zatrudniasz ludzi, Twoje wartości będą miały wpływ na to, jak traktujesz swoich pracowników.  

Dowiedz się, co Cię motywuje i co jest dla Ciebie ważne. Pomoże Ci to w zarządzaniu innymi osobami 

w Twojej firmie. 

Nadaj ton własnym zachowaniem 

Larry Page, jeden z założycieli Google, jest cytowany na początku swojej kadencji jako dyrektor 

generalny, mówiąc do swoich menedżerów: 

„Nie deleguj, rób wszystko sam, aby sprawy potoczyły się szybciej” i „Nie wchodź w drogę, jeśli nie 

dodajesz wartości. Niech ludzie faktycznie wykonujący pracę rozmawiają ze sobą, a Ty robisz coś 

innego”. Piętnaście lat później, zatrudniając ponad 55 000 pracowników, Google opisuje ich kulturę na 

stronie internetowej firmy w następujący sposób: 

„Dążymy do utrzymania otwartej kultury często kojarzonej ze start-upami, w której każdy jest 

praktycznym współpracownikiem i czuje się komfortowo, dzieląc się pomysłami i opiniami”. Swoimi 

działaniami i słowami nadasz ton i kulturę. Pomyśl o sygnałach, które dajesz pracownikom 

* Godziny pracy: Kiedy przyjeżdżasz i wyjeżdżasz? Robisz sobie przerwę na lunch lub zatrzymujesz się 

na kawę? 

* Nawyki dotyczące poczty e-mail i telefonu: Czy wysyłasz e-maile i dzwonisz do ludzi o każdej porze? 

Czy oczekujesz, że odpowiedzą natychmiast? 

* Spotkania: Czy organizujesz regularne spotkania? Czy przychodzisz na czas? Czy anulujesz w krótkim 

czasie? Czy robisz kawę? Czy robisz notatki lub pamiętasz, co zostało uzgodnione? Czy trzymasz się 

czasu, który został odłożony w dzienniku? Czy głównie mówisz, czy głównie słuchasz? 

* Lista rzeczy do zrobienia: Czy dotrzymujesz obietnic? Czy pociągasz ludzi do odpowiedzialności, gdy 

prosisz ich o zrobienie czegoś? 

Czy dotrzymujesz terminów? Czy delegujesz?  

Błędy: Czy przyznajesz się do własnych błędów? Czy obwiniasz innych ludzi, gdy coś idzie nie tak? 

Mówisz przepraszam? Czy uczysz się na swoich błędach? Czy dajesz ludziom informacje zwrotne, gdy 

popełniają błąd? 

Pomysły: Czy jesteś jedynym, który je posiada? Czy zachęcasz ludzi do wymyślania pomysłów i 

próbowania rzeczy, nawet jeśli się nie udają? 

Sukienka: Jak się ubierasz? Czy to ma znaczenie? 

Widzenie swojej firmy oczami innych osób 

Możesz mieć stronę internetową, witrynę sklepową, biuro lub stragan. Są to oczywiste „okna” w Twojej 

firmie, przez które mogą zajrzeć osoby z zewnątrz. Jak każde okno, można je ubrać tak, aby robiły dobre 

wrażenie. Ale to, jak prowadzisz interesy z klientami i jak traktujesz swoich pracowników na co dzień, 

będzie kluczem do Twojego sukcesu. Tak długo, jak sam prowadzisz program, decydujesz, ile razy 

telefon zadzwoni, zanim go odbierzesz i jak szybko reagujesz na skargi klientów. Ale jak tylko zatrudnisz 

swojego pierwszego pracownika, nie jest to takie proste. Pomyśl o wszystkich sposobach, w jakie Twoja 



firma wchodzi w interakcje z klientami lub potencjalni klienci, udziałowcy, dostawcy i organy 

regulacyjne. Są to sygnały, które Twoja firma przekazuje światu zewnętrznemu, nad którymi masz 

kontrolę. Zdecyduj, które interakcje mają największy wpływ na Twoją reputację, przychody, zyski i 

przepływy pieniężne. Zdecyduj, które zadania jesteś gotów przekazać pracownikom. Ustal pewne 

zasady, aby Twoi pracownicy jasno określili Twoje oczekiwania. na przykład: 

* Jeśli masz więcej niż jeden telefon, upewnij się, że wszystkie są odbierane szybko i mają spójne 

powitanie i wiadomość głosową. 

* Monitoruj pocztę głosową i szybko odpowiadaj na zapytania. 

* Monitoruj linki ze swojej witryny do ogólnych lub „informacyjnych” adresów e-mail i szybko reaguj. 

* Sprawdź swoją „zawieszoną” muzykę, dzwoniąc z zewnątrz, aby usłyszeć, co słyszą Twoi klienci, i 

przetestuj wszelkie automatyczne wiadomości e-mail wysyłane z kont firmowych. 

* Aktualizuj kanał aktualności i blogi w swojej witrynie lub nie używaj ich wcale. 

* Szybko wystawiaj faktury, śledź je i ścigaj płatności grzecznie i profesjonalnie. 

* Zdecyduj, jak szybko chcesz zapłacić dostawcom i bądź konsekwentny. 

* Ułatw klientom składanie skarg, jeśli nie są zadowoleni, i zwracaj uwagę na to, co mówią. 

* Upewnij się, że dokumentacja Twojej firmy w Companies House jest dokładna i aktualna. 

* Szybko wypełniaj deklaracje VAT, deklaracje płacowe i roczne. 

* Witaj i traktuj gości firmy z szacunkiem. 

Daj swoim pracownikom informację zwrotną, jeśli nie spełniają Twoich oczekiwań i przypominaj im o 

standardach, których używasz aby utrzymać dla firmy. Przygotuj się na podjęcie działań 

dyscyplinarnych, jeśli pracownicy nie uzyskają oceny. 

Wykorzystywanie swoich wartości do kształtowania sposobu prowadzenia działalności 

Twoje wartości kształtują Twoje zachowanie, a Twoje zachowanie kształtuje sposób prowadzenia 

działalności. Zacznij od pytania, na co jesteś gotów zrobić aby osiągnąć sukces i wynikające z tego 

pytanie, na co nie jesteś przygotowany? Zasadniczo prowadzenie firmy sprowadza się do ludzi i 

pieniędzy. Przyjrzyjmy się każdemu po kolei. 

Ludzie 

Niezależnie od tego, czy świadczysz usługę, czy wytwarzasz produkt, zawsze będą inne osoby 

zaangażowane w Twój biznes. Dwie główne wartości mają wpływ na twoje relacje z innymi ludźmi (a 

także z małymi zielonymi ludźmi, jeśli kiedykolwiek wylądują): relacje i uznanie 

Relacje 

Jeśli wysoko cenisz relacje, wpływa to na sposób pracy z dostawcami, partnerami, klientami i 

pracownikami. Możesz: 

* Pokazać elastyczność na warunkach umownych 

* Iść o krok dalej”, aby obsłużyć klienta 

* Poświęcić krótkoterminowe cele zysku, aby zbudować długoterminowe relacje 



* Skonsultuj się z pracownikami zamiast ich instruować 

Takie podejście zwykle oznacza, że osiągnięcie celu zajmuje więcej czasu (ale miejmy nadzieję, że 

buduje silniejsze relacje z klientami i klientami)! 

Uznanie 

Jeśli cenisz osobiste uznanie, ale jesteś szefem, więc w branży nie ma nikogo, kto poklepie Cię po 

plecach, możesz szukać zewnętrznej walidacji na różne sposoby. Możesz: 

* Dołącz do lokalnej Izby Handlowej 

* Zostań członkiem Federacji Małych Przedsiębiorstw 

* Postaraj się wygrać nagrodę 

Nagradzanie  

Jurorzy konkursu EY Przedsiębiorca Roku szukają ludzi z „pasją, wizją i dążeniem do sukcesu". Jeśli więc 

czujesz, że możesz być „przekonującym liderem, który uosabia ducha przedsiębiorczości i który nie boi 

się podejmować ryzyka rozwijać swój biznes”, spójrz na ich stronę internetową: 

Przedsiębiorczość/Przedsiębiorca Roku 

Ale jeśli chcesz znaleźć się na liście 100 najlepszych małych firm będziesz musiał wykazać, że jesteś 

jednym z „oświeconych i patrzących w przyszłość liderów inwestujących”. w dobre samopoczucie i 

motywację ich najcenniejszych aktywów: swoich pracowników.”  

Pieniądze 

'Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo'; śpiewali The Beatles, ale możesz się nie zgodzić. Jeśli mierzysz 

swój sukces osobisty i biznesowy finansowo, oto kluczowe czynniki, na które należy uważać: wzrost i 

zysk 

Wzrost 

Ciągły ruch w górę jest oczywiście Dobrą Rzeczą, ale jeśli chcesz osiągnąć pewien udział w rynku, 

możesz poświęcić pewną marżę zysku, aby wygrywać duże transakcje. Nawet jeśli szybko się rozwijasz, 

nie idź na skróty, gdy zatrudniasz nowe osoby! Poświęć trochę czasu, aby wybrać odpowiednich ludzi 

na dłuższą metę. 

Zysk 

Jeśli główny nacisk kładziesz na wyniki finansowe, skoncentruj się na obniżaniu kosztów. Na dłuższą 

metę, jeśli pracownicy otrzymują zaniżone wynagrodzenie, mogą nie obijać się. Nawet Ryanair musiał 

przyznać, że zmuszanie pracowników do płacenia za podłączenie ładowarek do telefonów w pracy nie 

było tego warte! Jeśli skoncentrujesz się na pieniądzach kosztem ludzi, Twój biznes może rosnąć 

szybciej i przynosić większe zyski, ale prawdopodobnie będziesz mieć większą rotację klientów, 

pracowników i dostawców. 

Zarządzanie ludźmi 

Kultura Twojej firmy zaczyna się od góry, a sposób, w jaki zarządzasz ludźmi, ma znaczący wpływ na ich 

wyniki. A to, jak radzą sobie Twoi pracownicy, ostatecznie decyduje o tym, jak działa Twoja firma. 

Decydowanie, jakim menedżerem chcesz być 



Wiele jest teorii na temat przywództwa i zarządzania, a każdy starannie skonstruowany model 

zarządzania ma swój własny urok. Mają jednak również swoje wady, ponieważ jak mówi zwięzła fraza 

z Yorkshire: „Nie ma teraz nic tak dziwacznego jak ludzie”. Twoje wartości i osobowość określą w 

pewnym stopniu, jak chcesz zarządzać ludźmi. Twój preferowany styl zarządzania będzie działał z 

niektórymi ludźmi, a nie z innymi. Czasami będziesz musiał świadomie przyjąć styl zarządzania, który 

nie przychodzi naturalnie, aby uzyskać najlepsze wyniki. Używaj stylu zarządzania, który wydobywa z 

ludzi to, co najlepsze: wiedzą, że jesteś szefem, a większości ludzi nie trzeba o tym przypominać. 

Czynniki, które wpływają na najbardziej użyteczny styl do przyjęcia, obejmują: 

* Doświadczenie i umiejętności osoby, którą zarządzasz 

* Złożoność zadania lub pracy 

* Potencjalny wpływ nieprawidłowego wykonania zadania lub pracy 

* Ile czasu masz Ty i pracownik na wykonanie pracy 

* Jaka potencjalna nagroda jest zagrożona 

* Ile wkładu lub kreatywności chcesz od pracownika? 

* Czy wiesz, co robisz! 

Twój styl zarządzania ewoluuje wraz z doświadczeniem, ale podjęcie świadomej decyzji od samego 

początku, jakim chcesz być menedżerem, ułatwi życie Tobie i Twoim pracownikom. W poniższych 

sekcjach omówiono typowe style zarządzania. 

Mocne, ale uczciwe 

Podczas wywiadów często zadaję pytanie: „Jakim typem menedżera jesteś?”, a najczęstszą 

odpowiedzią jest „stanowczy, ale uczciwy”. Pozornie wydaje się to być dobrą odpowiedzią, 

odzwierciedlającą kogoś, kto zdecydowanie rządzi, ale traktuje wszystkich To samo. To działałoby 

dobrze dla bandy baristów, ale może nie tak dobrze dla jaskini projektantów. 

Swoboda sukcesu 

Kiedy pytam ludzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak lubią być zarządzani, najprawdopodobniej 

powiedzą: „Nie lubię być zarządzany w skali mikro, ale lubię wiedzieć, że mój szef jest przy mnie, jeśli 

go potrzebuję”. -krajowy biznes napojów, jedną z wartości jest „swoboda sukcesu.” Ludzie są zachęcani 

do przedsiębiorczości, podejmowania pewnego ryzyka i wzajemnego zaufania, aby wykonać dobrą 

robotę. To umożliwiło pokoleniom błyskotliwych iskier odkrywanie szalonych smaków, projektowanie 

innowacyjnych opakowań i znajdowanie nowych sposobów pracy. To jeden z sekretów sukcesu 

biznesowego Diageo. 

Decydowanie o tym, ile kontroli przejąć 

Do stylów zarządzania przypisywane są różne etykiety, ale zasadniczo opisują one stopień kontroli, jaką 

sprawuje kierownik nad swoimi podwładnymi: 

* Niska kontrola, określana jako laissez-faire lub „pozwól im na to”, pozwala pracownikom pracować 

tak, jak chcą. Użyj tego dla zmotywowanych pracowników i ludzi, którzy wiedzą, co robią. Unikaj tego 

w przypadku leniwych lub niekompetentnych pracowników - prawdopodobnie osiągną gorsze wyniki i 

będą kosztować Twoją firmę. 



* Style o wysokiej kontroli lub autokratyczne polegają na ustanawianiu prawa i upewnianiu się, że 

pracownicy pracują w określony sposób. Użyj tego, gdy utrzymanie wysokich standardów jakości, praca 

w szybkim tempie lub pracownicy są niewykwalifikowani lub niedoświadczeni. Unikaj tego dla 

doświadczonych, kompetentnych pracowników. To ich zdemotywuje i stłumi ich kreatywność. 

Podejmowanie decyzji, czy kierować, czy konsultować 

Chociaż prawdopodobnie masz osobiste preferencje co do kierowania lub konsultacji, możesz 

świadomie wybrać, co chcesz zrobić, w zależności od ludzi i okoliczności. 

Kiedy potrzebujesz kogoś do wykonania jakiejś pracy, zatrzymaj się, zanim go poprosisz. Pomyśl o 

zadaniu, osobie i podejściu, które przyniesie najlepszy wynik: 

* Kierownictwo dyrektyw zakłada, że menedżer wie najlepiej. Kierownik określa, czym jest praca, w 

jaki sposób zostanie wykonana przez kogo i kiedy należy go zakończyć. To podejście sprawdza się 

dobrze, gdy masz do czynienia z: 

-Krytycznym terminem 

-Ograniczonymi zasobami 

-Niedoświadczonymi lub niewykwalifikowanymi pracownikami 

-Wymaganiami ustawowymi 

-Zdefiniowanym standardem jakości 

-Konkretnym wymaganiem klienta 

Zarządzanie doradcze zakłada, że osoby wykonujące pracę wiedzą najlepiej. Kierownik opisuje efekt 

końcowy i prosi pracowników, aby zdecydowali, jak najlepiej go osiągnąć. To podejście działa dobrze, 

gdy masz: 

-Doświadczoną osobę lub zespół 

-Zadanie specjalistyczne oparte na wiedzy osoby lub zespołu 

-Potrzebę kreatywnych pomysłów 

-Czas na rozważenie i eksperymentowanie z alternatywami 

-Menedżera, który o pracy wie mniej niż pracownicy 

– Zachętę lub nagrodę dla osoby lub zespołu za osiągnięcie świetnego wyniku 

Przywództwo sytuacyjne 

Ken Blanchard, wiodący amerykański konsultant biznesowy, opracował model przywództwa 

dopasowany do charakteru osoby zarządzanej i wykonywanego zadania. Nazwał to przywództwem 

sytuacyjnym i użył analogii do rodzica uczącego dziecko jeździć na rowerze. Kiedy dziecko jest po raz 

pierwszy sadzone na rowerze, nie ma doświadczenia, mało pewności siebie i nie wie, czego się 

spodziewać. Rodzic trzyma rower, daje mu mnóstwo otuchy, mnóstwo instrukcji i biega wraz z 

krzykiem zachęty. To styl reżyserski dla nowicjusza, kogoś zupełnie nowego w zadaniu. Gdy dziecko 

zachwieje się na rowerze, posmakuje wrażenia toczenia się na kołach i spadnie, bo zapomniało używać 

hamulców, może stracić nerwy. Rodzic zachęca je do ponownego spróbowania, przypomina o 

hamulcach i nadal trzyma tył siodła. Jest to styl wspierający dla kogoś, kto ma podstawowe 



umiejętności, ale brakuje mu pewności siebie. Po kilku udanych przejażdżkach po prostej, dziecko chce 

ominąć drzewo lub zdjąć jedną rękę z kierownicy i pomachać do zdjęcia. Rodzic stoi nerwowo na 

uboczu, wykrzykując przypomnienia o hamulcach, pytając dziecko, czy czuje się dobrze i zachęcając je 

do jeszcze większego ryzyka. To styl coachingu dla kompetentnego wykonawcy. Wreszcie, gdy dziecko 

przelatuje nad rampami na torze BMX, rodzic może wiwatować, klaskać i świętować swój sukces. 

Omawiają kolejne wyzwanie i rozmawiają o zakupie nowego roweru BMX. To styl delegowania dla 

silnego wykonawcy. 

Utrzymywanie wszystkich na bieżąco 

Ludzie wykonują lepszą pracę, gdy wiedzą, co się dzieje. Przekaż im informacje, których potrzebują, 

aby przewidywać problemy, podejmować dobre decyzje i dobrze reprezentować Twój biznes. Dwa 

najskuteczniejsze sposoby, aby to zrobić, to spotkania i informacyjne wiadomości e-mail lub 

podsumowania biznesowe. 

Spotkania zespołu 

Poświęć czas na regularne spotkania wszystkich. Spotkania zespołu mają dwa cele. Jednym z nich jest 

wzmocnienie relacji. Drugim jest dzielenie się Informacją. Na początku działalności rób je co tydzień. 

* Organizuj spotkania zespołu o tej samej porze co tydzień, aby ludzie mogli je zaplanować 

* Jeśli ludzie nie pracują w tym samym miejscu, skorzystaj z połączeń konferencyjnych lub połączeń 

wideo, aby uwzględnić wszystkich 

* Miej przydzielony czas i agendę i trzymaj się ich Dziel się głównymi informacjami o firmie Poproś ludzi 

o dzielenie się aktualizacjami na temat ich pracy 

* Dziel się problemami lub wyzwaniami i daj ludziom możliwość zasugerowania rozwiązań na spotkaniu 

lub po nim 

* Daj ludziom czas na pogawędkę przy filiżance kawy lub lunchu 

* W miarę rozwoju firmy zdecyduj, kiedy podzielić spotkania całego zespołu na mniejsze 

* Spraw, aby jedno pełne spotkanie zespołu na miesiąc lub kwartał było obowiązkowe dla wszystkich 

E-maile lub biuletyny 

Korzystaj z wiadomości e-mail lub aktualizacji biuletynów, aby informować ludzi między spotkaniami 

zespołu, zwłaszcza jeśli Twoja firma się rozwija, a zespoły są rozproszone. Nie używaj e-maili do 

wygłaszania ważnych ogłoszeń: lepiej zrobić to osobiście, niezależnie od tego, czy są to dobre, czy złe 

wiadomości. 

Jeśli Twoi pracownicy są już bombardowani mailami w swojej codziennej pracy, nie zakładaj, że zawsze 

będą czytać Twoje! 

Poinformuj ludzi, jak dobrze sobie radzą, czy nie! 

Niezależnie od tego, jakiego stylu zarządzania używasz w stosunku do ludzi, musisz dać im znać, jak 

dobrze radzą sobie w pracy. Możesz to zrobić nieformalnie w rozmowie lub podczas spotkania jeden 

na jeden. Miej tę listę kontrolną pod ręką, przygotowując się do takiego spotkania: 

* Po pierwsze, jasno określ, czego oczekujesz. 

* Powiedz nawet pewnym siebie, kompetentnym pracownikom, kiedy dobrze sobie radzą. 



* Powiedz mniej kompetentnym pracownikom, jak powinni się poprawić. 

* Rób notatki, nawet jeśli są krótkie. 

* Zawsze obserwuj: uznaj poprawę, jeśli taka istnieje, lub wyznacz inny cel, jeśli nie nastąpiła żadna 

poprawa. 

* Jeśli pracownik stale osiąga gorsze wyniki, spróbuj dowiedzieć się dlaczego. 

Oprócz przekazywania nieformalnych informacji zwrotnych, pamiętaj o regularnych spotkaniach jeden 

na jeden ze swoimi pracownikami, aby przekazać formalną opinię (czy to dobrą, czy złą): 

* Jeśli pracujesz w obszarze o planie otwartym, przekazywanie pracownikom negatywnej opinii może 

być trudne, ponieważ inni ludzie mogą to usłyszeć. 

* Jeśli coś pójdzie nie tak, nie chcesz robić wielkiej afery z odciąganiem pracownika na jedną stronę, 

aby z nim o tym porozmawiać: chyba że jest to pilne, po prostu umieść to na swojej liście spraw do 

omówienia na następnym zaplanowanym spotkaniu jeden do jednego. 

Ta taktyka działa tylko wtedy, gdy spotkania jeden na jeden są już zaplanowane. Jeśli musisz umówić 

się na spotkanie jeden na jeden tylko po to, by porozmawiać o jakiejś sprawie, kretowisko zacznie 

rosnąć w górę. 

Stwórz kulturę spotkań jeden na jeden, aby kiedy firma się rozwinęła i zatrudnisz liderów zespołów lub 

menedżerów, oni również będą podążać za tym nawykiem. Na spotkaniu, które może być dość krótkie, 

przeprowadź następujące (pamiętaj, aby słuchać i mówić!): 

1. Zapytaj pracownika, jak przebiega jego praca. 

2. Sprawdź, czy pracownik czegoś od Ciebie nie potrzebuje, aby lepiej wykonywać swoją pracę. 

3. Przekaż konkretną informację zwrotną na temat tego, co zrobili dobrze lub nie tak dobrze. 

4. Uzgodnijcie, jakie działania macie podjąć oboje przed następnym spotkaniem. 

5. Rób notatki! 

Pytać ludzi, jak dobrze sobie radzisz, czy nie! 

Dobrze jest wiedzieć, jak dobrze lub źle radzisz sobie w pracy, ale kiedy jesteś szefem, niewiele osób 

zechce ci to powiedzieć. 

Kiedy Twoi pracownicy powiedzą Ci coś, czego nie lubisz, weź to na „klatę”, nie usprawiedliwiaj się i 

odejdź, aby pomyśleć o tym wcześniej . Stwórz pracownikom możliwości wyrażania opinii poprzez: 

* Poproszenie ludzi o przekazanie opinii na ich spotkaniach jeden na jeden. 

* Używanie zwrotów typu „Co mogę zrobić inaczej, aby ułatwić Ci pracę?” 

* Tworzenie fizycznej lub wirtualnej przestrzeni, w której pracownicy mogą zamieszczać komentarze. 

* Bądź szczery, gdy popełniasz błędy i proś o informację zwrotną na temat tego, co możesz zrobić 

inaczej następnym razem. 

* Tworzenie prostej ankiety i pytanie pracowników raz w roku, co myślą o Twoim przywództwie i 

zarządzaniu. Użyj ankiety (https://www.surveymonkey.com), aby stworzyć ankietę i anonimowo 

dowiedzieć się, co Twoi pracownicy myślą o pracy.  



Zarządzanie wynagrodzeniem i świadczeniami 

Przedstawimy podstawy zarządzania nagrodami, w szczególności przyglądając się, w jaki sposób 

właściwe podejście do nagradzania ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu firmy. Ponadto 

zaczniesz rozumieć korzyści, które musisz zapewnić zgodnie z prawem i jak sobie  radzić  z 

pojawiającymi się nieuniknionymi problemami z wynagrodzeniami. Na koniec ustalisz, jak wykorzystać 

nagrody, aby zmotywować tych, którzy dla Ciebie pracują! 

Zrozumienie zarządzania nagrodami 

Nagroda jest kluczowym czynnikiem wpływającym na relacje, motywację i zaangażowanie w pracy. 

Poziom i rozkład nagród (wynagrodzeń i benefitów) może mieć znaczący wpływ na morale i 

produktywność Twoich pracowników. Organizacje muszą zatem opracować systemy wynagrodzeń, 

które są dla nich odpowiednie, zapewniają stosunek wartości do ceny i sprawiedliwie wynagradzają 

pracowników za wykonywaną przez nich pracę. Możesz motywować ludzi nagrodami i zachętami, ale 

musisz zdać sobie sprawę, że nie każda osoba jest zmotywowana w ten sposób. 

Dlatego Twoim wyzwaniem jest ustalenie, w jaki sposób nagrody mogą być wykorzystywane do 

wspierania celów biznesowych, jednocześnie zapewniając, że wszyscy czują się jednakowo 

zmotywowani poprzez stosowanie odpowiednich celów i nagród. 

Twoje obowiązki prawne 

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność prawną przy ustalaniu zasad wynagradzania swoich 

pracowników. Musisz upewnić się, że nie dyskryminujesz bezpośrednio lub pośrednio pracowników, a 

prawo wymaga od Ciebie płacenia płacy minimalnej. Od 2016 r. wszyscy pracodawcy będą musieli 

zapewnić rozwiązania emerytalne. Jako pracodawca jesteś również prawnie zobowiązany do 

zapewnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia, gdy pracownicy są chorzy lub nieobecni na urlopie 

macierzyńskim. 

Unikanie dyskryminacji 

Jako pracodawca musisz zapewnić kobietom i mężczyznom równe traktowanie w warunkach umowy 

o pracę, jeśli są zatrudnieni do: 

* Jakaa praca: praca taka sama lub ogólnie podobna 

* Praca oceniona jako równoważna w ramach oceny pracy 

* Praca uznana za równą wartość pod względem wysiłku, umiejętności lub podejmowania decyzji. 

Pamiętaj, że Twoi pracownicy mogą porównać dowolne warunki zawarte w umowie o pracę z 

równoważnymi warunkami w umowie porównawczej. Osoba porównawcza to pracownik przeciwnej 

płci pracujący dla tego samego pracodawcy, wykonujący podobną pracę o równej wartości. 

Ustawa o równości zakazuje pracownikom uniemożliwiać prowadzenie dyskusji w celu ustalenia, czy 

istnieją różnice w wynagrodzeniach. Pracodawca może jednak wymagać od swoich pracowników 

zachowania w tajemnicy stawek płac przed osobami spoza miejsca pracy. Równe warunki mogą 

obejmować wszystkie aspekty wynagrodzenia i świadczeń, w tym: 

* Wynagrodzenie podstawowe 

* Stawki za nadgodziny 

* Korzyści związane z wydajnością 



* Godziny pracy 

* Warunki niepieniężne 

* Prawo do urlopu wypoczynkowego 

Pracownik, który uważa, że nie otrzymuje równego wynagrodzenia, może napisać do Ciebie z prośbą o 

informacje, które pomogą mu ustalić, czy istnieje różnica w wynagrodzeniu, a jeśli tak, to jakie są jej 

przyczyny. 

Praca z płacą minimalną 

Jako pracodawca musisz przestrzegać wymogów prawnych, aby zapewnić swoim pracownikom 

krajową płacę minimalną. Nie ma znaczenia, jak mały jest pracodawca, wszyscy muszą płacić 

minimalne wynagrodzenie, a wysokość wynagrodzenia zależy od wieku pracownika i tego, czy jest 

uczniem.  

Życie z godną płacą 

Idea płacy wystarczającej na utrzymanie jest bardzo prosta: należy zarabiać na tyle, aby żyć godnie i 

odpowiednio zaopatrywać swoją rodzinę. W jego sercu leży etyczny argument za zapobieganiem 

ubóstwu pracujących i zapewnieniem, że pracownicy nie są wyzyskiwani poprzez niskie płace. Jest 

obliczana na podstawie podstawowych kosztów utrzymania, a pracodawcy decydują się na zasadzie 

dobrowolności. Nie jest to obowiązkowe.  

Zasiłek chorobowy  i inne płatności medyczne 

Jako pracodawca jesteś prawnie zobowiązany do płacenia ustawowego zasiłku chorobowego , jeśli 

pracownik jest zbyt chory, aby pracować. Pracownik otrzyma zasiłek , jeśli ma był zwolniony z pracy 

chory przez cztery lub więcej dni z rzędu (wliczając dni wolne od pracy). Nie możesz zapłacić mniej niż 

ustawowa kwota. Możesz podać więcej, jeśli zdecydujesz się wdrożyć firmowy system zasiłków 

chorobowych (lub „program zawodowy”). Aby pracownik kwalifikował się do ustawowego zasiłku 

chorobowego musi spełniać następujące kryteria: 

* Być sklasyfikowanym jako pracownik i wykonać jakąś pracę dla swojego pracodawcy 

* Byłeś chory przez co najmniej cztery dni z rzędu (w tym dni wolne od pracy) 

* Powiedzieć, że jest chory przed terminem dziennym (zwykle przed rozpoczęciem dnia pracy) lub w 

ciągu siedmiu dni, jeśli nie masz terminu 

Pracownik musi udowodnić swoją niezdolność do pracy. Pracownicy mogą samodzielnie poświadczyć 

swoją nieobecność przez zwolnienie wymagane od lekarza rodzinnego.  

Ustawowa zapłata i urlop macierzyński 

Kiedy pracownica bierze wolne, aby mieć dziecko, musisz zapewnić zarówno ustawowy urlop 

macierzyński, jak i ustawowy zasiłek macierzyński. 

Kiedy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, są chronieni podczas ustawowego urlopu 

macierzyńskiego. Obejmuje to ich prawo do: 

* Otrzymuj podwyżki 

* Zbuduj (zgromadź) wakacje 



* Powrót do pracy 

Pamiętaj, że jest to wypłacane w taki sam sposób, w jaki płacisz wynagrodzenie pracownika. Jest płatne 

pod warunkiem, że pracownik spełnił następujące kryteria: 

* Rozpoczęła urlop macierzyński 

* Biorąc pod uwagę 28-dniowy okres wypowiedzenia urlopu macierzyńskiego (chyba że ma ku temu 

dobry powód) 

* Dostarczono dowód medyczny  

* Była zatrudniona nieprzerwanie przez 26 tygodni do tygodnia kwalifikacji włącznie 

Ważne jest, aby pamiętać, że matki mają prawo do wzięcia urlopu do 52 tygodni mniej więcej w czasie 

narodzin dziecka, niezależnie od tego, czy kwalifikują się do SMP. Oznacza to, że matki mogą 

zdecydować się na wzięcie w sumie do jednego roku urlopu. 

Wypracowanie urlopu rodzicielskiego 

Zarówno matka, jak i jej partner kwalifikują się zasiłku i urlopu. Rodzice mogą wybrać, jak podzielić to 

między dwóch oddzielnych pracodawców.  

Uwaga: Wspólny urlop rodzicielski to złożony akt prawny; w związku z tym zaleca się zasięgnięcie 

porady eksperta  

Odkrywanie różnych podejść do płatności 

Struktury płac zapewniają strukturę zarządzania podstawowymi ustaleniami płacowymi Twoich 

pracowników. Można zastosować wiele różnych podejść, a w rzeczywistości nie zawsze istnieje 

oczywista odpowiedź dotycząca tego, jakiego podejścia należy użyć. Musisz dokonać osądu w 

odniesieniu do tego, co prawdopodobnie będzie najlepsze dla Ciebie i Twojego bizesu 

Wynagrodzenie rynkowe 

Płaca rynkowa próbuje powiązać poziom wynagrodzeń z poziomami dostępnymi na rynku. Jest często 

używany w połączeniu z oceną wyników poszczególnych pracowników, co zazwyczaj pozwala na 

wyższe podwyżki wynagrodzeń osobom osiągającym wysokie wyniki, ale otrzymującym zaniżone 

wynagrodzenie w porównaniu z rynkiem lub ich wewnętrznymi rówieśnikami. 

Grupa. Podwyżki płac następnie zmniejszają się, gdy pracownicy zaczynają zarabiać powyżej stawki 

rynkowej dla swojej pracy lub grupy rówieśniczej. 

Wynagrodzenie związane z usługą 

Płace związane z usługami to najbardziej rozpowszechnione podejście do zarządzania korektami 

wynagrodzeń pracowników. Po prostu korekta wynagrodzenia jest dokonywana corocznie, w rocznicę 

daty dołączenia lub w innym uzgodnionym terminie. Korekta może uwzględniać wzrost kosztów 

utrzymania (RPI/CPI) lub może być po prostu prostym procentowym wzrostem zastosowanym do 

wszystkich. Co musisz wziąć pod uwagę, oceniając swoje podejście do nagradzania: 

* Zaakceptuj, że nieuchronnie wiąże się to z kosztami. 

* Unikaj większości potencjalnych problemów dzięki systematycznemu, dobrze zaplanowanemu i 

starannie zaplanowanemu podejściu. 



* Zaangażuj pracowników lub ich przedstawicieli, na ile to możliwe, być może poprzez wspólną grupę 

roboczą. 

* W razie potrzeby uzyskaj pomoc eksperta. 

* Nie odrzucaj istniejącego systemu - omów wewnętrznie, co działa i może zostać zmienione. 

* Przyjrzyj się możliwym nowym systemom i zastanów się, które najlepiej pasują do konkretnej 

organizacji, ze zmianami lub bez. 

* Zmiany płac wywołują u ludzi niepokój, dlatego nowy system powinien być prosty i zgodny z załogą i 

ich przedstawicieli. 

* Starannie przygotuj drogę, udzielając informacji pracownikom i kierownictwu. Zwróć uwagę na 

wszelkie zmiany w różnicach i względności. Udokumentuj system i, jeśli to możliwe, uruchom go na 

okres próbny. 

* Dokonaj ustaleń dotyczących konserwacji, monitorowania i oceny. 

Zrozumienie korzyści 

W pierwszej części omówiono, jakie świadczenia są wymagane ustawowo. W tej części  przyjrzymy się 

ogólnym kwestiom świadczeń, które możesz zapewnić swoim pracownikom. Typowe korzyści 

obejmują: 

* Kupowanie i sprzedawanie na święta 

* Bony na opiekę nad dziećmi 

* Zaliczki i pożyczki 

* Samochody firmowe 

* Akcje spółki 

* Prywatne programy zdrowotne 

* Ubezpieczenie medyczne 

Świadczenia pracownicze są zazwyczaj zapewniane w celu zwiększenia zaangażowania i 

zaangażowania pracowników. Ponadto w porządku zachować konkurencyjność na zewnętrznym rynku 

pracy, często trzeba zapewniać świadczenia. Często przytacza się inne wewnętrzne powody 

motywacyjne, dlaczego pracodawcy zapewniają świadczenia. Na przykład zaspokajają rzeczywiste lub 

domniemane osobiste potrzeby pracowników dotyczące bezpieczeństwa lub pomocy finansowej. Gdy 

pracownicy będą mogli zidentyfikować wszystkie korzyści, jakie otrzymują w pracy, mogą mieć 

możliwość wymiany różnych części swojej nagrody. Na przykład bony na opiekę nad dziećmi mogą być 

wydawane jako alternatywa dla elementu wynagrodzenia. Na sukces danego elementu często ma 

wpływ sposób, w jaki korzyść zostanie potraktowana dla celów podatkowych. Jeśli korzyść jest wyższa 

od podatku bardziej efektywne niż ekwiwalent wynagrodzenia, istnieje zachęta do wyboru korzyści, a 

nie wynagrodzenia. Samochody służbowe okazały się mniej popularne, ponieważ przepisy podatkowe 

stały się bardziej rygorystyczne. 

Ważna jest również sytuacja domowa pracownika. Na przykład osoba z małymi dziećmi może być 

zainteresowana zakupem dodatkowych wakacji lub wymianą wynagrodzenia na bony na opiekę nad 

dziećmi. Ktoś, kto jest po prostu zainteresowany zarabianiem jak największej ilości pieniędzy, może 

preferować wymianę niektórych wakacji w zamian za wynagrodzenie. 



Korzystanie z programów motywacyjnych na akcje 

Spółki są zwykle własnością ich założycieli lub akcjonariuszy, którzy ostatecznie są inwestorami 

finansowymi. Wspólnym ogniwem jest to, że zatrudniają kluczowych pracowników, którzy mają 

fundamentalne znaczenie dla codziennego pomyślnego prowadzenia tych firm. Wielu właścicieli chce, 

aby ich kluczowi pracownicy byli zarówno lojalni, jak i pomagali rozwijać firmę i być nagradzanymi, jeśli 

firma zostanie sprzedana. Programy akcji pracowniczych mają potencjał motywowania pracowników 

poprzez zapewnianie długoterminowych, efektywnych podatkowo zachęt. W niektórych przypadkach 

obecni akcjonariusze mogą nie chcieć przyznać im rzeczywistych udziałów w spółce lub mogą nie 

chcieć, aby pozostawili nadal posiadanie udziałów w spółce, dlatego elastyczność ma kluczowe 

znaczenie. 

Programy motywacyjne oparte na akcjach polegają na przekazywaniu akcji pracownikom poprzez 

bezpośrednie ich przekazanie lub umożliwienie ich nabycia. Celem jest zachęcenie pracowników do 

zaangażowania w wyniki firmy, a tym samym zwiększenie motywacji i zaangażowania. 

Rodzaj wdrażanych planów akcji pracowniczych to jedna z dwóch możliwości: 

* Akcyjny Plan Motywacyjny. 

* Program motywacyjny akcji  

Mogą obejmować cztery rodzaje udziałów: 

- Darmowe akcje: Firmy mogą przekazać każdemu pracownikowi akcje. 

- Udziały partnerskie: Pracownicy mogą kupować udziały. 

- Akcje równoważne: Spółki mogą wynagrodzić to zobowiązanie, przekazując maksymalnie dwie akcje 

równoważne za każdą akcję spółki kupioną przez pracownika. 

- Akcje dywidendowe: Spółki mogą zapewnić wypłatę dywidendy za darmo za udziały, udziały w spółce 

osobowej i udziały odpowiadające do ponownego zainwestowania w dalsze akcje. 

Motywowanie pracowników 

Ludzie mogą być motywowani przez nagrody i zachęty, ale ważne jest, aby mieć świadomość, że nie 

każda osoba jest zmotywowana w ten sposób. Dlatego Twoim wyzwaniem jest ustalenie, w jaki sposób 

nagroda może być wykorzystana do wspierania Twoich celów biznesowych, jednocześnie zapewniając, 

że wszyscy czują się jednakowo zmotywowani poprzez wykorzystanie odpowiednich celów i nagród. W 

dzisiejszym świecie biznesu łączenie celów ze zmienną, zależną od wyników nagrodą stało się 

centralnym i powszechnie uznanym narzędziem przywódczym. W dalszej części tego rozdziału 

przyjrzymy się nieco bardziej szczegółowo, w jaki sposób możesz wykorzystać nagrody, w szczególności 

zachęty, oraz swoje podejście do wynagrodzenia podstawowego w celu motywowania i angażowania 

pracowników. Sprawdzamy również, w jaki sposób zachowujesz zgodność z prawem przy 

podejmowaniu decyzji o wynagrodzeniu, a także jakie rodzaje świadczeń możesz chcieć zapewnić. 

Zapewnienie programów motywacyjnych 

Programy motywacyjne mogą być krótko- lub długoterminowe. Programy oparte na indywidualnych 

wynikach, takie jak tygodniowe lub miesięczne premie produkcyjne lub prowizja od sprzedaży, 

zazwyczaj oferują krótkoterminową zachętę. Programy długoterminowe, takie jak podział zysków i 

programy opcji na akcje, mogą nie zapewniać tak dużej zachęty dla indywidualnych pracowników, jak 

programy oparte na wynikach osobistych. 



Podziękowanie to długa droga 

Uznanie nie zawsze musi mieć charakter finansowy. Aby pomóc zmotywować pracowników, musisz 

okazać szczere uznanie dla dobrej pracy i docenić wprowadzane przez nich ulepszenia. Oto kilka 

kroków, które możesz podjąć, aby Twoi pracownicy poczuli, że wnoszą cenny wkład w Twoją firmę: 

* Podziękuj - to potężny sposób na uznanie czyjegoś wkładu i motywowanie go do dalszego działania 

* Wykorzystaj publikacje wewnętrzne, notatkę dla zespołu lub plakat, aby uczcić sukces jednostki i 

pokazać pracownikom, że ich zaangażowanie i wysiłek są doceniane. 

* Jeśli masz intranet, utwórz tablicę ogłoszeń lub forum, aby pracownicy mogli podziękować 

współpracownikom za ich wysiłek i pomoc 

Kluczowe problemy. 

* Przyznawaj nagrody punktowe za konkretne wkłady lub zadania, w których pracownicy przekroczyli 

wszelkie oczekiwania. Na przykład może to być osobista nagroda, odpowiadająca ich 

zainteresowaniom poza pracą. 

* Stwórz program nagród, aby pracownicy mogli nominować współpracowników za ich pracę i sposób, 

w jaki pomogli w rozwoju firmy. 

* Organizuj wydarzenia towarzyskie, gdy osiągniesz kluczowe kamienie milowe lub cele, aby 

podziękować zespołowi lub zespołom za ich pracę. 

* Organizuj uroczystości związane z osobistymi kamieniami milowymi pracowników lub ważnymi 

wydarzeniami życiowymi. 

Nadaj priorytet uznawaniu pracowników, a zapewnisz pozytywny, produktywny, innowacyjny klimat 

organizacyjny. Zapewnij pracownikom uznanie, aby podziękować i zachęcić do podejmowania większej 

liczby działań i myślenia, które Twoim zdaniem sprawią, że Twoja organizacja odniesie sukces. Pomiar 

bezpośredniego wpływu na rentowność jest trudny, ponieważ jest to tylko jeden z wielu czynników 

wpływających na pracowników w każdym miejscu pracy. Jednak studia przypadków przekonują, że 

dzięki programom uznawania osiągnięto korzyści końcowe. Walt Disney World Resort ustanowił 

program doceniania pracowników, który zaowocował 15% wzrostem zadowolenia pracowników z ich 

codziennego uznania przez bezpośrednich przełożonych. Wyniki te były silnie skorelowane z wysokimi 

ocenami zadowolenia gości, które wskazywały na silną chęć powrotu, a zatem bezpośrednio przełożyły 

się na wzrost rentowności. 

 



Pożegnanie z firmą 

Mamy tyle samo eufemizmów na zwolnienie kogoś z pracy, ile mamy na powiedzenie, że ktoś umarł. 

Powody są prawdopodobnie podobne: nie lubimy, gdy dobre rzeczy się kończą. Firma to organiczny 

byt, który musi się zmienić, aby przetrwać. Czasami ta zmiana oznacza „pozwolenie ludziom odejść”. I 

nie zawsze w dobrych stosunkach. 

Ta Część poprowadzi Cię przez dobre praktyki, podpowiadając, jak trzymać się swoich najlepszych 

zasobów i jak wyrzucić innych za burtę (w najprzyjemniejszy możliwy sposób); obejmuje również 

prawne aspekty sprawiedliwego zwalniania ludzi, w szczególności po to, aby nie wyrzucać 

pracowników za burtę na wody pełne rekinów. 

Utrzymywanie właściwych ludzi w Twojej firmie 

Nie zawsze masz kontrolę nad tym, kiedy pracownicy decydują się odejść z firmy, ale jeśli zdajesz sobie 

sprawę z głównych powodów, dla których ludzie odchodzą, masz szansę na zatrzymanie dobrych ludzi 

na trochę dłużej. 

Najczęstsze powody, dla których ludzie odchodzą z pracy 

Popularne powiedzenie wśród pracowników HR mówi nam, że „Ludzie nie porzucają pracy, zostawiają 

swojego szefa”. To ma sens. Menedżer każdego dnia kontroluje wiele czynników, które mają znaczenie 

dla ludzi w pracy. Ludzie odchodzą z pracy, gdy nie wiedzą 

* Co się dzieje w biznesie 

* Gdzie ich praca wpisuje się w ogólny obraz Jeśli jakość ich pracy jest wystarczająco dobra 

* Co za różnica, gdyby wykonali niesamowitą lub okropną pracę 

* Jakie szkolenia i możliwości kariery są w ofercie 

* Czy zależy Ci na tym, czy pojawiają się codziennie 

* Czy w ogóle Ci na nich zależy 

To takie proste - wystarczy im powiedzieć! 

Utrzymywanie ludzi z właściwych powodów 

W miarę rozwoju firmy prawdopodobnie się zmieni. Niektórym pracownikom odpowiada to, ale inni 

będą nienawidzić zmiany. Nadejdzie czas, kiedy będziesz musiał poradzić sobie z pierwszą rezygnacją. 

Zawsze pytaj osoby, które rezygnują, dlaczego odchodzą. Możesz użyć tej inteligencji, aby 

* Planować z wyprzedzeniem i przewiduj inne rezygnacje 

* Unikać powtarzania błędów, które mogły spowodować ich odejście 

* Kształtować rekrutację na ich zastępstwo 

* Rozważyć wszelkie środki, które możesz chcieć podjąć, aby je zachować 

Nikt nie jest niezbędny! Pomyśl, zanim odpowiesz na rezygnację. Twoja natychmiastowa reakcja może 

polegać na próbie ich utrzymania za wszelką cenę i zaoferowaniu podwyżki lub innej zachęty, której 

później będziesz żałować. Jeśli firma może przetrwać odejście konkretnego pracownika, zaakceptuj 

jego rezygnację, ustal datę odejścia i omów, w jaki sposób pracownik przekaże pracę komuś innemu. 

Zanim zaczniesz rekrutować na zastępstwo tego pracownika, zatrzymaj się i zastanów, czy powinieneś 



zrekrutować bezpośredniego zastępcę, czy wykorzystać rezygnację jako okazję do wprowadzenia 

pewnych poprawek. Na przykład możesz wybrać jedną z następujących alternatyw: 

* Rekrutuj kogoś, kto wniesie do biznesu nowe umiejętności. 

* Daj pracę komuś, kto już jest w biznesie. 

* Podziel pracę między innych członków zespołu. 

* Oszczędzaj pieniądze i w ogóle nie zastępuj osoby. 

Unikanie odejścia najlepszych pracowników 

Poświęć kilka minut i zanotuj skutki utraty osoby, która złożyła rezygnację, i rozważ powody, dla 

których możesz chcieć zatrzymać ją na pokładzie. 

Powody zatrzymania personelu 

Biznesowe powody, aby zatrzymać kogoś, kto zrezygnował: Inne powody, aby zatrzymać kogoś, kto 

zrezygnował 

Ważne relacje z klientami: Lojalność: są w branży od samego początku. 

Relacje z dostawcami o znaczeniu krytycznym: wydają się wiedzieć, jak wszystko działa. 

Umiejętności specjalistyczne, które są trudne do znalezienia : Będziesz musiał zapłacić więcej nowej 

osobie. 

Umiejętności przywódcze lub zarządcze, których brakuje reszcie zespołu: Pomagają ci trzymać rękę na 

pulsie, mówiąc co myślą inni pracownicy. 

Osoba ma długoterminowy potencjał dla Twojej firmy. : Czujesz się winny, ponieważ chcesz, aby 

wszyscy w biznesie byli szczęśliwi. 

Możesz zmniejszyć ryzyko, że jakakolwiek osoba stanie się niezbędna dla Twojej firmy, wykonując 

następujące czynności: 

* Szkolenie innych pracowników 

* Zapewnienie, że klienci i dostawcy mają wiele kontaktów 

* Budowanie dobrych relacji ze wszystkimi pracownikami, dzięki czemu nie potrzebujesz jednej osoby 

do pełnienia roli przewodnika 

* Promowanie przyszłych menedżerów i liderów z istniejącego zespołu 

* Płacenie stawki rynkowej za specjalistyczne umiejętności 

Jeśli biznes naprawdę nie może obejść się bez osoby, która zrezygnowała, zastanów się, jakie czynniki 

mogą skłonić tę osobę do pozostania. Może dążyć do skrócenia czasu pracy, zwiększenia płacy, różnych 

stosunków pracy, awansu i nowego stanowiska, a nawet zmiany pracy. Oferuj pracownikowi, który 

zrezygnował, tylko to, na co Twój biznes może sobie pozwolić i co jest rozsądne, ale nie oferuj czegoś, 

czego nie możesz dostarczyć. Jeśli pracownik szuka więcej pieniędzy, nie wdawaj się w przedłużającą 

się sytuację negocjacyjną. Złóż jedną ostateczną ofertę „weź lub zostaw”. Pomyśl o wpływie na resztę 

zespołu, zanim zaoferujesz coś pracownikowi, aby powstrzymać go od opuszczenia firmy; utrzymuj to 

uczciwie. 



Sprawiedliwe zwalnianie ludzi 

Prawo, zawarte głównie w ustawie o prawach pracowniczych, dość szczegółowo definiuje 

sprawiedliwość, gdy pracodawca zwalnia pracownika. Sprawiedliwe zwolnienie musi nastąpić z 

jednego z następujących pięciu powodów: 

* Zdolność lub kwalifikacje 

* Zachowanie 

* Niezgodność z prawem lub naruszenie obowiązku ustawowego 

* Redukcja etatów 

* Z innego ważnego powodu 

Wszelkie inne powody zwolnienia są niesprawiedliwe!  

W tej sekcji omówiono pięć słusznych powodów (podobnie jak przykłady nieuczciwych powodów). Jako 

pracodawca zwalniasz pracownika, gdy: 

* Rozwiązujesz umowę o pracę z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia 

* Nie odnawiasz umowy na czas określony po jej zakończeniu 

* Naruszasz fundamentalną klauzulę umowy o pracę i spowodować odejście pracownika z 

wypowiedzeniem lub bez niego 

Pracownik ma prawo nie zostać niesłusznie zwolnionym przez pracodawcę. Pracownicy agencji, 

kontrahenci i dorywczy pracownicy nie mają tego prawa. Jeśli zwalniasz pracownika, aby uchronić się 

przed oskarżeniem o niesłuszne zwolnienie, musisz wykazać, że miałeś 

* Uczciwy powód 

* Rozsądną odpowiedź 

* Sprawiedliwy proces 

Jeśli zwolnisz pracownika bez uzasadnionego powodu lub bez przestrzegania rozsądnego lub 

uczciwego procesu, osoba ta może wnieść skargę o niesprawiedliwe zwolnienie do Sądu Pracy. (Sąd 

pracy to forum prawne, na którym rozpatruje się i rozstrzyga spory między pracodawcami a 

pracownikami). Niektóre powody zwolnienia są automatycznie niesprawiedliwe, co oznacza, że 

pracownik nie potrzebuje kwalifikacyjnego stażu pracy, aby złożyć roszczenie o niesłuszne zwolnienie 

.Ustawa stanowi, że „zdolność w stosunku do pracownika oznacza jego zdolność ocenianą na 

podstawie jego umiejętności, predyspozycji, zdrowia lub innych cech fizycznych lub psychicznych.” Jeśli 

pracownik nie posiada kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy, możesz ich odrzucić, ale 

musisz być w stanie uzasadnić, dlaczego kwalifikacja jest konieczna, i musisz postępować zgodnie z 

sprawiedliwym procesem przed ich odrzuceniem. Jeśli pracownik twierdzi, że zwolniłeś go niesłusznie, 

masz silniejszą obronę rozsądnego zachowania, jeśli możesz wykazać, że zwolnienie pracownika było 

ostatecznością. Jeśli przegrasz sprawę w Sądzie Pracy, być może będziesz musiał pokryć koszty prawne, 

odszkodowanie lub nawet przywrócić pracownika, którego zwolniłeś. 

Zwolnienie i prawo 

Bezprawne zwolnienie ma miejsce, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia 

umowy. Zwolnienie konstruktywne ma miejsce, gdy pracownik rezygnuje z pracy, ponieważ 



pracodawca dopuścił się fundamentalnego naruszenia umowy. Najpopularniejszym naruszeniem jest 

dorozumiane pojęciem „wzajemnego zaufania” między pracodawcą a pracownikiem. Niesprawiedliwe 

zwolnienie ma miejsce, gdy pracodawca rozwiązuje umowę z nieuzasadnionego powodu lub nie 

przestrzega uczciwego procesu zwalniania pracownika. Prawo dotyczące niesłusznego zwolnienia jest 

zawarte głównie w ustawie o prawach pracowniczych, z różnymi uzupełnieniami i zmianami 

wynikającymi z innych nowszych ustaw.  

Nie robienie rzeczy właściwie: wydajność 

Ustawa o prawach pracowniczych z 1996 r. definiuje „wydajność” pracownika jako odniesienie do: 

* Umiejętność 

* Uzdolnienie 

* Zdrowie lub jakakolwiek inna jakość fizyczna lub psychiczna 

Możesz sprawiedliwie zwolnić pracownika, ponieważ nie spełnia on wymagań stanowiska, określonych 

w następujący sposób: 

* Kwalifikacje: Zdefiniowane jako „dowolny stopień, dyplom lub inne kwalifikacje akademickie, 

techniczne lub zawodowe odpowiednie dla stanowiska” 

* Niekompetencja lub słabe wyniki: gdy pracownik po prostu nie jest w stanie wykonać pracy zgodnie 

z wymaganym standardem. 

* Choroba: która uniemożliwia pracownikowi wykonywanie jego obowiązków 

Osoby niepełnosprawne są chronione przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność. Nie 

zwalniaj pracownika ze względu na jego zdolność bez przestrzegania właściwej procedury. Przeczytaj 

więcej na ten temat w dalszej części rozdziału, w sekcji „Przestrzeganie prawidłowej procedury”. 

Ustalenie faktów 

Przed zwolnieniem pracownika z powodu jego braku zdolności, musisz wykazać, że po zbadaniu faktów 

i okoliczności zasadnie uważałeś, że pracownik nie był w stanie wykonać pracy. 

Zachowując się rozsądnie 

Musisz powiedzieć pracownikowi, w jaki sposób nie spełnia wymagań pracy i dać mu szansę na 

poprawę, zanim będziesz mógł go sprawiedliwie zwolnić. Jeśli pracownik cierpi na chorobę, która 

uniemożliwia mu wykonywanie pracy, należy zastanowić się, czy choroba może być 

niepełnosprawnością. Zgodnie z Ustawą o równości z 2010 r. osoba jest klasyfikowana jako 

niepełnosprawna, jeśli ma upośledzenie fizyczne lub umysłowe, które ma znaczny i długotrwały wpływ 

na jej zdolność do wykonywania normalnych codziennych czynności. Za długoterminowe uważa się 

dwanaście miesięcy lub więcej. Codzienne czynności obejmują takie rzeczy, jak używanie telefonu, 

czytanie książki lub korzystanie z komunikacji miejskiej. Jeśli pracownik jest niepełnosprawny, musisz 

skonsultować się z nim w sprawie wszelkich rozsądnych zmian, które możesz wprowadzić w pracy lub 

miejscu pracy, które umożliwiłyby mu wykonywanie pracy. Rozsądne korekty obejmują zmiany 

oświetlenia, dostęp do miejsca pracy lub zmiany godzin pracy. Powinieneś wtedy dokonać tych korekt 

i dać pracownikowi szansę na poprawę wyników przed rozważeniem zwolnienia. 

Przestrzeganie prawidłowej procedury 



Nawet jeśli możesz wykazać, że pracownik nie jest w stanie wykonywać pracy i zachowujesz się 

rozsądnie podczas całego procesu, musisz postępować zgodnie z uczciwym procesem, w przeciwnym 

razie zwolnienie zostanie uznane za niesprawiedliwe. 

Robienie złych rzeczy: zachowanie 

Częściej wyraża się to w sposób przeczący, jako wykroczenie. Dwa poziomy wykroczenia mogą 

uzasadniać zwolnienie pracownika: wykroczenie i rażące wykroczenie. 

Rozróżnianie niewłaściwego postępowania od rażącego niewłaściwego postępowania 

Wykroczenie w pracy to zachowanie, które pracodawca uzna za niedopuszczalne. Może to obejmować 

na przykład wielokrotne spóźnianie się pracownika do pracy, nieobecność w pracy bez upoważnienia 

lub nieuprzejmość wobec klientów lub współpracowników. Możesz uwzględnić listę przykładów w 

swojej polityce dyscyplinarnej, ale pamiętaj, że może to nie być lista wyczerpująca. Przed zwolnieniem 

pracownika z tego rodzaju wykroczenia należy postępować zgodnie z procedurą dyscyplinarną. Tak 

więc, jeśli pracownik stale się irytująco spóźnia i „powiesz im”, ale nie podejmujesz żadnych formalnych 

działań ani nie dajesz pracownikowi żadnych ostrzeżeń, nie możesz ich nagle zwolnić i oczekiwać, że 

ujdzie ci to na sucho! Twoje działania zostałyby uznane za nierozsądne. 

Wykroczenie rażące jest poważniejsze, ponieważ ma znaczący negatywny wpływ na biznes lub na 

innych ludzi. Wykroczenie zazwyczaj obejmuje np. kradzież, przemoc i używanie nielegalnych 

narkotyków w pracy. Może to obejmować odmowę pracownika do postępowania zgodnie z 

rozsądnymi instrukcjami kierownictwa, jeśli konsekwencje „niewykonywania poleceń” przez 

pracownika były wystarczająco poważne. Możesz mieć powód do zwolnienia pracownika po jednym 

przypadku rażącego wykroczenia. Powinieneś poinformować swoich pracowników, co stanowi rażące 

wykroczenia w Twojej firmie. Możesz napisać listę w ramach Twojej Polityki i Procedur Dyscyplinarnych 

Ustalenie faktów 

Przed zwolnieniem pracownika z powodu wykroczenia należy wykazać autentyczne przekonanie, że 

pracownik popełnił czyn(y) jako kwestionowane wykroczenie. Twoje przekonanie musi być oparte na 

uzasadnionych podstawach. Musisz przeprowadzić pełne i dokładne dochodzenie w sprawie 

okoliczności wykroczenia i rozważyć wszelkie środki łagodzące okoliczności, które mogą 

usprawiedliwiać niewłaściwe postępowanie. 

Zachowując się rozsądnie 

Zwolnienie za wykroczenie będzie sprawiedliwe tylko wtedy, gdy była 

* Rozsądna odpowiedź pracodawcy 

* Na podstawie faktów znanych osobie podejmującej decyzję o zwolnieniu w momencie zwolnienia. 

Jeśli zwolnisz pracownika, a on wniesie skargę do Sądu Pracy o niesłuszne zwolnienie, będziesz musiał 

uzasadnić swoje decyzje. Sąd Pracy rozważy, czy zwolnienie było rozsądną reakcją na konkretne 

przewinienie, które spowodowało zwolnienie pracownika. Nie możesz wykopać żadnego z 

wcześniejszych wykroczeń pracownika, aby uzasadnić swoją decyzję, jeśli nie brałeś tego pod uwagę 

lub nie powoływałeś się na to w momencie zwolnienia. Przestrzeganie właściwej procedury Nawet jeśli 

masz prawo zwolnić pracownika z powodu niewłaściwego postępowania, musisz przestrzegać uczciwej 

procedury. 

Łamanie prawa: naruszenie obowiązku ustawowego 



Możesz zwolnić pracownika, jeśli ty lub pracownik łamiecie prawo lub jeśli nadal zatrudniacie tę osobę, 

naruszylibyście ustawowe obowiązki. Obowiązek ustawowy to obowiązek nałożony na Ciebie przez 

prawo, na przykład jako pracodawca, firma lub organizacja charytatywna. Jeśli zwalniasz pracownika 

za złamanie prawa, nadal musisz postępować zgodnie z uczciwym procesem.  

W poniższych sekcjach przyjrzymy się niektórym typowym przykładom naruszania ustawowych 

obowiązków w środowisku biznesowym. 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Jeśli masz uzasadnione przekonanie, że pracownik swoimi działaniami naraził siebie lub innych na 

niebezpieczeństwo, a po przeprowadzeniu dochodzenia uznasz, że to prawda, możesz zwolnić 

pracownika za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Ustawa o bezpieczeństwie i 

higienie pracy nakłada na pracowników ustawowy obowiązek: 

* Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, na które mogą mieć wpływ jego działania lub 

zaniechania w pracy 

* Współpracy z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy 

Kierowca 

Jeśli zatrudnisz sprzedawcę lub kierowcę, który musi prowadzić pojazd w ramach swojej pracy, a on 

straci prawo jazdy, możesz go zwolnić . Zbadaj przyczynę utraty prawa jazdy i poproś o dowody przed 

podjęciem decyzji o zwolnieniu pracownika z powodu utraty  prawa jazdy. Jeśli pracownik ma sugestię, 

na przykład, aby członek rodziny lub znajomy zawoził ją na spotkania w okresie obowiązywania zakazu 

prowadzenia pojazdów, możesz rozważyć to. Możesz odmówić, jeśli koszt ubezpieczenia lub inne 

czynniki oznaczają, że nie jest to opłacalna opcja dla firmy. 

Ochrona dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnej troski 

Jeśli Twoja firma świadczy usługi na rzecz dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnej troski, a 

praca pracownika wymaga od niego uzyskania zezwolenia, możesz zwolnić pracownika, jeśli nie spełnia 

on wymagań. 

Zezwolenie na pracę  

Wszyscy Twoi pracownicy muszą mieć pozwolenie na pracę i musisz zebrać dowody, gdy dołączają, 

nawet jeśli są obywatelami Unii Europejskiej (UE). Jeśli pracownik pochodzi spoza UE, musi posiadać 

wizę pracowniczą. Jeśli pracownik ma wizę do pracy, która następnie wygasa i nie jest odnawiana, 

należy zwolnić tę osobę, ponieważ dalsze zatrudnianie go byłoby nielegalne. Możesz zostać ukarany 

grzywną za każdego nielegalnego pracownika, którego zatrudnisz i możesz otrzymać karę pozbawienia 

wolności do dwóch lat.  

Twoja firma nie potrzebuje już pracy pracownika: Redukcja etatu 

Możesz sprawiedliwie zwolnić pracownika z powodu zwolnienia, jeśli istnieje: 

* Zmniejszone zapotrzebowanie na pracę określonego rodzaju wykonywaną przez pracownika 

* Zaprzestanie prowadzenia działalności w miejscu pracy pracownika 

* Zamknięcie działalności jako całości 

Możesz mieć zmniejszone wymagania dotyczące „pracy określonego rodzaju” wykonywanej przez 

pracownika, ponieważ na przykład: 



* Twoja firma straciła kontrakt. 

* Planujesz przestać oferować usługę świadczoną przez pracownika. 

* Sprzedaż spada, a pracownik ma mniej pracy do wykonania. 

Możesz mieć „przerwanie działalności” w miejscu, w którym pracuje pracownik, jeśli na przykład: 

* Przenosisz całość lub część firmy do nowego miejsca pracy. 

* Zmniejszasz działalność i zamykasz określone biuro, sklep lub inne miejsce pracy. 

Jeśli masz klauzulę mobilności w umowie z pracownikiem, możesz przenieść jego pracę do nowej 

lokalizacji. Jeśli pracownik odmówi pracy w nowym miejscu, może nie być konieczne dokonywanie 

odprawy. Jeśli zamykasz całą firmę, pracownik nie będzie miał pracy do wykonania, więc praca jest 

zbędna. Jeśli firma jest niewypłacalna, nadal musisz wypłacać pracownikom odprawę z tytułu zwolnień. 

Ustalenie faktów 

Napisz uzasadnienie biznesowe potencjalnej nadmiarowości. Jest to opis okoliczności, z jakimi boryka 

się firma i dlaczego rozważasz zwolnienia. Jeśli to możliwe, dołącz szczegóły finansowe, aby wesprzeć 

uzasadnienie biznesowe. Na przykład: 

* Docelowa roczna oszczędność kosztów, którą należy osiągnąć 

* Przewidywane koszty i oszczędności wynikające z proponowanej relokacji 

* Wpływ proponowanej zmiany poziomu obsługi na sprzedaż 

Zidentyfikuj, która praca lub prace mają ograniczone wymagania dotyczące „pracy określonego 

rodzaju” ze względu na okoliczności biznesowe. Zidentyfikuj wszelkie inne stanowiska, na które może 

mieć wpływ redundancja. Stanowisko, którego dotyczy problem, to takie, które może ulec zmianie, 

jeśli nastąpią zwolnienia. Zawsze odnoś się do zwolnionej pracy, a nie pracownika. 

Zachowując się rozsądnie 

Oprócz ogólnej zasady rozsądnego postępowania, która obowiązuje we wszystkich sytuacjach 

zwolnienia, należy skonsultować się z pracownikami, których stanowiska pracy są zagrożone 

zwolnieniem. Konsultacje to formalny proces, w ramach którego pytasz pracownika o pomysły i 

sugestie, jak uniknąć zwolnień, a także dzielisz się kryteriami wyboru, które planujesz zastosować, jeśli 

zwolnienia są nieuniknione. Może być również konieczne skonsultowanie się z pracownikami, których 

stanowiska pracy są objęte zwolnieniem z powodu efektu domina na ich stanowiskach pracy. 

Konsultacje muszą być „rozsądne”, to znaczy przez rozsądny czas i „sensowne”, to znaczy z otwartym 

umysłem i intencją ograniczenia ryzyka zwolnień. Jeśli masz więcej niż jedną pracę określonego 

rodzaju, musisz stworzyć pulę selekcji pracowników na tych stanowiskach. Jest to formalny proces i 

musisz poinformować pracowników, których stanowiska znajdują się w puli, że wybierzesz niektórych 

z nich do zwolnienia. Następnie musisz przejść przez uczciwy proces, aby wybrać, który pracownik 

zostanie zwolniony z powodu zwolnienia. Jeśli możesz zwolnić więcej niż 20 miejsc pracy w okresie 90 

dni, musisz konsultować się z pracownikami zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie. Konsultacje 

zbiorowe mają miejsce wtedy, gdy rozmawiasz z przedstawicielami pracowników o swoich 

propozycjach, słuchasz ich sugestii i odpowiadasz na ich pytania. Istnieją zasady określające, kto może 

pełnić funkcję przedstawicieli pracowników. Musisz wykazać, że naprawdę rozważyłeś wszystkie inne 

opcje i podjąłeś wszelkie rozsądne środki, aby uniknąć zwolnień przed zwolnieniem z pracy. 

Przestrzeganie właściwej procedury 



Jeśli zwalniasz pracownika z powodu zwolnienia, musisz postępować zgodnie z uczciwym procesem. 

Postępuj zgodnie z własnym procesem lub skorzystaj z ustawowych wytycznych dotyczących zwolnień 

na małą skalę. 

Zwolnienie z innego ważnego powodu 

Inny ważny powód to taki, który pozwala pracodawcom podać uczciwy i istotny powód biznesowy, dla 

którego muszą zwolnić pracownika, który nie mieści się w pozostałych czterech pozycjach. 

Przykłady „innego istotnego powodu” mogą obejmować: 

* Nieuzasadniona odmowa pracownika zaakceptowania zmiany wynagrodzenia lub innych warunków 

zatrudnienia po restrukturyzacji firmy 

* Presja niezadowolonego klienta lub klienta 

* Konflikt interesów lub ryzyko, że pracownik może ujawnić poufne informacje partnerowi, który 

pracuje dla konkurencji 

* Nieujawnienie przez pracownika swojej historii medycznej, jeśli zażądano tego podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Jeśli chcesz zwolnić pracownika z innego ważnego powodu, upewnij się, że znasz wszystkie fakty, w 

tym: 

* Co pracownik rzekomo zrobił źle 

* Prawo, które mogło zostać złamane 

* Zasady obowiązujące w danych okolicznościach 

Po zebraniu tych faktów zastanów się, czy w danych okolicznościach zwolnienie pracownika byłoby 

uzasadnione. 

Bycie automatycznie niesprawiedliwym 

Istnieje pięć uzasadnionych powodów  i wiele automatycznie niesprawiedliwych powodów zwolnienia. 

Pracownik nie potrzebuje kwalifikacyjnego stażu pracy, aby ubiegać się o niesłuszne zwolnienie, jeśli 

zwolnisz go z jednego z tych automatycznie niesprawiedliwych powodów: 

* Czas, w którym pracownik bierze udział w opiece nad osobami na utrzymaniu 

* Prośba pracownika o elastyczną pracę 

* Pracownik proszący o towarzystwo na rozprawie dyscyplinarnej lub w sprawie skargi lub działający 

jako towarzysz innego pracownika na rozprawie dyscyplinarnej lub w sprawie skargi 

* Odbyty wyrok skazujący pracownika (odbył karę i upłynął limit czasu na wzięcie pod uwagę wyroku 

skazującego) 

* Przejście przedsiębiorstwa lub przyczyna z nim związana, chyba że z przyczyn ekonomicznych, 

technicznych lub organizacyjnych, pociągających za sobą zmiany kadrowe 

* Członkostwo w związkach zawodowych lub działalność niezrzeszona lub związkowa lub udział w akcji 

protestacyjnej przez okres do 12 tygodni 



* Wykonywanie przez pracownika obowiązków powiernika zakładowego programu emerytalnego, 

reprezentanta pracowników, ławnika lub rezerwisty 

* Pracownik podejmujący działania ze względów BHP lub zgłaszania nieprawidłowości 

* Pracownik dochodzący ustawowego prawa pracowniczego lub odmawiający wykonania sklepu lub 

zakładu bukmacherskiego w niedzielę (jeśli firma jest sklepem lub zakładem bukmacherskim) 

* Również automatycznie niesprawiedliwe jest wybranie pracownika do zwolnienia z któregokolwiek 

z powyższych powodów. 

Właściwe postępowanie: najlepsze praktyki dotyczące zwalniania pracowników 

Jeśli przeczytałeś resztę, być może zrozumiałeś, jak ważne jest rozsądne zachowywanie się i 

przestrzeganie uczciwej procedury podczas zwalniania pracownika z dowolnego powodu. W tej sekcji 

omówiono, co jest rozsądne i jakie kroki należy podjąć jako najlepsze praktyki. 

Zdanie egzaminu z rozsądnych działań 

Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy zachowujesz się rozsądnie, jest wyobrażenie sobie, że stoisz 

na sali sądowej z maksymalnie trzema członkami Sądu Pracy, którzy są trochę jak sędziowie, pytając 

Cię o Twoje działania. Co by pomyśleli o sprawie, którą przedstawiłeś do zwolnienia? Jeśli rozważasz 

zwolnienie pracownika, pamiętaj o następujących kwestiach: 

* Zapraszając pracownika na spotkanie, poinformuj go o tym z odpowiednim wyprzedzeniem i ustal 

godzinę, która pasuje do jego harmonogramu pracy. 

* Badając zarzuty przeciwko pracownikowi, zachowaj otwarty umysł i ustal wszystkie fakty przed 

podjęciem decyzji. 

* Zwalniając pracownika, upewnij się, że znasz wszystkie fakty i zachowaj obiektywność. 

* Dostosuj „kara do przestępstwa”, podejmując proporcjonalne działania. 

* Traktuj wszystkich pracowników konsekwentnie i uczciwie. 

* Nie dyskryminuj ludzi na podstawie cech chronionych, takich jak wiek, rasa lub płeć. 

* Zwalniając kogoś, daj mu wypowiedzenie, do którego jest uprawniony na mocy prawa lub w umowie, 

albo zapłać mu za to. 

* Zastanów się, czy istnieje inny sposób działania poza zwolnieniem, którego mógłbyś racjonalnie 

oczekiwać. 

Przestrzeganie właściwej procedury 

Musisz przynajmniej postępować zgodnie z ustawową procedurą, jeśli chcesz mieć pewność, że 

zwolnienie jest sprawiedliwe. Minimalne kroki są następujące: 

* Ustal fakty 

* Powiadom pracownika na piśmie 

* Zorganizuj spotkanie z pracownikiem pozwalające mu towarzyszyć 

* Zdecyduj działanie (w tym przypadku zwolnienie) 

* Daj pracownikowi możliwość odwołania się i wysłuchania odwołania 



Potwierdź przyczynę zwolnienia na piśmie Aby zabezpieczyć się podczas procesu zwolnienia, musisz: 

* Uzasadnij swoje uzasadnione przekonanie o faktach lub zarzutach, które mogą prowadzić do 

zwolnienia pracownika 

* Zachowuj się rozsądnie 

* Stosuj zwolnienie tylko wtedy, gdy w danych okolicznościach jest to uzasadniona sankcja 

Pracownik ma prawo do: 

* Rozsądnego powiadomienie o spotkaniach i procedurach, które mogą skutkować zwolnieniem 

* Towarzyszenia na spotkaniach 

* Przedstawienia swojego punkt widzenia 

* Odwołania się, jeśli zostaną zwolnieni 

* Posiadania powodu zwolnienia na piśmie od pracodawcy 

* Otrzymania zapłaty za umowny lub ustawowy okres wypowiedzenia, chyba że zostali zwolnieni w 

trybie doraźnym (zwolnieni bez wypowiedzenia, zwykle z powodu rażącego wykroczenia) 

Jeśli uważasz, że możesz być narażony na niesłuszne zwolnienie kogoś, rozważ zawarcie z nim 

porozumienia zamiast bezpośredniego zwolnienia.  

Zwolnienie ze względu na wydajość 

Jeśli zwolnienie jest uzasadnione wydajnością, skorzystaj z poniższego przewodnika krok po kroku, 

który pomoże ci postępować zgodnie z właściwą procedurą: 

1. Powiadom pracownika, że nie jesteś zadowolony z jego wyników. Powiadom pracownika na piśmie, 

w jaki sposób jego wydajność spada. 

2. Spotkaj się z pracownikiem. Zaproś pracownika na spotkanie w celu omówienia jego wyników w 

pracy; podaj mu przykłady standardów, których oczekujesz i jak ich nie spełnia; dać pracownikowi 

możliwość podzielenia się swoim punktem widzenia. Jeśli pracownik jest chory, może być konieczne 

uzyskanie dodatkowych informacji medycznych; zastanów się, czy pracownik jest niepełnosprawny i 

jakie są wymagania, abyś mógł dokonać uzasadnionych zmian w celu wsparcia pracownika. Wyznacz 

pracownikowi jasne cele dotyczące wyników i terminy ich osiągnięcia; ustalić termin kolejnego 

spotkania; kontynuuj, pisząc do pracownika ze wszystkimi szczegółami (w razie potrzeby powtórz ten 

krok kilka razy). 

3. Przeprowadź przesłuchanie zdolności. Zaprosić pracownika na przesłuchanie w sprawie zdolności, 

powiadamiając go z rozsądnym wyprzedzeniem i mając prawo do towarzystwa; przeprowadzić 

rozprawę; dać pracownikowi możliwość wyjaśnienia, dlaczego nie poprawił swoich wyników. 

4. Podaj pisemny wynik i prawo do odwołania. Zdecyduj, czy zwolnienie jest rozsądnym wynikiem; 

napisz do pracownika potwierdzając, że wynikiem jest zwolnienie; dać pracownikowi prawo do 

odwołania; powiedz mu, do kogo powinien się odwołać i do kiedy. 

5. W razie potrzeby wysłuchaj odwołania. Umów się na wysłuchanie odwołania przez osobę, która 

wcześniej nie była zaangażowana; spisać odwołanie na piśmie. 

Zwolnienie za wykroczenie 



Jeśli zwolnienie jest wynikiem niewłaściwego postępowania, skorzystaj z poniższego przewodnika krok 

po kroku, który pomoże ci postępować zgodnie z właściwą procedurą: 

1. Powiadom pracownika. Powiadom pracownika o zarzutach przeciwko niemu; daj pracownikowi 

możliwość rozważenia zarzutów i wszelkich dowodów potwierdzających. 

2. Zbadaj zarzuty. Zaproś pracownika na spotkanie, aby zbadać zarzuty; dać pracownikowi możliwość 

odpowiedzi na zarzuty i podzielenia się swoim punktem widzenia; kontynuować śledztwo, w razie 

potrzeby przesłuchiwać świadków i zbierać inne dowody. 

3. Przeprowadź przesłuchanie dyscyplinarne. Zaproś pracownika na postępowanie dyscyplinarne 

,wysłuchanie, zawiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem oraz prawo do towarzystwa; 

przeprowadzić przesłuchanie dyscyplinarne; zdecydować, czy zarzuty okażą się prawdziwe. 

4. Napisz do pracownika, aby poinformować ją o wyniku i dać jej prawo do odwołania. Zdecyduj, czy 

zwolnienie jest proporcjonalną sankcją (będzie to zależeć od Twoich zasad biznesowych, Twojej polityki 

dyscyplinarnej i powinno być „rozsądne”); napisz do pracownika, potwierdzając, że wynikiem jest 

zwolnienie i dlaczego; dać pracownikowi prawo do odwołania; powiedz jej, do kogo ma się odwołać i 

do kiedy. 

5. W razie potrzeby wysłuchaj odwołania. Umów się na wysłuchanie odwołania przez osobę, która 

wcześniej nie była zaangażowana; potwierdzić wynik odwołania na piśmie. 

Zwolnienie z powodu nadmiarowości 

Musisz wykonać dodatkowe czynności proceduralne, jeśli planujesz zwolnić pracownika z powodu 

zwolnienia.  

Zwolnienie po zakończeniu umowy na czas określony 

Umowa na czas określony kończy się automatycznie po upływie uzgodnionego okresu lub w przypadku 

wystąpienia określonego zdarzenia, np. pracownika kończącego projekt. Musisz doręczyć 

pracownikowi wypowiedzenie umowy, jeśli chcesz zwolnić kogoś, kto jest na umowie na czas określony 

przed końcem tego okresu. Jeśli nie masz klauzuli wcześniejszego rozwiązania umowy na czas 

określony i zwolnisz pracownika przed końcem tego terminu, pracownik może domagać się naruszenia 

umowy. Jeśli zwolnisz pracownika, który jest na umowie na czas określony i ma co najmniej dwa lata 

stażu pracy, bez wypowiedzenia umowy, pracownik może domagać się naruszenia umowy i 

niesłusznego zwolnienia. 

Okresy wypowiedzenia 

Jeśli pracownik ma ponad cztery lata pracy, kiedy ją zwolnisz, musisz dać jej co najmniej tydzień 

wypowiedzenia za każdy rok pracy, maksymalnie do 12 tygodni. 

Obliczanie kosztu popełnienia błędu 

Jeśli zwolnisz pracownika niesłusznie, może on wystąpić z roszczeniem do Sądu Pracy do trzech 

miesięcy po dacie rozwiązania stosunku pracy. Jeśli roszczenie pracownika dotyczące niesłusznego 

zwolnienia jest sukces, być może będziesz musiał 

* Przywrócić pracownika do jego pracy lub podobnej pracy 

* Pokryć koszty prawne pracownika 

* Zapłacić odszkodowanie dla pracownika 



Sąd oblicza podstawową kwotę odszkodowania na podstawie wieku pracownika, wynagrodzenia i 

stażu pracy. Wydaje również odszkodowanie odszkodowawcze na podstawie tego, co utracił 

pracownik w wyniku zwolnienia. Nagroda wyrównawcza jest ograniczona do jednego roku 

wynagrodzenia pracownika lub maksimum ustalanego corocznie przez rząd. Jeśli Twoje działania 

naruszają umowę pracownika, na przykład nie doręczając mu prawidłowego wypowiedzenia, możesz 

być zmuszony do zapłaty odszkodowania. Jeśli nie postępowałeś zgodnie z uczciwym procesem, Sąd 

może zwiększyć kwotę odszkodowania nawet o 25%. 



Ustalanie podstawowych zasad 

Egzekwowanie Twoich zasad 

Każdy pracodawca musi przestrzegać, jako absolutnego minimum, szeregu ustawowych zasad i 

procedur (takich jak płacenie co najmniej krajowej płacy minimalnej oraz zapewnienie bezpiecznego i 

zdrowego środowiska pracy). Ale Twoja firma jest wyjątkowa i chcesz, aby działała dobrze, więc możesz 

chcieć opracować własne zasady i zasady. Ten rozdział pomoże ci uczciwie i profesjonalnie opracować 

własne zasady. 

Pisanie własnych zasad 

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz 2 osoby, czy 22, uważaj na znaki ostrzegawcze, że musisz 

wprowadzić pewne formalne zasady i zasady. Zwróć uwagę na pozytywne i negatywne wskaźniki, że 

Twoja firma jest gotowa wspiąć się na kolejny szczebel drabiny proceduralnej (i nie martw się o to -

posiadanie większej liczby procedur i zasad zwykle znacznie ułatwia pracę). 

Spójrz .Jeśli w którejkolwiek kolumnie znajdziesz trzy lub więcej czynników, które odnoszą się do Twojej 

firmy, czas zacząć pisać nowe zasady. 

Wskaźniki gotowości na wprowadzenie nowych zasad 

Wskaźniki pozytywne: Wskaźniki negatywne 

Twoja firma ma dobrą reputację i rozwija się: Twoja firma walczy o przetrwanie i rozwój 

Regularnie rekrutujesz nowych ludzi: Musisz płacić nowym ludziom więcej niż obecnym pracownikom, 

aby przyciągnąć ich do pracy dla Ciebie. Pracownicy odchodzą po krótkim czasie pracy dla Ciebie 

Menedżerowie wydają się mieć inne standardy, gdy zatrudniają nowych pracowników. Masz dobrą 

mieszankę wieku, pochodzenia etnicznego, płci i umiejętności wśród swoich pracowników: Wielu z 

Twoich pracowników ma podobne cechy 

Twoja firma urosła na tyle, że inni ludzie zarządzają zespołami: Inni menedżerowie nie zawsze są 

konsekwentni w tym, jak traktują pracowników 

Twoi pracownicy chcą się szkolić i rozwijać swoją karierę : Twoi pracownicy skarżą się na brak 

możliwości. Aby rekrutować swoich menedżerów, musisz wyjść poza biznes 

Twoi pracownicy radzą sobie bardzo dobrze, a Twoja firma jest w obszarze konkurencyjnym : Twoi 

pracownicy mają niską frekwencję i często przychodzą do pracy późno. Musiałeś zwalniać 

pracowników z powodu złej pracy lub słabych wyników 

Istnieje pozytywna, elastyczna kultura, w której wszyscy wiedzą, czego się od nich oczekuje: 

pracownicy trzymają się swojej pracy i nie robią nic więcej. 

Tworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy 

Jesteś odpowiedzialny za ochronę fizycznego i psychicznego samopoczucia swoich pracowników 

podczas ich pracy.  

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy masz prawny obowiązek sporządzania, wdrażania 

i komunikowania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, chyba że masz mniej niż pięciu pracowników. 

I musisz skonsultować się z pracownikami w sprawie polityki BHP i powiedzieć im, czy dokonałeś 

jakichkolwiek zmian. Musisz mieć oświadczenie woli zawierające zobowiązanie : 



* Utrzymanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP 

* Wymaganie od kierowników i pracowników wypełniania ich prawnych obowiązków i 

odpowiedzialności w zakresie BHP 

* Regularne przeglądy i, w razie potrzeby, przeglądy polityki 

* Wdrażanie polityki 

* Informowanie pracowników o polityce. 

Oświadczenie dotyczące polityki musi być podpisane i opatrzone datą przez kierownika wyższego 

szczebla. 

Realizacja 

Oświadczenie o zamiarze może być bardzo ogólne, ale wdrożenie polityki BHP dotyczy Twojej firmy. 

Należy określić, w jaki sposób polityka będzie działać, jak przedstawiono w tabeli 6-2 (oczywiście Twoja 

firma może wymagać dodatkowych warunków). 

Tematy BHP, które należy uwzględnić w Polisie 

Codzienne operacje : Ludzie : Nagłe wypadki 

Ocena ryzyka (hałas, wzrost, nowe lub przyszłe matki, obsługa ręczna) : Konsultacje z pracownikami : 

Wypadki 

Utrzymanie zakładu i wyposażenia : Informacje i instrukcje dla pracowników : Pierwsza pomoc 

Korzystanie ze sprzętu monitorującego (komputery) : Nadzór nad pracownikami : Problemy zdrowotne 

Bezpieczne obchodzenie się z substancjami i stosowanie ich : Szkolenie, w tym promowanie 

świadomości w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa : Pożar 

Zapewnienie osobistego wyposażenia ochronnego 

Konserwacja i awaria maszyn 

Prowadzenie pojazdów 

Monitorowanie 

Obowiązki 

Musisz określić w swojej polityce, kto będzie odpowiedzialny za realizację polityki BHP. Dolar 

zatrzymuje się na szczycie biznesu, więc jeśli chcesz, aby inne osoby były odpowiedzialne za kluczowe 

aspekty polityki, musisz je opowiedzieć i udokumentować na piśmie. W Twojej polityce określa się to 

jako odpowiedzialność delegowaną. W szczególności, aby poszczególne osoby (lub osoby wykonujące 

określone zadania) były odpowiedzialne za: 

* Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

* Pierwsza pomoc 

* Upewnienie się, że sprzęt elektryczny jest sprawdzany i certyfikowany 

* Rejestrowanie i zgłaszanie wypadków 



* Przegląd polityki przynajmniej raz w roku i informowanie o wszelkich zmianach wszystkim 

pracownikom 

Komunikacja 

Jako minimum musisz przekazać oświadczenie woli wszystkim pracownikom. Jeśli w Twojej firmie 

występują szczególne zagrożenia, poinformuj pracowników o zagrożeniach, o tym, jak nimi zarządzasz 

i jakie są obowiązki pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem. Na przykład przekaż pracownikom 

magazynu informacje i instrukcje dotyczące zagrożeń związanych z pracą na wysokości, prowadzeniem 

wózków widłowych i podnoszeniem ciężkich towarów. 

Powinieneś przejrzeć i zaktualizować zasady, jeśli nastąpi jakakolwiek znacząca zmiana w firmie lub 

jeśli wprowadzisz nowe metody pracy lub sprzęt. Menedżer wyższego szczebla powinien podpisać i 

opatrzyć datą politykę w momencie jej opublikowania i za każdym razem, gdy jest przeglądana, nawet 

jeśli nie ma żadnych zmian. 

Szkolenie 

Musisz przeszkolić wszystkich pracowników, aby upewnić się, że mogą: 

* Zapoznać się z polityką BHP 

* Zrozumieć własne obowiązki wynikające z polityki BHP 

* Zasugerować ulepszenia w polityce 

* Zgłosić ryzyko lub niebezpieczeństwa w miejscu pracy 

Pisanie polityki równych szans 

Zgodnie z Ustawą o równości. musisz zapewnić, że pracownicy nie są traktowani mniej przychylnie lub 

dyskryminowani ze względu na posiadanie chronionej cechy. Ten termin prawny to nazwa listy 

możliwych powodów, dla których ludzie mogą być mniej przychylnie traktowani. Poniżej znajdują się 

chronione cechy: 

* Wiek 

* Rasa 

* Ciąża lub macierzyństwo 

* Inwalidztwo 

* Płeć 

* Zmiana płci 

* Orientacja seksualna 

* Stan cywilny lub cywilny 

* Religia lub wiara 

Prawo chroni nie tylko pracowników, ale także kontrahentów, pracowników agencyjnych, a nawet 

potencjalnych pracowników. A jeśli bierzesz udział w przetargu na pracę w sektorze publicznym lub 

sektorze charytatywnym, zostaniesz poproszony o dostarczenie kopii swojej Polityki równych szans. 

Powinieneś mieć Politykę równych szans stwierdzającą: 



* Twoje zaangażowanie w zapewnienie równości i unikanie dyskryminacji 

* Polityka dotyczy zarówno kandydatów do pracy, jak i pracowników 

* Od wszystkich pracowników oczekuje się przestrzegania zasad 

* Procedurę, którą ludzie powinni stosować, jeśli chcą złożyć skargę na dyskryminację 

* że wszelkie formy dyskryminacji są zabronione 

* Osoba, która ponosi ogólną odpowiedzialność za politykę w Twojej firmie 

Powinieneś przeszkolić wszystkich pracowników i menedżerów w zakresie stosowania zasad, a także 

regularnie przeglądać i aktualizować zasady. 

Opracowanie polityki i procedury dyscyplinarnej 

Twoja polityka i procedura dyscyplinarna zapewniają ramy, których należy przestrzegać, gdy pracownik 

nie działa zgodnie ze standardami, których oczekujesz lub zachowuje się tak, jak powinien w pracy. 

Celem tej polityki jest poinformowanie pracowników, czego od nich oczekujesz i jakie działania 

podejmiesz, jeśli nie spełnią Twoich oczekiwań. Twoim celem powinno być konsekwentne i 

sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników oraz danie im szansy na poprawę ich wydajności 

lub zachowania. 

Zdolność to termin określający zdolność pracownika do wykonywania pracy. Zachowanie to termin 

używany do opisania zachowania w pracy. 

Polityka dyscyplinarna 

Twoja polityka dyscyplinarna powinna informować pracowników: 

* Że będziesz traktować wszystkich sprawiedliwie i konsekwentnie zgodnie z polityką 

* Tam, gdzie to możliwe, będziesz dążyć do nieformalnego rozwiązywania problemów przed 

rozpoczęciem formalnego procesu 

* Co firma uważa za wykroczenie i rażące wykroczenie 

* Jakie kroki podejmiesz w postępowaniu dyscyplinarnym 

* Jakie sankcje lub kary możesz nałożyć na pracownika 

* Jeśli masz inną politykę i procedurę zarządzania zdolnościami i postępowaniem 

* Proces odwoławczy, którego będziesz przestrzegać 

Postępowanie dyscyplinarne 

Twoja procedura powinna składać się z co najmniej trzech kroków, ale możesz mieć więcej: 

1. Dochodzenie. Dowiedz się, co się stało. 

2. Spotkanie. Zorganizuj przynajmniej jedno spotkanie, aby pracownik miał okazję do wyjaśnienia. 

Pozwól pracownikowi mieć towarzysza. Potwierdź decyzję i karę pracownikowi na piśmie. 

3. Odwołanie. 



Daj pracownikowi szansę nie zgodzić się z decyzją i/lub karą. Poproś kogoś innego o wysłuchanie 

odwołania i zadecydowanie, czy decyzja była sprawiedliwa i uzasadniona. Więcej o procedurze 

przeczytasz w rozdziale 7. 

Sankcje dyscyplinarne 

Zasadą sankcji dyscyplinarnych jest to, że są one rozsądną i proporcjonalną reakcją na działania 

pracownika. Powaga sankcji i czas, przez jaki ostrzeżenie pozostaje w aktach pracownika, zwykle 

wzrasta wraz z powagą lub powtórzeniem wykroczenia lub problemu. Ostrzeżenia należy usuwać z akt 

pracowniczych po ich wygaśnięciu. Nie możesz brać ostrzeżeń pod uwagę w przypadku przyszłych 

działań dyscyplinarnych po ich wygaśnięciu. 

Ostrzeżenie ustne 

Jest to formalna rozmowa, w której mówisz pracownikowi, co zrobił źle, dlaczego uważasz, że 

ostrzeżenie słowne jest właściwe i że zapiszesz w jego aktach osobowych, że rozmowa miała miejsce. 

Kontynuuj rozmowę na piśmie i poinformuj pracownika, że w przypadku dalszych przypadków 

niewłaściwego postępowania lub utrzymujących się słabych wyników możesz podjąć dalsze działania 

dyscyplinarne. Możesz użyć ostrzeżenia ustnego, jeśli już nieformalnie rozmawiałeś z pracownikiem o 

wielokrotnym spóźnianiu się do pracy lub o drobnym złamaniu zasad firmy. Zazwyczaj ostrzeżenie 

słowne pozostaje w aktach pracowniczych do 6 miesięcy. 

Pierwsze pisemne ostrzeżenie 

To pierwsza „poważna” sankcja. Powinieneś opisać charakter niewłaściwego postępowania lub 

problemu z wydajnością oraz czy ostrzeżenie jest następstwem ostrzeżenia słownego, czy jest to 

pierwsze ostrzeżenie. Powiedz pracownikowi, jak długo ostrzeżenie pozostanie w jego aktach, co 

zwykle wynosi sześć miesięcy. Poinformuj pracownika, że możesz podjąć dalsze działania 

dyscyplinarne, jeśli wystąpią dalsze przypadki niewłaściwego postępowania lub słabych wyników. Daj 

pracownikowi prawo do odwołania się od ostrzeżenia i powiedz mu, jak to zrobić. 

Drugie pisemne ostrzeżenie 

Kiedy dajesz drugie pisemne ostrzeżenie, powinno to być powtórzenie czegoś, przed czym zostali już 

ostrzeżeni. Nie możesz dać drugiego pisemnego ostrzeżenia o złym pomiarze czasu, jeśli pierwsze 

ostrzeżenie dotyczyło palenia w szatni. Uwzględnij te same elementy, co pierwsze ostrzeżenie – 

powód, możliwość dalszego działania i prawo do odwołania. Drugie pisemne ostrzeżenia są 

umieszczane w aktach pracowniczych na okres 6 lub 12 miesięcy. 

Ostatnie ostrzeżenie 

W zależności od wagi wykroczenia możesz wydać ostateczne ostrzeżenie na dowolnym etapie 

postępowania dyscyplinarnego, więc może to być pierwsze i ostatnie, drugie i ostatnie, lub po prostu 

ostateczne ostrzeżenie. Jest o krok przed zwolnieniem, więc jest to bardzo poważne. Musisz ostrzec 

pracownika, że kolejny incydent dyscyplinarny może doprowadzić do jego zwolnienia. Ostrzeżenia te 

są zwykle umieszczane w aktach na 12 miesięcy. Jeśli zwolnisz pracownika bez przestrzegania własnej 

procedury dyscyplinarnej, pracownik może domagać się niesłusznego zwolnienia przed Sądem Pracy. 

Jeśli przegrasz sprawę, będziesz musiał wypłacić pracownikowi odszkodowanie. Będziesz musiał 

zapłacić do 25% więcej odszkodowania tylko za nieprzestrzeganie procedury. 

Rozpatrywanie skarg od pracowników 



Polityka i procedura składania zażaleń daje Twoim pracownikom ramy do rozwiązywania obaw, 

problemów lub skarg, które mogą mieć z Tobą. Skargi mogą obejmować problemy z warunkami 

zatrudnienia lub praktyki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo, stosunki pracy, zastraszanie i molestowanie 

lub dyskryminacja. Twoja polityka i procedury dotyczące skarg muszą być zgodne z ustawowymi 

wytycznymi 

Twoja polityka dotycząca skarg powinna informować pracowników: 

* Że będziesz traktować wszystkich sprawiedliwie i konsekwentnie zgodnie z polityką  

* Że tam, gdzie to możliwe, będziesz dążyć do nieformalnego rozwiązywania problemów przed 

rozpoczęciem formalnego procesu 

* Jakie kroki powinni podjąć, aby złożyć formalną skargę iz kim? 

* Jeśli masz inną politykę i procedurę dotyczącą informowania o nieprawidłowościach, zastraszania i 

nękania lub innych szczególnych problemów 

* Proces odwoławczy, którego będziesz przestrzegać 

Zawsze powinieneś najpierw rozwiązywać problemy nieformalnie. Daj swoje szkolenie menedżerów w 

zakresie nieformalnego postępowania ze skargami i upewnienie się, że znają procedurę składania 

skarg. 

Twoja procedura składania skarg powinna składać się z co najmniej trzech etapów: 

1. Dochodzenie. Dowiedz się, co się stało/dzieje. Zapytaj pracownika o szczegóły i dowody. 

2. Spotkanie. Zorganizuj przynajmniej jedno spotkanie z pracownikiem, aby dać mu szansę na 

przekazanie skargi. Pozwól pracownikowi mieć towarzysza. Zdecyduj, czy pracownik ma dobry powód 

do skargi. Napisz do pracownika z ustaleniami i decyzją o dalszych krokach. 

3. Odwołanie. Daj pracownikowi szansę nie zgodzić się z ustaleniami. Poproś kogoś innego o 

wysłuchanie dowodów i ponowne rozpatrzenie decyzji. 

Zarządzanie nieobecnością pracownika 

O ile Twoi pracownicy kochają Twój biznes i ubóstwiają Cię jako swojego szefa (co innego mogliby 

zrobić?!), będą chwile, kiedy nie będą lub nie będą mogli być w biurze . Będziesz musiał zarządzać 

trzema głównymi kategoriami nieobecności pracowników: 

* Wakacje 

* Choroba 

* Inne upoważnione urlopy 

Zarządzanie urlopami 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu pracy, musisz zapewnić pracownikom płatny urlop rocznie, w 

tym ustawowe dni wolne od pracy.. Pracownicy obejmują pracowników zatrudnionych w pełnym i 

niepełnym wymiarze godzin, pracowników agencyjnych i pracowników dorywczych. Jeśli korzystasz z 

pracowników agencji, agencja musi zapłacić pracownikom za urlop. 

Pracownicy dorywczy i święta 



Jeśli masz pracowników dorywczych lub osoby pracujące na umowach śmieciowych , musisz im 

zapłacić za należny urlop. Jeśli często pracują w krótkich, okazjonalnych godzinach, możesz pogodzić 

naliczone dni urlopu w ujęciu miesięcznym i poprosić ich o wyznaczenie dnia wolnego od pracy, za 

który zapłacisz im naliczony urlop. Umowy śmieciowe to umowy, w których nie ma zobowiązania do 

zapewnienia pracy pracownikowi, a nie zobowiązanie do przyjmowania jakiejkolwiek pracy, którą im 

oferujesz. Możesz skorzystać z tych umów , aby uniknąć tworzenia stosunku pracy z pracownikiem. 

Obliczanie prawa do urlopu 

Jeśli ktoś pracuje w niepełnym wymiarze godzin, najłatwiejszym sposobem obliczenia przysługującego 

mu urlopu jest oparcie go na proporcji 5 dni w tygodniu, w którym pracuje.  

Naliczanie urlopów 

Naliczanie urlopów to termin opisujący, w jaki sposób pracownik nabywa prawo do płatnego urlopu w 

miarę upływu czasu. Musisz wiedzieć, jak obliczyć naliczone urlopy, aby kiedy pracownik dołącza lub 

opuszcza firmę w połowie roku wakacyjnego, wiesz, ile urlopu im dać. Możesz ustalić własne zasady 

określające, ile urlopu musi zgromadzić pracownik, zanim pozwolisz mu wziąć płatny urlop, ale jeśli 

pracownik odejdzie, musisz zapłacić mu za urlop, który zgromadził do dnia odejścia. Pracownicy 

korzystający z urlopu macierzyńskiego lub dzielonego urlopu rodzicielskiego podczas swojej 

nieobecności naliczają urlop tak, jakby nadal byli w pracy. Możesz ustalić zasady, kiedy powinni wziąć 

urlop, dzięki czemu możesz rozłożyć wpływ na wysokość swojego wynagrodzenia. Zachęć pracowników 

do skorzystania z części urlopu przed okresem urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego lub wspólnego 

urlopu rodzicielskiego, a części po. Jeśli ich okres urlopu przekroczy  pod koniec roku urlopowego 

należy jasno określić, czy pracownik może przenieść swoje uprawnienia na nowy rok urlopowy. 

Pracownicy na zwolnieniu lekarskim 

Pracownicy na zwolnieniu chorobowym nadal nabywają ustawowe prawo do urlopu bez względu na 

to, jak długo są nieobecni. Mogą brać płatny urlop w okresie zwolnienia lekarskiego. Jeśli biorą urlop 

w okresie zwolnienia lekarskiego, musisz zapłacić im normalną stawkę wynagrodzenia za dni urlopu.  

Akceptacja świąt 

Powinieneś poinformować pracowników w ich umowach, jak poprosić o urlop i kto go zatwierdzi. 

Skonfiguruj proces zatwierdzania urlopów, który działa dla Ciebie i spełnia potrzeby firmy: 

* Jeśli Twoja firma jest bardzo zajęta o określonej porze roku, możesz ustalić zasady określające, kiedy 

ludzie mogą mieć wolne i jak długo. 

* Możesz mieć nieformalne lub formalne zasady dotyczące tego, kto może być nieobecny w 

określonych godzinach, na przykład tylko jedna osoba z zespołu obsługi klienta może być wyłączona w 

danym momencie. 

* Może zaistnieć potrzeba wzajemnego osłaniania się pewnych osób, więc jeśli jeden menedżer jest 

nieobecny, drugi musi pracować. 

* Możesz mieć zasady określające, kto musi pracować w okresie świątecznym, aby upewnić się, że jest 

to sprawiedliwe. 

Limity minimalne i maksymalne 



Możesz ustawić minimalny i maksymalny czas, w którym pracownicy muszą odejść. Niektórzy 

pracodawcy nalegają, aby każdy pracownik miał co najmniej jeden z rzędu okres dwóch tygodni 

wolnego. 

Cyniczny pogląd na ten układ jest taki, że może on usunąć oszustwa, błędy lub inne problemy, które w 

przeciwnym razie pozostałyby ukryte. Gwarantuje to również, że nie dotrzesz do końca roku ze 

wszystkimi pracownikami zdesperowanymi, aby od razu wziąć swój wspaniały urlop. Bardziej życzliwy 

pogląd jest taki, że dwa tygodnie urlopu są bardziej odświeżające dla pracownika. Jeśli masz polisę, 

zgodnie z którą pracownicy mogą jednorazowo zająć maksymalnie dwa tygodnie, zapewnienie ochrony 

podczas ich nieobecności jest łatwiejsze. 

Nieuchronnie otrzymasz prośbę od pracownika, który chce wziąć ślub w Australii lub wspiąć się na 

Kilimandżaro i potrzebuje więcej niż dwa tygodnie. Zarządzaj tymi prośbami przez wyjątki, zamiast 

przedstawiać ogólne zasady w umowach. 

Zarządzanie absencją chorobową 

Musisz poinformować swoich pracowników w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy 

dla Ciebie o ustaleniach i ich prawie do wynagrodzenia w okresach nieobecności z powodu urazu lub 

choroby. Najprostszym sposobem na to jest zawarcie szczegółów w umowie o pracę. 

Ustawowy zasiłek chorobowy 

Jako minimum musisz płacić pracownikom zasiłek, jeśli: 

* Ma umowę o pracę 

* Wykonali jakąś pracę w ramach swojej umowy 

* Był chory przez 4 lub więcej dni z rzędu (w tym dni wolne od pracy) - znany jako „okres niezdolności 

do pracy” 

* Zarabiaj minimalny próg tygodniowej płacy 

* Podaj prawidłowe powiadomienie 

* Daj dowód choroby po 7 dniach urlopu w formie zawiadomienia od lekarza 

Pracownicy mogą kwalifikować się do zasiłku chorobowego z więcej niż jednej pracy. Mogą również 

kwalifikować się do jednej pracy, ale być zdatni do pracy w innej, na przykład jeśli jedna praca to praca 

fizyczna, której nie mogą wykonywać podczas choroby, a druga to praca biurowa.  

Zasiłek chorobowy w firmie 

Możesz zaoferować wyższe wynagrodzenie chorobowe niż ustawowe minimum, które jest ograniczone 

do tego samego tygodniowego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Firmowe systemy 

zasiłków chorobowych zazwyczaj opierają się na faktycznym tygodniowym wynagrodzeniu pracownika 

i określają, ile tygodni będziesz płacić pracownikowi, gdy jest on zwolniony z powodu choroby. Możesz 

zaoferować różne poziomy zasiłku chorobowego w firmie w zależności od tego, jak długo ludzie pracują 

dla Twojej firmy. Możesz też zapłacić pełną pensję przez określoną liczbę tygodni, a następnie obniżoną 

pensję, najczęściej połowę, za kolejny okres. Bardzo często zdarza się, że drobni pracodawcy nie 

wypłacają firmowego zasiłku chorobowego w okresie próbnym pracownika. Jeśli oferujesz firmowy 

zasiłek chorobowy, możesz określić, że obejmuje on prawo pracownika do ustawowego zasiłku 

chorobowego. Nie możesz zaoferować firmowego zasiłku chorobowego, który jest niższy niż ustawowy 

zasiłek chorobowy. 



Ustal limit czasu, w którym pracownik musi poinformować Cię, że jest chory. Najczęściej jest to godzina 

przed normalnym czasem rozpoczęcia. Nie musisz płacić ustawowego zasiłku chorobowego, jeśli 

pracownik nie spełnia wymagań dotyczących wypowiedzenia. 

Samocertyfikacja 

Poproś pracowników o wypełnienie formularza samocertyfikacji po powrocie do pracy, aby 

potwierdzić, dlaczego byli zwolnieni z pracy.  

Dopasuj notatki 

Możesz poprosić pracownika o zaświadczenie o zdolności od lekarza po 3 dniach zwolnienia 

lekarskiego. Zaświadczenie o zdolności do pracy to oświadczenie lekarza pracownika o zdolności do 

pracy stwierdzające, że jest on zdatny do pracy lub niezdolny do pracy. Mogą być zdolni do 

wykonywania określonej pracy, a lekarz rodzinny powinien poinformować, czy istnieją jakiekolwiek 

ograniczenia co do tego, co pracownik jest w stanie wykonywać i jaki okres czasu objęty jest 

zaświadczeniem o zdolności. Maksymalny okres objęty notą o zdolności to trzy miesiące. Jeśli 

pracownik cierpi na chorobę, która przeradza się w niepełnosprawność, być może będziesz musiał 

wprowadzić rozsądne zmiany, aby umożliwić mu powrót do pracy. Te dostosowania mogą obejmować 

na przykład skrócenie godzin pracy lub zapewnienie specjalnego sprzętu. 

Powrót do rozmów kwalifikacyjnych 

Jeśli Ty lub jeden z Twoich menedżerów macie rozmowę o powrocie do pracy z każdym pracownikiem 

po zwolnieniu chorobowym, nawet jeśli był on zwolniony tylko przez jeden dzień, ma to ogromny 

wpływ na poziom absencji. Ludzie są mniej skłonni do podstępnego piątku lub poniedziałku na kaca, 

jeśli muszą spojrzeć swojemu menedżerowi w oczy i skłamać o tym, dlaczego wyszli. Prowadź 

ewidencję nieobecności pracowników i przyczyn ich nieobecności, tak abyś mógł dostrzec wszelkie 

wzorce. Być może będziesz musiał podjąć działania dyscyplinarne, a twoje akta mogą stanowić część 

dowodów. Pracowników, którzy nie pracują dłużej niż 4 tygodnie, można uznać za długotrwałą 

chorobę. W ostateczności możesz zwolnić pracownika, który jest długotrwale chory, w oparciu o jego 

niezdolność do wykonywania pracy, ale musisz postępować zgodnie z sprawiedliwym procesem przed 

zwolnieniem pracownika z powodu choroby. Jeśli pracownik ma częste, krótkoterminowe 

nieobecności z powodu choroby, należy porozmawiać z nim, zbadać przyczyny i poprosić lekarza o 

pismo z prośbą o wyjaśnienie. Zgodnie z ustawą o dostępie do raportów medycznych z 1988 r. i ustawą 

o ochronie danych z 1998 r. musisz mieć wyraźną zgodę pracownika na żądanie informacji od swojego 

lekarza rodzinnego. Napisz do lekarza pracownika i zapytaj, czy są jakieś czynniki dotyczące zdrowia 

pracownika, które musisz wziąć pod uwagę, aby pracownik mógł pracować. Przekaż lekarzowi 

pierwszego kontaktu jak najwięcej informacji na temat charakteru pracy, aby mógł mieć przemyślany 

pogląd. Jako pracodawca masz obowiązek dbać o to, aby nie dyskryminować pracownika z 

niepełnosprawnością. Niektóre nawracające schorzenia, takie jak depresja i epilepsja można zaliczyć 

do kategorii niepełnosprawności. Jeśli podejrzewasz, że częste nieobecności pracownika nie wynikają 

z rzeczywistej choroby, należy poinformować pracownika o zamiarze wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego. Postępuj zgodnie z właściwą procedurą dyscyplinarną, opisaną wcześniej w tym 

rozdziale, w tym czynności dochodzeniowych, przesłuchań i odwołań. Jeśli zwolnisz pracownika z 

powodu długotrwałej choroby lub częstych okresów nieobecności bez przestrzegania sprawiedliwego 

procesu, może on powołać się na niesprawiedliwe zwolnienie lub dyskryminację w Sądzie Pracy. 

Zezwalanie na inny czas wolny od pracy 



Jesteś prawnie zobowiązany do udzielenia pracownikom czasu wolnego z różnych powodów, jak 

opisano w poniższych sekcjach. 

Wykonywanie obowiązków publicznych 

Pracownicy mogą prosić o rozsądny czas wolny, jeśli są sędziami pokoju, członkami władz lokalnych, 

władz policji lub organu zdrowia lub gubernatorami szkół/uczelni. Możesz zdecydować, czy chcesz 

spłacić je w tym czasie wolnym. 

Obsługa Sądu 

Możesz mieć obrazę sądu, jeśli odmówisz pracownikom czasu wolnego na usługi ławy przysięgłych. Nie 

musisz płacić pracownikom, gdy są zajęci ławą przysięgłych. Mogą ubiegać się o utratę zarobku i koszty 

podróży z sądu, do maksymalnego limitu. 

Obowiązki i działalność związków zawodowych 

Zapewnia wytyczne dotyczące czasu wolnego na obowiązki i działania związkowe dla pracowników, 

którzy są urzędnikami związkowymi i członkami związków. Będziesz musisz płacić za część czasu, ale 

możesz sprawić, że część czasu będzie nieopłacana. 

Szkolenie i służba wojskowa 

Rezerwiści wojskowi mogą zostać wezwani do służby w siłach zbrojnych, ale będą opłacani przez 

Ministerstwo Obrony. Możesz ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów zwolnienia 

rezerwisty do służby zbrojnej. 

Urlop rodzicielski 

Pracownicom przysługuje ustawowe prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego. Ojcowie i rodzice 

adopcyjni mają ustawowe prawo do płatnego urlopu adopcyjnego i urlopu ojcowskiego, mogą być 

uprawnieni do dzielonego urlopu rodzicielskiego. Prawo do urlopu ojcowskiego i adopcyjnego ma 

również zastosowanie do związków partnerskich tej samej płci. Oprócz urlopu macierzyńskiego, 

ojcowskiego lub adopcyjnego kwalifikujący się pracownicy mają prawo do wzięcia łącznie 13 tygodni 

bezpłatnego urlopu w ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka. Mogą trwać do czterech tygodni w roku 

w blokach tygodniowych. 

Urlop osobisty i domowy 

Możesz zdecydować, czy udzielisz pracownikom płatnego lub bezpłatnego urlopu z powodów 

osobistych, takich jak żałoba lub choroba, lub w nagłych wypadkach domowych, takich jak pożar, 

powódź lub włamanie. Pracownicy mają ustawowe prawo na mocy ustawy o stosunkach pracy aby 

wziąć rozsądny czas wolny na zorganizowanie opieki nad podopiecznymi w pewnych sytuacjach 

awaryjnych, a także na zorganizowanie pogrzebu podopiecznych i udział w ich pogrzebach. Osobą na 

utrzymaniu może być: 

* współmałżonek lub partner cywilny pracownika, dziecko, rodzic lub osoba mieszkająca w tym samym 

domu (ale nie lokator lub najemca) lub 

* Każda osoba, która w uzasadniony sposób polega na pracowniku w celu uzyskania pomocy, gdy 

zachoruje, dozna obrażeń lub zostanie napadnięta, lub w celu zorganizowania opieki w przypadku 

choroby lub urazu 

To, co jest „rozsądne”, nie jest określone w przepisach, ponieważ będzie to zależeć od okoliczności. 

Jeden lub dwa dni byłyby prawdopodobnie wystarczająco długie, aby poradzić sobie z większością 



typowych sytuacji kryzysowych, takich jak przygotowanie chorego dziecka. Pracownik nie jest 

uprawniony do posiadania czasu wolnego przez cały okres zagrożenia, tylko po to, by odpowiednio się 

do tego przygotować. 

Wizyty lekarskie i stomatologiczne 

Pracownicy nie mają ustawowego prawa do urlopu w celu uczestniczenia w wizytach lekarskich lub 

stomatologicznych. Możesz poprosić pracowników, aby nadrobili czas wolny lub wykorzystali część 

urlopu. Alternatywnie możesz dać pracownikowi bezpłatny urlop. Jednak pracownice w ciąży mają 

prawo do płatnego czasu wolnego na opiekę przedporodową. 

Czas wolny na naukę lub szkolenie 

Jeśli pracownicy zdobywają kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne szkolenia, z których firma 

ostatecznie skorzysta, możesz chcieć napisać politykę dającą pracownikom płatny lub bezpłatny czas 

wolny na naukę i egzaminy. Pracownicy mogą również prosić o elastyczne warunki pracy, aby 

umożliwić im odbycie szkoleń. 

Czas wolny na święta religijne 

Nie jesteś prawnie zobowiązany do dawania pracownikom czasu wolnego na święta religijne, ale jeśli 

zażądają urlopu z okazji święta, a Ty odmówisz bez bardzo ważnego powodu biznesowego, możesz 

naruszyć ustawę o równości. 

Czas wolny na poszukiwanie alternatywnego zatrudnienia 

Jeśli powiadomiłeś pracownika, że jego praca jest zbędna, ma on prawo do rozsądnego płatnego urlopu 

w celu poszukiwania innego zatrudnienia. Zazwyczaj jest to czas wolny na rozmowy kwalifikacyjne. 

Pisanie polityk, których potrzebuje Twój biznes 

Oprócz wszystkich podstawowych zasad, które zapewniają, że jesteś prawnie prosty, możesz 

potrzebować pewnych zasad, które są specyficzne dla Twojej firmy. W tej sekcji omówiono niektóre z 

najczęstszych zasad, które możesz chcieć wprowadzić, ale uwzględniliśmy również paski boczne dla 

dwóch szczególnych przypadków: Przestrzeganie przepisów, dotyczące usług finansowych lub 

profesjonalnych oraz opieki, edukacji i bezpieczeństwa. 

Usługi finansowe lub profesjonalne 

Jeśli Twoja firma pełni funkcję kontrolowaną lub działalność regulowaną określoną w ustawie o 

usługach i rynkach finansowych, będziesz potrzebować polityki i procedury rekrutacji osób 

zatwierdzonych i zarządzania nimi. Są to osoby, które wywierają znaczący wpływ na kontrolowaną 

funkcję. Jeśli Twoja firma świadczy profesjonalne usługi niefinansowe, możesz chcieć wprowadzić 

politykę wymagającą od pracowników utrzymania członkostwa zawodowego lub ciągłego rozwoju 

zawodowego (CPD). 

Ochrona ludzi: opieka, edukacja i bezpieczeństwo 

Jeśli Twoja firma świadczy usługi na rzecz dzieci lub osób dorosłych wymagających szczególnej troski - 

na przykład osób starszych lub niepełnosprawnych - będziesz potrzebować zasad i procedur 

dotyczących przeprowadzania kontroli przeszłości przed zatrudnieniem pracowników.  

Jeśli zatrudniasz ludzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład pracowników przy drzwiach lub 

ochroniarzy na swoim terenie, będziesz potrzebować polityki i procedury sprawdzania potencjalnych 

pracowników ochrony.  



Ochrona danych osobowych 

Jeśli przechowujesz dane elektroniczne pracowników lub klientów, musisz przestrzegać przepisów 

ustawy o ochronie danych i wprowadzić procedurę ochrony prywatności tych osób. Dane muszą być 

bezpieczne, dokładne i aktualne.  

Ochrona własności intelektualnej 

Jeśli Twoi pracownicy opracowują nowe oprogramowanie, projektują produkty, piszą materiały lub 

wykonują jakąkolwiek inną pracę, która wiąże się z tworzeniem własności intelektualnej (IP), będziesz 

potrzebować polityki ochrony własności intelektualnej Twojej firmy.  

Powstrzymywanie pracowników przed zabieraniem klientów lub klientów 

Jeśli zatrudniasz handlowców, specjalistów lub osoby świadczące usługi osobiste, takie jak styliści 

fryzur, istnieje ryzyko, że odchodząc z pracy, mogą „przekupić” Twoich klientów lub klientów. Możesz 

umieścić w umowie o pracę klauzulę, zwaną ograniczeniem po wypowiedzeniu, zapobiegającą 

kradzieży klientów przez byłego pracownika. Często ta klauzula obowiązuje do jednego roku po 

odejściu pracownika z firmy. Nie możesz narzucać nierozsądnych ograniczeń lub ograniczenia czasowe, 

ponieważ stanowiłoby to „ograniczenie handlu” i uniemożliwiłoby osobie zarabianie na życie. 

Kontrola wydatków 

Jeśli Twoi pracownicy ponoszą koszty biznesowe, na przykład płacą za podróż na spotkania z klientami, 

artykuły papiernicze lub nocleg, napisz politykę, w której poinformujesz pracowników, jakie wydatki 

zostaną zwrócone. Powiedz pracownikom, jak zgłaszać wydatki i kiedy je pokryjesz. Zasady podatkowe 

wyjaśniają, w jaki sposób należy traktować wydatki, i należy postępować zgodnie z wytycznymi , aby 

zrozumieć każdy podatek 

Decydowanie o ubiorze 

Jeśli zależy Ci na tym, jak Twoi pracownicy są ubrani podczas pracy, napisz dress code. Pisanie zajmuje 

tylko chwilę i pozwala zaoszczędzić dużo czasu na rozmowach z ludźmi o tym, jak są ubrani. Unikaj 

wszelkich wymagań , który mógłby dyskryminować bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek grupy lub 

osoby.  

Ustalanie zasad dotyczących narkotyków i alkoholu w pracy 

Masz obowiązki wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, Ustawy o transporcie i pracy 

aby zarządzać sposobem, w jaki Twoi pracownicy spożywają alkohol i narkotyki w pracy. Jeśli piszesz 

politykę, powinieneś się na niej skupić 

* Szybkie działanie i wsparcie dla pracowników 

*Edukacja dla menedżerów do wykrywania problemów 

*Konsekwencja w traktowaniu pracowników, którzy w pracy używają narkotyków lub alkoholu 

Egzekwowanie zasad 

Zasady są cenne tylko wtedy, gdy są przestrzegane. Jeśli pracownicy łamią ustalone przez Ciebie 

zasady, powinieneś podjąć działania. 

* Jeśli masz wątpliwości co do faktów sprawy, zbadaj sprawę. 



* W zależności od tego, jak poważne jest łamanie przepisów, porozmawiaj z pracownikiem 

nieformalnie lub rozpocznij formalne postępowanie dyscyplinarne. 

* Postępuj zgodnie z ustawową procedurą dyscyplinarną lub procedurą dyscyplinarną w Twojej firmie. 

* Podejmij decyzję o sankcji lub kolejnych krokach na podstawie 

- Co powiedziałeś w swojej polisie – na przykład daj nieformalne ostrzeżenie za noszenie klapek, jeśli 

Twój strój mówi, że nie będziesz 

- Posiadanie rozsądnej odpowiedzi - na przykład danie pracownikowi kilku dodatkowych dni na złożenie 

wniosku o zwrot kosztów przed odmową jego zwrotu 

- Bądź konsekwentny - traktuj wszystkich pracowników tak samo w ramach swoich zasad 

- Trzymanie się właściwej strony prawa - zawsze spełniaj swoje ustawowe obowiązki 

. 



Sprawiedliwość 

Największą obawą wielu drobnych pracodawców jest to, że będą musieli udać się do sądu pracy i bronić 

swoich działań, a następnie wypłacić mnóstwo pieniędzy na opłaty prawne i odszkodowania. W tym 

rozdziale zapoznasz się z podstawami prawa pracy, dzięki czemu unikniesz większości potencjalnych 

pułapek. Zawsze będą sytuacje złożone, w których będziesz potrzebować specjalistycznej porady 

prawnej, a kiedy tak się stanie zdarzy się, że zawsze lepiej jest wezwać eksperta, ale ten rozdział jest 

dobrym miejscem, aby zacząć rozumieć niektóre zasady prawne. 

Znajomość praw pracowników 

Umowa jest pisemną lub ustną umową, która ma być egzekwowana przez prawo. Każdy z Twoich 

pracowników powinien mieć umowę, która pomoże określić jego prawa podczas pracy dla Ciebie. 

Nawiązujesz z kimś relację jako pracodawca, kiedy składasz ofertę pracy, a druga osoba ją akceptuje. 

To na tym etapie stają się Twoim pracownikiem. Znajomość i poszanowanie praw pracowników 

pomoże Ci: 

* Stworzyć z pozytywne środowisko pracy i zwiększ wydajność pracowników 

* Unikać streszić dużo czasu 

* Unikanić reputację firmy. 

Problem z umowami o pracę polega na tym, że istnieje wiele aspektów, które są egzekwowalne przez 

prawo, nawet jeśli nie są one zapisane w poszczególnych umowach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się 

więcej. 

Możesz również mieć ludzi wykonujących dla ciebie pracę bez ich bycia pracownikiem. Zwykle zwani 

pracownikami, mają również prawa. Wiedza o tym, kiedy traktować ludzi jako pracowników lub 

pracowników, sprawi, że Ty i Twoja firma będziesz po właściwej stronie prawa. 

Zrozumienie podstaw 

Prawa Twoich pracowników i pracowników wynikają z prawa zwyczajowego, prawa pracy oraz 

przepisów europejskich i ogólnie dzielą się na następujące kategorie: 

* Równość szans i traktowania 

* Regulamin, w tym wynagrodzenie i godziny pracy 

* Czas wolny od pracy 

* Prawa rodziców i opiekunów 

* Reprezentacja 

* Redukcja, emerytura lub niektóre prawa pracowników są wyraźnie określone w umowie o pracę, a 

inne są dorozumiane: 

* Jawne warunki umowne zwykle określają szczegóły, takie jak wynagrodzenie, świadczenia, czas 

wolny i zasady firmy. 

* Warunki dorozumiane mogą być podyktowane zdrowym rozsądkiem, na przykład ktoś mieszkający 

w Indiach nie może wypełnić umowy o pracę na mycie okien w Warszawie. 



Często przytaczanym dorozumianym terminem umowy o pracę jest wzajemne zaufanie i zaufanie 

między pracodawcą a pracownikiem, co oznacza po prostu, że obie strony ufają sobie, na przykład nie 

kradną i nie stosują przemocy. Termin ten jest najczęściej używany w przypadku zerwania wzajemnego 

zaufania w dół! Dorozumianym terminem, który zyskał pewien rozgłos w sporach dotyczących 

stosunków pracy, zwłaszcza w sektorze publicznym, jest zwyczaj i praktyka. Termin ten opisuje 

sytuację, w której aspekt pracy stał się tak zakorzeniony, że pracodawca lub pracownik mógł 

racjonalnie oczekiwać, że stało się to warunkiem umownym. Dość powszechnym przykładem jest 

godzina szesnasta w piątki, mimo że pisemna umowa o pracę przewiduje, że dzień pracy kończy się o 

godzinie 17:00. 

Legalna rekrutacja 

Jeśli złożysz ofertę pracy, a osoba zacznie pracę, utworzyłeś umowę o pracę, która jest prawnie 

wiążąca. Musisz natychmiast przekazać nowemu pracownikowi pewne informacje dotyczące jego 

umowy, a inne informacje nie później niż osiem tygodni po rozpoczęciu dla Ciebie pracy 

Wycofanie oferty pracy 

Jeśli zmienisz zdanie i wycofasz ofertę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, pracownik może 

poprosić Cię o zapłatę za okres wypowiedzenia, który miałby w umowie. Jeśli odmówisz zapłaty 

pracownikowi za okres wypowiedzenia, może on pozwać Cię do: 

* Sądu cywilnego i roszczenie o naruszenie umowy na podstawie prawa zwyczajowego 

* Sądu pracy i roszczenie bezprawnego zwolnienia na podstawie prawa pracy 

Jeśli przegrasz sprawę, być może będziesz musiał zapłacić pracownikowi opłaty prawne, a także kwotę, 

którą jesteś mu winien na podstawie umowy. 

Nie składanie oferty pracy 

Kandydaci do pracy są chronieni przez Ustawę  przez cały proces, od ogłoszenia, poprzez krótkie listy, 

rozmowy kwalifikacyjne, wszelkie narzędzia selekcji, z których korzystasz, aż do momentu złożenia 

oferty pracy. Jeszcze zanim ktoś zostanie pracownikiem, możesz bezpośrednio lub pośrednio go 

dyskryminować w sposób, w jaki przeprowadzasz rekrutację: 

* Bezpośrednio dyskryminujesz ludzi, jeśli masz kryteria selekcji, które uniemożliwiają osobie z cechą 

chronioną spełnienie wymagań stanowiska. W dalszej części znajduje się lista cech chronionych. Na 

przykład bezpośrednio dyskryminujesz osoby młodsze i starsze, jeśli określisz, że kandydaci do pracy 

powinni mieć od 20 do 25 lat. 

* Pośrednio dyskryminujesz osoby, które z mniejszym prawdopodobieństwem spełniają ustalone przez 

Ciebie kryteria lub znajdują się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi kandydatami ze 

względu na chronioną cechę. 

Na przykład, jeśli określisz, że kandydaci muszą mieszkać w określonym kodzie pocztowym, możesz 

pośrednio dyskryminować osoby o określonym pochodzeniu etnicznym, religii lub przekonaniach, 

ponieważ jest mniej prawdopodobne, że mieszkają w tym obszarze. Jeśli nie zaoferujesz pracy 

kandydatowi, a on uzna, że go niesłusznie dyskryminowałeś, może on wystąpić z roszczeniem do sądu 

pracy, nawet jeśli nie jest Twoim pracownikiem. I możesz zostać uznany za winnego, nawet jeśli 

przypadkowo dyskryminujesz ludzi. Nie ma górnego limitu wysokości odszkodowania, które możesz 

zapłacić, jeśli przegrasz sprawę o dyskryminację. 

Wymaganie kwalifikacji zawodowych 



Jeśli konkretna praca ma bardzo specyficzne wymagania, które może spełnić tylko określony typ osoby 

lub kwalifikacje zawodowe, możesz prawnie dyskryminować osoby, które nie spełniają wymagań. Na 

przykład organizacja charytatywna zatrudniająca doradcę dla ofiar gwałtu mogłaby określić, że rolę tę 

musi pełnić kobieta. Aby uniknąć stwierdzenia przez kogoś, że jesteś dyskryminujący, musisz wykazać 

(ostatecznie, jeśli to idzie tak daleko, trybunałowi pracy), że kwalifikacje zawodowe są proporcjonalne 

i niezbędne do skutecznego wykonywania pracy. Opieraj swoje decyzje rekrutacyjne wyłącznie na 

obiektywnych kryteriach, które są istotne dla danej pracy, takich jak kompetencje, doświadczenie, 

kwalifikacje i umiejętności. 

Określanie warunków 

Musisz określić pewne warunki w pisemnym oświadczeniu dla pracowników. Jest to znane jako 

oświadczenie o zatrudnieniu. 

Płacenie 

Pracownikom i pracownikom przysługują prawa dotyczące wynagrodzenia, które określają, ile i jak 

często trzeba im płacić w różnych okolicznościach. Zostało to omówione w dalszej części tego rozdziału 

w sekcji „Sprawiedliwe płacenie”. 

Godziny pracy 

W umowie o pracę musisz określić godziny pracy pracownika i normalne dni pracy. Musisz również 

określić, czy pracownik otrzyma wynagrodzenie za godziny pracy powyżej umownych godzin 

tygodniowych, a jeśli tak, to jaką stawkę. 

Regulamin czasu pracy 

Pracownicy, która jest szeroką kategorią obejmującą pracowników, pracowników agencyjnych i 

zleceniobiorców, mają prawo nie pracować dłużej niż średnio 48 godzin tygodniowo przez okres 17 

tygodni. Prawo to pochodzi z dyrektywy europejskiej: dyrektywy w sprawie czasu pracy;  

Jeśli chcesz, aby pracownicy pracowali dłużej, musisz poprosić ich na piśmie o rezygnację z tych praw. 

Możesz to zrobić, dodając klauzulę do umowy o pracę lub prosząc pracowników o podpisanie osobnego 

dokumentu rezygnacji. Jeśli pracownik zrezygnuje z przepisów dotyczących czasu pracy, może zmienić 

zdanie i ponownie się do niego zgłosić, pod warunkiem, że przekaże Ci wypowiedzenie z 7-dniowym 

lub 3-miesięcznym wypowiedzeniem, jeśli podpisał umowę o wypowiedzeniu z określonym okresem 

wypowiedzenia. Pracownicy w wieku 16 lub 17 lat zwykle nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin 

dziennie lub 40 godzin tygodniowo. Nie możesz uśrednić ich godzin w ciągu tygodnia, a oni nie mogą 

zrezygnować z tej reguły. 

Jazda według zasad 

Jeśli zatrudniasz kierowców, ochroniarzy podróżujących w pojeździe lub zastępczą ekipę kierowców, 

są oni klasyfikowani jako pracownicy mobilni. Regulamin dla pracodawców pracowników mobilnych 

można znaleźć w Internecie. Musisz upewnić się, że nie przekraczają limitów czasu prowadzenia 

pojazdu i przerw między okresami Musisz przechowywać ewidencję czasu pracy przez okres do dwóch 

lat. 

Urlop rodzicielski i osobisty 

Uprawnieni pracownicy, którzy zachodzą w ciążę, adoptują dziecko lub zostają ojcem dziecka, lub 

którzy mają obowiązek opieki nad osobami zależnymi, mają prawo do płatnego i bezpłatnego urlopu. 

Przeczytaj więcej w dalszej części tego rozdziału w sekcji „Zarządzanie prawami rodziców i opiekunów”. 



Wizyty przedporodowe 

Pracownice w ciąży mają prawo do płatnego czasu wolnego na wizyty przedporodowe. Przyszli ojcowie 

lub partner (w tym tej samej płci) kobiety w ciąży mają prawo do bezpłatnego urlopu w pracy, aby 

towarzyszyć kobiecie na maksymalnie 2 spotkaniach przedporodowych. 

Zarządzanie prawami rodziców i opiekunów 

Jako mały pracodawca, zarządzanie prawami rodziców i opiekunów czasami okazuje się dość trudne i 

może wydawać się nadmiernie uciążliwe. Jeśli jednak dobrze zarządzasz tymi prawami, ostatecznie 

zaoszczędzisz czas, pieniądze i stres. Pracownikom w ciąży przysługują cztery główne prawa: 

* Płatny czas wolny na opiekę przedporodową 

* Urlop macierzyński 

* Zasiłek macierzyński lub zasiłek macierzyński 

* Ochrona przed niesprawiedliwym traktowaniem, dyskryminacją lub zwolnieniem 

Opieka przedporodowa to nie tylko wizyty lekarskie; obejmuje również zajęcia rodzenia lub 

wychowania dzieci, jeśli zalecił je lekarz lub położna. Nie możesz zmienić warunków umowy 

pracowniczej w ciąży bez zgody; jeśli to zrobisz, naruszysz umowę. 

Oceny ryzyka dla nowych lub przyszłych matek 

Jeśli pracownica poinformuje Cię, że jest w ciąży lub właśnie wróciła z urlopu macierzyńskiego, musisz 

przeprowadzić ocenę ryzyka w celu ustalenia, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko dla jej zdrowia w miejscu 

pracy, które będziesz musiała opanować lub usunąć. Jeśli nie jesteś w stanie zarządzać lub usunąć 

znaczącego ryzyka lub zapewnić odpowiednią pracę alternatywną, musisz zawiesić ciężarną 

pracownicę z pełnym wynagrodzeniem.  

Urlop macierzyński  

Pracownice w ciąży mają prawo do ustawowego urlopu macierzyńskiego bez względu na to, jak długo 

dla Ciebie pracują. Ustawowy urlop macierzyński jest podzielony na kilka okresów w celu urlopu, 

wynagrodzenia i praw pracowniczych 

Oprócz normalnego wynagrodzenia, podczas ustawowego urlopu macierzyńskiego musisz nadal 

zapewniać wszystkie warunki umowy pracownika - na przykład urlopy i świadczenia. Jeśli masz 

przegląd wynagrodzeń wszystkich pracowników, gdy ktoś jest na urlopie macierzyńskim, adopcyjnym 

lub dzielonym urlopie rodzicielskim, musisz uwzględnić ich w przeglądzie. Podobnie, jeśli wprowadzisz 

zmiany w firmie, zwłaszcza jeśli wpłyną one na pracownika, który jest na urlopie macierzyńskim lub 

dzielonym urlopie rodzicielskim, musisz o tym powiadomić, lub skonsultuj się z nimi w sprawie zmian. 

Pracownicy mogą zająć do dziesięciu dni utrzymywania kontaktu (KIT) podczas urlopu macierzyńskiego 

lub adopcyjnego bez utraty prawa do wynagrodzenia macierzyńskiego lub adopcyjnego. Nie musisz 

oferować żadnych dni KIT, a pracownik nie musi ich akceptować. 

Zarządzanie reprezentacją pracowników i akcjami protestacyjnymi 

Masz ogólny obowiązek informowania i konsultowania się z przedstawicielami pracowników w 

sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zwolnień grupowych, przeniesienia własności 

przedsiębiorstw i zmian w systemie emerytalnym. 



Pracownicy mogą wybierać przedstawicieli bezpośrednio lub wykorzystywać związek do 

reprezentowania swoich interesów. Wybrani przedstawiciele mają prawo do płatnego czasu wolnego 

od pracy w celu wykonywania swoich obowiązków, a w razie potrzeby do odpowiedniego 

przeszkolenia, aby mogli wykonywać swoje obowiązki.  

Uznanie Związku 

Jeśli zatrudniasz więcej niż 20 osób, a ponad 10 procent siły roboczej jest członkami związku, mogą oni 

poprosić o uznanie tego związku w miejscu pracy. Jest to status formalny, który daje związkowi pewne 

prawa. 

Akcja protestacyjna 

Pracownicy będący członkami uznanego związku zawodowego mają prawo do podjęcia akcji 

protestacyjnej lub strajku i nie mogą naruszać umowy o pracę. Aby akcja protestacyjna była zgodna z 

prawem, muszą istnieć: 

* Spór handlowy: spór między Tobą a Twoimi pracownikami dotyczący kwestii związanych z 

zatrudnieniem 

* Prawidłowo przeprowadzone głosowanie w akcji protestacyjnej 

* Pisemne zawiadomienie o akcji protestacyjnej wysłane do Ciebie 

Zarządzanie zwolnieniami, emeryturami i transferami 

Pracownicy zagrożeni zwolnieniem mają szereg praw dotyczących konsultacji i wysokości ich zapłaty. 

Pracownicy mają prawo do wyboru momentu przejścia na emeryturę: jeśli próbujesz zmusić 

pracownika do przejścia na emeryturę, ryzykujesz niesprawiedliwe zwolnienie i bezpośrednią 

dyskryminację ze względu na wiek. Jeśli próbujesz narzucić obowiązkowy wiek emerytalny z 

uzasadnionego powodu biznesowego, wiek powinien być taki sam dla mężczyzn i kobiet. Niezwykle 

trudno jest udowodnić obiektywne uzasadnienie obowiązkowego wieku emerytalnego. 

Pracownicy, którzy przechodzą do lub z Twojej firmy w wyniku przejęcia, fuzji lub sprzedaży jednej 

firmy przez inną, mają wiele praw pracowniczych na mocy przepisów dotyczących przeniesienia 

przedsiębiorstw.  

Unikanie typowych pułapek 

Jak widzisz, będziesz miał dużo do zapamiętania, jeśli chodzi o prawa Twoich pracowników i 

pracowników. Zebraliśmy kilka kluczowych punktów do zapamiętania. Zgadza się, jesteśmy po prostu 

zbyt mili. 

Przestrzeganie praw pracowniczych 

Głowa w piasek: nigdy nie wygrasz sprawy przed trybunałem lub sądem, używając nieznajomości 

prawa lub nieznajomości faktów sprawy jako wymówki. W razie wątpliwości skorzystaj z zasobów 

internetowych, aby sprawdzić swoje obowiązki prawne jako pracodawcy. Zacznij od strony gov.uk lub 

przejdź do acas.org.uk. Ustal fakty. Jeśli pracownik domaga się czasu wolnego, płatności lub chce 

skorzystać z innych praw, zazwyczaj masz prawo poprosić o dowód, że przysługuje mu prawo. 

Rozejrzyj się zanim skoczysz : Jeśli pracownik złoży wniosek, a nie masz pewności co do jego uprawnień, 

nie odpowiadaj od razu. Często istnieją zasady określające, z jakim wyprzedzeniem pracownik musi 

złożyć wniosek o urlop lub skorzystać z wielu swoich praw. Jeśli nie masz własnej procedury, odwiedź 



acas.org.uk, aby zapoznać się z procedurą ustawową. Możesz mieć możliwość odrzucenia lub 

opóźnienia niektórych wniosków z powodów biznesowych. 

Ścieg w czasie: Każdego roku, zwykle w kwietniu lub październiku, rząd publikuje informacje o krajowej 

płacy minimalnej, ustawowej płacy macierzyńskiej i limitach zarobków. Upewnij się, że stosujesz nowe 

stawki. Subskrybuj kanał informacyjny Acas: https://obs.acas.org.uk/subscription Powiadomi Cię o 

zmianach w prawie, na przykład dotyczących emerytur lub dzielonego urlopu rodzicielskiego. 

Krok po kroku : Prawa pracownicze mogą wydawać się bardzo złożone, ale zawsze istnieje ustawowa 

procedura do przestrzegania. Postępuj zgodnie z ustawową procedurą, jeśli nie masz własnego. 

Skoncentruj się w szczególności na terminach przesyłania powiadomień i kiedy musisz odpowiadać na 

prośby pracowników. Wniosek nie zniknie, a jeśli poradzisz sobie z nim poprawnie, ostatecznie 

zaoszczędzisz czas i unikniesz kosztów prawnych i innych. 

Uczciwa gra w pracy 

Istnieje wiele analogii do sportu, które można zastosować w miejscu pracy. Być może słyszałeś, jak 

pracownicy narzekają na to, że „przesuwasz słupki bramki” lub nie dajesz im „równych szans”. Wielką 

brytyjską tradycję fair play podsumowuje zdanie „to nie jest krykiet”. Niektóre zasady i zachowania są 

bardziej oczywiste niż inne i podobnie jak w krykiecie, istnieją pewne tajemnicze zasady, które czasami 

pojawiają się na powierzchni i tylko doświadczony sędzia może oczekiwać, że będzie wiedział, jak je 

zastosować. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli płacisz uczciwie i grasz uczciwie, unikniesz większości 

poważnych kar związanych z uderzaniem we własną furtkę… przepraszam, pomyłka. 

Płacić uczciwie 

W pracy, podobnie jak w całym życiu, ludzie stają się zrzędliwi, gdy dowiadują się, że inni mają więcej 

niż oni. Jako pracodawca często musisz zarządzać postrzeganiem uczciwości w takim samym stopniu, 

jak rzeczywistością, ale przy płacach musisz przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad: 

* Musisz zapłacić co najmniej krajową płacę minimalną, która jest stawką godzinową na ruchomej skali 

odnoszącej się do wieku i aktualizowaną w październiku każdego roku. 

* Możesz obliczyć, czy płacisz NMW i czy masz jakieś zaległe płatności, korzystając z kalkulatora 

rządowego  

* Powinieneś mieć politykę płacenia mężczyznom i kobietom po tej samej stawce za taką samą lub 

równoważną pracę. 

* Pracownicy, którzy nie są w stanie pracować z powodu choroby lub urazu, mogą kwalifikować się do 

ustawowego zasiłku chorobowego po czterech dniach nieobecności. Jeśli pracownik spełnia kryteria 

kwalifikacyjne, musisz zapłacić mu ustawowy zasiłek chorobowy (SSP) w normalnym dniu wypłaty.  

* Pracownicy, którzy stają się rodzicami, mają prawo do płatnego urlopu od pracy, jeśli spełniają 

określone kryteria.  

Zapewnienie równych szans 

Istnieją dobre powody prawne i biznesowe, aby zapewnić równe szanse w Twoim miejscu pracy. 

Przyczyny prawne 

Zgodnie z Ustawą o równości jesteś prawnie zobowiązany aby: 



* Chronić pracowników przed dyskryminacją ze względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, 

małżeństwo i związek partnerski, ciążę i macierzyństwo, rasę, religię lub wyznanie, płeć i orientację 

seksualną 

* Dokonaj „rozsądnych dostosowań”, aby zapewnić, że osoby niepełnosprawne nie będą traktowane 

gorzej niż ich koledzy 

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy musisz zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce 

pracy, co obejmuje ochronę zdrowia psychicznego pracowników. Oznacza to, że oprócz ogólnych 

obowiązków BHP musisz: 

* Upewnij się, że pracownicy nie są narażeni na zastraszanie, nękanie lub wiktymizację 

* Przestrzegaj zasad dla pracowników nocnych i kierowców 

Powody biznesowe 

Często przyjmuje się, że pojęcie równych szans oznacza, że wszyscy powinni być traktowani dokładnie 

tak samo. Ale aby naprawdę oferować równe szanse, być może będziesz musiał traktować ludzi 

sprawiedliwie, ale inaczej, aby zaspokoić ich potrzeby, a jednocześnie zaspokoić potrzeby Twojej firmy. 

Możesz zdobyć przewagę konkurencyjną, zatrudniając zróżnicowaną siłę roboczą. Twój interes: 

* Może służyć szerszej bazie klientów 

* Jest bardziej skłonny do innowacji 

* Potrafi zbudować reputację dobrego pracodawcy i przyciągnąć lepszych ludzi 

* Może wygrywać kontrakty z organami użyteczności publicznej lub organizacjami charytatywnymi, 

które mają statutowe lub filozoficzne zobowiązanie do promowania różnorodności 

Możesz zarządzać kosztami i oferować klientom elastyczne usługi, zatrudniając osoby, które mogą nie 

pasować do tradycyjnych wzorców pracy, np. 

* Tylko umowy na czas określony 

* Elastyczne warunki pracy 

* Ustalenia dotyczące pracy w domu 

* Umowy na zero godzin 

Trzymanie się warunków umownych 

Umowa o pracę jest prawnie wiążąca, więc jeśli chcesz ją zmienić, musisz poinformować i skonsultować 

się z pracownikiem, a zmiany przedstawić na piśmie. Istnieją cztery drogi zmiany umowy pracownika: 

* Zmiany dobrowolne, które są zmianami, które ustalasz indywidualnie z pracownikiem lub poprzez 

układ zbiorowy z uznanym związkiem zawodowym 

* Wyraź zmiany, które możesz wprowadzić, ponieważ w istniejącej umowie znajduje się klauzula; np. 

jeśli masz w umowie klauzulę mobilności, możesz zmienić miejsce pracy pracownika 

* Zmiany spowodowane dorozumianymi warunkami, takimi jak dorozumiane warunki, zgodnie z 

którymi pracownik będzie postępować zgodnie z uzasadnionymi instrukcjami 



* Zmiany wprowadzasz poprzez rozwiązanie jednej umowy i wydanie nowej na zmienionych 

warunkach 

Poproś pracownika o podpisanie nowej umowy lub listu potwierdzającego zmiany. 

Nie możesz jednostronnie zmienić umowy o pracę. Jeśli tak, pracownik może pozwać Cię za naruszenie 

umowy lub zrezygnować i domagać się konstruktywnego niesłusznego zwolnienia. Powinieneś przejść 

proces konsultacji, jeśli chcesz zmienić umowę z pracownikiem. Przeczytaj więcej na ten temat w 

dalszej części rozdziału w sekcji „Postępująca procedura”. 

Umowy na czas określony 

Jeśli dajesz pracownikowi umowę z określoną datą końcową, nazywa się to umową na czas określony i 

automatycznie kończy się w określonym przez Ciebie dniu. Jeśli chcesz rozwiązać umowę na czas 

określony przed jej zakończeniem, musisz przekazać pracownikowi wypowiedzenie określone w 

umowie. Jeśli w umowie nie ma klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu, możesz być zobowiązany do 

zapłaty pracownikowi za pozostałą część umowy. Jeśli przedłużasz lub przedłużasz umowy na czas 

określony, staż pracy pracownika sumuje się i nabędzie on prawa pracownicze, tak jak każdy inny 

pracownik po dwóch latach pracy. 

Elastyczne wnioski o pracę 

Pracownicy mogą poprosić o zmianę niektórych warunków umowy, jako elastyczne żądanie pracy. 

Wnioski te mają status prawny i musisz zajmować się nimi w „rozsądny sposób”. Nie musisz zgadzać 

się na żądanie, ale w ciągu trzech miesięcy od żądania musisz 

1. Rozważ aplikację. (Nie możesz po prostu odmówić tego z zasady.) 

2. Zorganizuj spotkanie, aby omówić wniosek z pracownikiem i dać mu prawo do towarzystwa. 

3. Zaproponuj proces odwoławczy. 

Dotrzymywanie obietnic 

Oprócz legalnej umowy o pracę istnieje umowa psychologiczna między pracodawcą a pracownikiem. 

Jest to termin opisujący podstawowe założenia i obietnice, które pracodawca i pracownik składają 

podczas zawierania umowy prawnej. Zakłada się zaufanie, że obie strony umowy o pracę będą 

traktować się nawzajem sprawiedliwie, nie okraść się nawzajem i działać w dobrej wierze, 

reprezentując drugą stronę: zachowując rozsądną elastyczność. Przykładem rozsądnej elastyczności 

jest sytuacja, w której możesz oczekiwać, że pracownik zostanie pięć minut po swojej zmianie, aby 

zakończyć rozmowę z klientem, i może oczekiwać, że jeśli pewnego dnia spóźni się do pracy pięć minut, 

nie odliczy swojej pensji. Czasami równowaga w kontrakcie psychologicznym może się zmienić, a Twoi 

pracownicy mogą wydawać się mniej zmotywowani i elastyczni. Jeśli tak się stanie, rzuć sobie 

wyzwanie, czy dotrzymujesz swojej strony umowy w kontrakcie psychologicznym i jak możesz to 

rozwiązać. Jeśli obiecujesz pracownikom, że zrewidują swoje wynagrodzenie, wprowadzą program 

premiowy lub zamkną wcześniej jeden piątek, ważne jest, aby to zrobić lub wyjaśnić, dlaczego nie 

dotrzymałeś obietnicy. Ludzie pamiętają! 

Postępowanie zgodnie z procedurą 

Czasem w małej firmie trzeba szybko zareagować: chcesz dostać się z punktu A do D i nie zawsze masz 

czas na przejście przez B i C. Najczęściej zaoszczędzisz czas, stres i pieniądze, kierując się właściwą 

procedurą. 



Zgodnie z ustawową procedurą 

Procedura ustawowa to taka, która jest określona przez prawo i wymaga wykonania minimalnej liczby 

kroków. 

Tworzenie własnej procedury 

W przypadku niektórych spraw, takich jak kwestie dyscyplinarne lub rozpatrywanie skarg, możesz 

chcieć napisać własną procedurę, aby odzwierciedlić kulturę Twojej firmy. Kluczowe zasady każdej 

procedury powinny być następujące: 

* Cel zabiegu: dlaczego go potrzebujesz 

* Zawiadomienie i czas wykonania każdego kroku: kto musi co zrobić i do kiedy 

* Prowadzenie dokumentacji: jakiej dokumentacji potrzebujesz, aby wypełnić swoje obowiązki 

* Ochrona praw pracowników: na przykład, aby towarzyszyć, mieć prawo do odwołania, nie być 

dyskryminowanym 

* Eskalacja i sankcje: co się stanie, jeśli Ty lub pracownik nie zastosujesz się do procedury? 

Jeśli piszesz własną procedurę dla jakiejkolwiek polityki zatrudnienia, upewnij się, że spełnia ona 

minimalne wymogi ustawowe 

 



Zarządzanie i nagradzanie wyników 

Firmy osiągające wysokie wyniki poważnie traktują zarządzanie wydajnością. Wiedzą, że dobra 

strategia zarządzania wynikami, dobrze zaprojektowana, wdrożona i zarządzana, stanowi wartość 

dodaną dla każdej firmy. Dobry proces zarządzania wydajnością zapewnia, że Twoi pracownicy wiedzą, 

czego się od nich oczekuje, oraz identyfikuje umiejętności i narzędzia wymagane do osiągnięcia tych 

celów. Co najważniejsze, buduje kulturę ciągłego doskonalenia i napędza doskonałość wydajności na 

każdym poziomie. Jeśli połączysz nagrodę z sukcesem swojej firmy lub poszczególnych pracowników, 

możesz naprawdę zapewnić ciągłą wysoką wydajność. Należy jednak uważać na łączenie nagrody i 

wyników, ponieważ może to być postrzegane jako dzielące. 

Zarządzanie wydajnością: co to jest i dlaczego ma znaczenie 

Zarządzanie wydajnością to ramy umożliwiające przełożenie strategii biznesowej na trwałe wyniki 

poszczególnych pracowników. Jeśli jest dobrze wykorzystany, daje perspektywiczny obraz tego, co 

faktycznie dzieje się w całej firmie w czasie rzeczywistym. Zarządzanie wydajnością pomaga kadrze 

kierowniczej w rozwiązywaniu podstawowych pytań biznesowych 

* Jakie są nasze krótkoterminowe oczekiwania biznesowe w stosunku do naszej długoterminowej 

strategii?  

* Co należy zrobić, aby im sprostać? Jak monitorujemy postępy i zaangażowanie?  

* Czy menedżerowie liniowi są w stanie zrealizować plan strategiczny i operacyjny?  

* Jakie zasoby i systemy istnieją, aby wspierać zrównoważoną realizację celów krótkoterminowych?  

* Jakie ustalenia dotyczące nagród, jeśli w ogóle, należy wprowadzić, aby wspierać osiągnięcia?  

Badania wykazały, że jest to ważne narzędzie dla firm osiągających wysokie wyniki i skutkujące wieloma 

pozytywnymi wynikami, jeśli jest przeprowadzane skutecznie. obrót. Technologia jest obecnie 

kluczowym czynnikiem ułatwiającym zarządzanie wydajnością. Korzystając z technologii, firmy mierzą, 

monitorują i zarządzają swoją działalnością w celu optymalizacji wydajności i osiągania celów. Innym 

ważnym aspektem zarządzania wydajnością jest to, że pomaga zidentyfikować w zespole osoby, które 

nie osiągają wymaganego poziomu. Solidne i uczciwe podejście do zarządzania wydajnością pomaga 

zbudować argumenty za sprawiedliwym zwolnieniem pracownika, a jeśli zostanie podjęte prawidłowo, 

może ochronić Cię przed wszelkimi roszczeniami o niesprawiedliwe zwolnienie. 

Dlaczego warto dbać o zarządzanie wydajnością 

Więc możesz zapytać, po co zawracać sobie głowę? W końcu wszyscy pracowaliśmy w firmach, w 

których zarządzanie wydajnością jest postrzegane przez niektórych menedżerów liniowych jako 

przeszkoda w zarządzaniu firmą! Z naszego doświadczenia wynika, że firmy ze słabszymi programami 

zarządzania wydajnością prawdopodobnie będą bardziej skoncentrowane na sobie i bardziej 

zaniepokojone wczorajszymi wynikami niż przyszłym kierunkiem działania firmy. W rezultacie jest mało 

prawdopodobne, aby mieli podejście do problemów i możliwości oparte na dobrej bazie faktów i 

wiedzy firmy. W konsekwencji są bardziej skłonni do reagowania na sytuacje, takie jak niedawne 

spowolnienie gospodarcze, z odruchowym podejściem do cięcia kosztów, co może zagrozić przyszłemu 

sukcesowi w lepszych czasach. W przeciwieństwie do tego, firmy posiadające silne programy 

zarządzania wydajnością są lepiej przygotowane do prognozowania pojawiających się zagrożeń i 

bardziej proaktywnego zarządzania w celu łagodzenia skutków. Badania przeprowadzone przez firmę 

usług profesjonalnych Price Waterhouse Coopers wskazują, że firmy posiadające solidne programy 



zarządzania wydajnością są lepiej przygotowane do strategicznego zarządzania kosztami, aw razie 

potrzeby mogą dokonywać trudnych wyborów w sposób minimalizujący wpływ na dłuższą metę. 

Sukces w zarządzaniu wynikami 

Nie ma złotego środka, jeśli chodzi o opracowanie i wdrożenie skutecznego podejścia do zarządzania 

wydajnością, nie magiczna mistyczna jaskinia, aby wejść, aby odkryć sekrety sukcesu. Jednak 

doświadczenie w pracy z firmami różnej wielkości i wielkości oraz z różnych branż pozwoliło nam 

zidentyfikować pięć kluczowych czynników, które torują drogę do sukcesu. Pięć kluczowych czynników 

sukcesu w zarządzaniu wydajnością to: 

* Wyznacz jasne cele i zadania 

* Zaangażuj swoich pracowników 

* Upewnij się, że Ty i Twoi menedżerowie posiadacie odpowiednie umiejętności 

* Upewnij się, że proces, który stosujesz, jest prosty i skuteczny 

* Upewnij się, że jeśli wydajność jest powiązana z nagrodą, to jest uczciwe 

Wyznaczanie jasnych celów korporacyjnych, które wyrażają, jak wyglądają doskonałe osiągi, ma 

kluczowe znaczenie dla wydajności jazdy. Wiele firm zakłada, że ich strategiczny kierunek i cele są 

rozumiane przez ich pracowników, ale nie dzieje się to za pomocą magii. Spójrz na pasek boczny 

„Ustalanie celów SMART”, gdzie znajdziesz nasze wskazówki dotyczące planowania i komunikowania 

celów i zadań biznesowych. Upewnij się, że jasno komunikujesz swoją wizję, strategiczne priorytety i 

cele biznesowe, a następnie przekaż je swojemu zespołowi. Dzięki temu każdy może zrozumieć, gdzie 

się mieści, jakie są jego osobiste obowiązki i jak ich praca przyczynia się do szerszego obrazu. 

Identyfikacja celów dotyczących wyników jest zwykle podejmowana w trakcie lub po zakończeniu 

procesu planowania biznesowego (więcej szczegółów w rozdziale 11), gdy firma uzgadnia, co należy 

osiągnąć w kolejnym roku finansowym. Wyjaśniając, kto co dostarcza, można zidentyfikować i 

rozwiązać wszelkie powielone wysiłki lub niepotrzebną pracę. 

Wyznaczanie celów SMART 

Wyznaczanie celów jest łatwe, ale ich osiągnięcie już nie. Dlatego wyznaczenie celów SMART – 

Konkretnych, Wymiernych, Osiągalnych, Realistycznych i Terminowych – jest pierwszym krokiem do 

urzeczywistnienia celów Twoich pracowników. Akronim SMART ma kilka nieco innych odmian, które 

można wykorzystać, aby zapewnić bardziej wszechstronną definicję wyznaczania celów: 

S - specyficzne, znaczące, rozciągające 

M - mierzalne, znaczące, motywujące 

A – uzgodnione (agreed), osiągalne, osiągalne, akceptowalne, zorientowane na działanie 

R - realistyczny, trafny, rozsądny, satysfakcjonujący, zorientowany na wyniki 

T - oparte na czasie (time-based), ograniczone w czasie, na czas, namacalne, możliwe do śledzenia 

Zapewnia to szerszą definicję, która pomoże Ci odnieść sukces zarówno w życiu biznesowym, jak i 

osobistym. 

Zaprojektowanie skutecznej strategii zarządzania wydajnością 



Zbudowanie procesu i systemu zarządzania wydajnością, który odzwierciedla kulturę Twojej firmy, jest 

absolutnie kluczowe. Na przykład w płynnej, młodej i dynamicznej firmie niewłaściwe byłoby 

forsowanie złożonego procesu zarządzania wydajnością. Proces tutaj powinien być minimalny i krótki, 

z niewielkim naciskiem na zasady. 

Podkreślanie tego, co ważne 

Wszyscy wiedzą, że wysoka wydajność prowadzi do sukcesu firmy, a jednak jak często zarządzanie 

wydajnością postrzegane jest jako proces, który należy zakończyć raz w roku przed wznowieniem 

„prawdziwej pracy”? Najważniejszym elementem w zarządzaniu wydajnością jest jakość i częstotliwość 

rozmowy o wydajności między przełożonym a pracownikiem. Zauważenie, że ktoś robi to dobrze, lub 

udzielanie konstruktywnej, natychmiastowej informacji zwrotnej, gdy dana osoba nie jest na dobrej 

drodze, ma większą wartość niż jakikolwiek sumiennie wypełniony formularz opinii, który nie jest 

omawiany. Podkreśl ten fakt we wszystkich aspektach procesu: sposób, w jaki jest uruchamiany, 

komunikowany, co jest celebrowane (lub nie), jak pisze się formularze i tak dalej. 

Biorąc pod uwagę złożone kwestie związane z zarządzaniem wydajnością 

Chociaż w istocie zarządzanie wydajnością jest bardzo proste - zapewnianie doskonałej wydajności 

firmy i jej pracowników - szereg drażliwych kwestii nieuchronnie idzie w parze z tematem, ukrywając 

się w cieniu i czekając, aby wyskoczyć i cię ugryźć. Na przykład kilka przykładów cierni w Twojej firmie 

może być: 

* Czy mieć oceny wydajności, a jeśli tak, jakich etykiet/numerów użyć? 

* Czy i jak powiązać wydajność bezpośrednio z nagrodą? 

Rozważ z góry wady i zalety tego rodzaju problemów w kontekście swojej firmy, jej kultury i celów, a 

następnie podejmij na tej podstawie odpowiednie decyzje. 

Odpowiednie budowanie procesu i systemu 

Jeśli chcesz wykorzystać różne korzyści płynące z procesu zarządzania wydajnością, musisz zbudować 

proces i system odpowiednio, aby umożliwić Ci wykorzystanie tych możliwości. Na przykład dobry 

system online umożliwia automatyczne agregowanie wyników w całej firmie. Umożliwia to łatwe 

wyodrębnienie i ocenę kluczowych tematów i potrzeb rozwojowych. 

Prostota 

Wielu menedżerów liniowych cierpi z powodu przeciążenia procesów HR, frustrując swoich kolegów z 

działu HR przez „nieprawidłowe przestrzeganie procesu”, „chodzenie na skróty” lub „traktowanie 

zarządzania wydajnością jako ćwiczenie z zaznaczeniem pola”. Zrób każdemu przysługę i zachowaj 

prostotę. Może to oznaczać pójście na kompromis w stosunku do niektórych ideałów, ale pamiętaj, 

aby powiedzieć sobie, że wkład i zaangażowanie, które zdobędziesz, będą tego warte. 

Szkolenie pracowników do efektywnego wdrażania 

Zapewnienie szkoleń, coachingu i wsparcia dla pracowników ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego 

wdrożenia i utrwalenia podejścia do zarządzania wydajnością. Szkolenie powinno skupiać się przede 

wszystkim na obszarach, które wielu uważa za trudne – na przykład jak wyznaczać cele, jak dawać i 

otrzymywać informacje zwrotne oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Nie przegap sztuczki, szkoląc 

menedżerów w zakresie mechanizmów, takich jak proces i formularze lub system online (który 

powinien być prosty i zrozumiały), bez skupiania się na tych trudniejszych, ale bardziej wartościowych 

obszarach. 



Dostarczanie opinii 

Aby skutecznie zarządzać swoim biznesem, musisz umieć wygłaszać pochwały i krytykę. Podczas gdy 

pochwała jest łatwa do dawania, jest daleko bardziej wymagające i nieprzyjemne krytykowanie 

pracowników. Jednak praktyka przywództwa biznesowego wymaga od czasu do czasu wskazywania 

pracownikom, co powinni poprawić. Dlatego ważne jest, abyś nauczył się, jak i kiedy dawać negatywną 

informację zwrotną. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że ludzie generalnie silniej reagują 

na negatywne wydarzenia niż pozytywne. Innymi słowy, zwykle bardziej denerwujemy się utratą 100 

funtów niż wygraną 100 funtów. Więc co ta obserwacja oznacza dla Ciebie? Mówiąc prościej, musisz 

być ostrożny, zanim przekażesz krytyczne informacje zwrotne swoim pracownikom. Chociaż 

przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych może być delikatnym procesem, nie ma 

wątpliwości, że pomaga w identyfikowaniu problemów i ich rozwiązywaniu. Jako właściciel firmy 

powinieneś zarządzać informacjami zwrotnymi w pozytywny sposób, aby mógł on robić to, do czego 

jest przeznaczony: pomagać w ulepszaniu i rozwijaniu firmy. 

Oto pięć wskazówek, które pomogą Ci przekazać produktywną opinię: 

* Stwórz bezpieczeństwo. Wierzcie lub nie, ale ludzie, którzy otrzymują informację zwrotną, stosują ją 

tylko w około 30 procentach czasu. Jeśli osoba otrzymująca informację zwrotną nie czuje się 

komfortowo, może to spowodować, że informacja zwrotna będzie ostatecznie bezproduktywna. Jeśli 

nie masz takiej relacji kumpla z kolegą lub pracownikiem, która pozwala ci powiedzieć sobie nawzajem 

praktycznie wszystko, sugeruję, abyś dodał uprzejmość i bezpieczeństwo do swojego podejścia do 

informacji zwrotnej. Nie bądź podły. Twoja opinia zwykle nie będzie produktywna, jeśli będzie 

koncentrować się na sprawieniu, by druga osoba poczuła się źle lub sprawić, by wyglądała głupio przed 

rówieśnikami. Zamiast tego stwórz możliwości budowania pewności siebie i umiejętności. Jest to 

szczególnie skuteczne, gdy ludzie oczekują oceny. Ograniczone sytuacje, w których ludzie wiedzą, że są 

oceniani, są dobre do przekazywania informacji zwrotnych podczas uczenia się umiejętności. 

* Bądź pozytywnie nastawiony. Przekazuj przynajmniej tyle pozytywnych opinii, co negatywnych. 

Pozytywna informacja zwrotna stymuluje mózg, pozostawiając odbiorcę otwartą na obranie nowego 

kierunku. Tymczasem negatywne informacje zwrotne wskazują, że należy dokonać korekty, a włącza 

się reakcja na zagrożenie i wkracza defensywność. Nie należy całkowicie unikać negatywnych lub 

korygujących informacji zwrotnych. Po prostu upewnij się, że podążasz za sugerowanym rozwiązaniem 

lub możliwością rozwoju. 

* Być specyficznym. Ludzie na ogół lepiej reagują na konkretny, pozytywny kierunek. Unikaj mówienia 

rzeczy typu: „Musisz być bardziej rozmowny na spotkaniach”. Jest zbyt niejednoznaczny i można go 

interpretować na wiele osobistych sposobów. Powiedz coś konkretnego i pozytywnego, wskazując na 

zadanie, które chcesz wykonać, na przykład: „Jesteś mądry. Chcę usłyszeć od ciebie przynajmniej jedną 

opinię na każdym kolejnym spotkaniu, na którym jesteśmy razem. 

* Bądź natychmiastowy. Dorosły mózg uczy się najlepiej, gdy zostaje przyłapany na działaniu. Jeśli 

poczekasz trzy miesiące, aby powiedzieć komuś, że jego lub jej wydajność jest przeciętna, zazwyczaj 

nie potrafi pojąć zmian potrzebnych do zmiany kierunku. Jest zbyt niejednoznaczny i opiera się na 

pamięci. Musisz upewnić się, że udzielając informacji zwrotnych, często je przekazujesz. 

* Bądź twardy, nie wredny. Kiedy ktoś robi w pracy coś, co nie jest takie, jak byś chciał i musisz dać mu 

informację zwrotną, zacznij od pytania o jego perspektywę na sytuację. Musisz spróbować 

powstrzymać się od powiedzenia, jak głupie były jego działania, nawet jeśli były! 

Przeprowadzanie przeglądu wydajności 



Przegląd wyników to Twoja szansa na przekazanie pracownikowi informacji zwrotnej na formalnym lub 

nieformalnym spotkaniu, aby dowiedzieć się, jak mu się wydaje, i zaplanować przyszły rozwój. Często 

odbywają się corocznie. Regularnie przeprowadzane przeglądy wyników zapewniają Tobie i członkom 

Twojego zespołu możliwość: 

* Omów, co osiągnęli w ciągu ostatnich miesięcy i co stanowiło dla nich wyzwanie, i osiągnij 

porozumienie co do postępów 

* Rozpocznij planowanie, na czym będą się koncentrować w następnej kolejności, uzgadniając 

priorytety i sposób pomiaru sukcesu 

* Zidentyfikuj rozwój i naukę, których będzie to wymagało, i omów rozwój kariery 

Aby skutecznie zarządzać swoim biznesem, musisz umieć wygłaszać zarówno pochwały, jak i krytykę, 

zwłaszcza podczas przeglądów wyników. Podczas gdy pochwała jest łatwa, o wiele trudniejsze i 

nieprzyjemne jest krytykowanie pracowników. Jednak praktyka przywództwa biznesowego wymaga 

od czasu do czasu wskazywania pracownikom, co powinni poprawić. Dlatego ważne jest, abyś nauczył 

się, jak i kiedy przekazywać negatywne opinie, aby umożliwić Ci maksymalne zbadanie recenzji 

wyników. Oczywiście recenzje wyników mogą nie odpowiadać wszystkim – patrz pasek boczny 

„Alternatywne spojrzenie na recenzje wyników” - ale bądź konsekwentny, proponując recenzję 

wszystkim lub nikomu. 

Alternatywne spojrzenie na recenzje wyników 

Byłoby niedbale, gdyby nie wspomniano, że niektórzy właściciele firm uważają, że zarządzanie 

wydajnością może powodować więcej problemów niż rozwiązuje! W niektórych organizacjach 

formalne zarządzanie wynikami jest postrzegane jako negatywne dla wyników firmy, przeszkoda w 

bezpośrednich relacjach i często przyczyną niskiego morale w pracy. Samuel Colbert, profesor UCLA, 

znalazł kilka powodów, dla których zarządzanie wydajnością w organizacjach może powodować więcej 

problemów niż rozwiązuje. 

Dwie osoby, dwa nastawienia: Nastawienia, które reprezentujesz Ty i Twój pracownik podczas 

przeglądu wyników, działają w sprzecznych celach. Chcesz porozmawiać o tym, gdzie należy poprawić 

wydajność, podczas gdy Twój pracownik koncentruje się na kwestiach takich jak wynagrodzenie, awans 

i rozwój kariery. Będziesz myślał o straconych szansach, ograniczeniach umiejętności i relacjach, które 

można by wzmocnić, podczas gdy pracownik chce dać z siebie wszystko, wierząc, że negocjuje 

wynagrodzenie. Wszystko to sprawia, że uczestnicy kłócą się, rozmawiając obok siebie. Samuel Culbert 

sugeruje, że w najlepszym wypadku dyskusja nic nie przynosi. Bardziej prawdopodobne jest, że tworzy 

napięcia, które przenoszą się na ich codzienne relacje. 

Obiektywizm jest subiektywny: Niektórzy właściciele firm uważają, że większość recenzji wyników jest 

wystawiana jako „obiektywny” komentarz. Czy możesz sobie wyobrazić inną sytuację pracowniczą, w 

której dowolnych dwóch menedżerów doszłoby do takich samych wniosków na temat zasług i błędów 

pracownika? Często jest to potwierdzane, gdy ludzie zmieniają menedżerów; często otrzymują bardzo 

różne oceny od nowych szefów, którym teraz podlegają. Culbert twierdzi, że „jest to tylko kolejny 

dowód na to, że twierdzenie, że ewaluacja może być „obiektywna” jest niedorzeczne, tak jakby każda 

ocena była niezależna od motywów tego ewaluatora w danym momencie”. 

Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich: Jak wiadomo, wszyscy Twoi pracownicy mają swoje własne 

cechy, pozytywne cechy i niedoskonałości, które wykorzystują w każdej próbie osiągnięcia jak 

najlepszych wyników. Ponieważ nie ma dwóch osób, które są podobnie wyposażone, czerpią z 

unikalnych plusów i minusów, w jakie zostały obdarzone narodziny wraz z doświadczeniami życiowymi 



i wiedzą, którą po drodze rozwinęli. Jednak, jak być może już przeczytałeś w przeglądzie wyników, 

czasami pracowników można mierzyć według wcześniej ustalonej listy kontrolnej celów i kompetencji 

behawioralnych. Culbert ponownie sugeruje, że w prawie każdym przypadku to, co jest „mierzone” ma 

mniej wspólnego z tym, czym była dana osoba. 

Skupienie się na próbach wykonywania kompetentnego i więcej wspólnego z założeniami eksperta z 

listy kontrolnej na temat tego, co robią kompetentni ludzie. Jest to więc alternatywny pogląd, który 

niektórzy mogą uznać za całkiem przekonujący. Zanim jednak zaczniesz „nic nie robić”, pamiętaj o 

bardzo pozytywnych powodach, dla których zarządzanie wydajnością może być pomocne dla Ciebie i 

Twojej firmy: 

* Zarządzanie wydajnością pozwala przekazać pracownikom, co należy zrobić i dlaczego. 

* Zarządzanie wydajnością pomaga radzić sobie z pracownikami, którzy nie osiągają wyników. 

* Zarządzanie wydajnością może pomóc w wynagradzaniu pracowników na zróżnicowanych zasadach, 

jeśli połączysz wydajność pracowników i wynagrodzenie. 

Planowanie spotkania przeglądowego 

Budowanie na solidnych podstawach jest kluczowym składnikiem wielu spotkań, a spotkania dotyczące 

zarządzania wydajnością tak naprawdę nie różnią się od siebie. Spotkanie powinno być zorganizowane 

wokół następujących koncepcji: 

* Osiągnięcia związane z celami, zachowaniami i planami rozwojowymi 

* Ogólne omówienie kompetencji w stosunku do roli 

* Identyfikacja problemów w osiąganiu celów lub standardów wydajności 

* Odkrywanie przyczyn problemów, w tym czynników poza kontrolą jednostki i tych, które można 

przypisać zachowaniu 

* Inne kwestie związane z pracą, związane z pracą i relacjami z kierownikami, współpracownikami oraz, 

w stosownych przypadkach, podwładnymi i klientami 

* Porozumienie o podejmowaniu działań w celu przezwyciężenia problemów 

* Zgoda na wszelkie zmiany celów 

Przegląd i rewizja mierników wydajności 

Krok : Podjęte działania 

1. Przygotuj: Zarezerwuj czas spotkania Przed spotkaniem rozważ i przejrzyj następujące informacje: 

Istotne informacje o kluczowych czynnikach biznesowych, takich jak strategia i cele biznesowe 

Projekt celów 

Poprzednie cele 

Osobiste obszary siły lub obszary do rozwoju 

Oceniany powinien zainicjować proces i nakreślić cele w systemie rozwoju wydajności 

 



2. Postępowanie: daj wystarczająco dużo czasu na dogłębną dyskusję 

Rzeczoznawca powinien nadać pozytywny ton i zapewnić wystarczający kontekst, tj. kierunek 

działalności i wpływy rynku zewnętrznego, w stosownych przypadkach 

Skoncentruj dyskusję na nadchodzącym roku i wspólnie stwórzcie cele, uzgadniając: 

Jakie wyniki biznesowe musi osiągnąć dana osoba (są to cele biznesowe ocenianych) 

Jakie osobiste mocne strony osoba może zmaksymalizować lub obszary, w których mogłaby się 

poprawić, aby osiągnąć swoje cele biznesowe (są to cele rozwoju osobistego) 

W jaki sposób należy osiągnąć te wyniki (Kluczowe działania i kamienie milowe oraz zachowania 

wymagane do ich osiągnięcia) 

Pomyśl o czynnikach wpływających na wydajność jednostki, na przykład o środowisku i wsparciu 

wymaganym do osiągnięcia sukcesu 

Omów wszelkie potrzeby rozwojowe, jakie może mieć członek zespołu, aby osiągnąć swoje cele lub 

przezwyciężyć wszelkie wyzwania 

3. Przejrzyj i zgódź się: zarówno ty, jak i członek twojego zespołu musicie upewnić się, że cele są 

udokumentowane i zatwierdzone 

Ustalanie ocen wydajności 

Firmy prowadzące programy zarządzania wydajnością często ustalają oceny wydajności, aby 

potwierdzić, jak dana osoba ma wykonywane w oparciu o uzgodnioną listę celów i/lub ich grupę 

rówieśniczą podejmującą role na podobnym poziomie. Aby zapewnić, że wydajność pracowników w 

Twojej firmie jest oceniana w spójny sposób, proces oceny wydajności jest podzielony na różne obszary 

pracy i oceniany zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Gdy wszystkie obszary zostały ocenione, określa się 

to jako ocenę ogólną. Ta ogólna ocena jest czasami złożona zarówno z tego, jaka praca została 

wykonana i jak została wykonana. Jest to podsumowująca ocena całkowitej efektywności pracownika 

w pracy za rok. Nie ma żadnych zasad dotyczących liczby ocen wydajności (poziomów osiągnięć), które 

firma może mieć, ale zazwyczaj spotyka się od trzech do pięciu różnych ocen. Tabela przedstawia 

ilustrację typowej skali ocen wydajności. 

Ocena: Opis 

Wyjątkowe : wydajność konsekwentnie przekracza oczekiwania we wszystkich wymiarach, nie tylko 

konkretnych wyników, ale także sposobu, w jaki wyniki zostały osiągnięte; przedstawienie jest 

powszechnie uznawane w społeczności jako niezwykłe i wysoko cenione. Jasny wzór do naśladowania 

Świetny : niezmiennie wysoki poziom wydajności; cele są konsekwentnie osiągane, a kompetencje 

behawioralne są na ogół wykazywane na poziomach przekraczających oczekiwania na stanowisko. 

Osiąganie: Cele są osiągane, a kompetencje behawioralne demonstrowane na poziomie zgodnym z 

pozycją. 

Wymaga poprawy: wydajność czasami  spełnia oczekiwania; niektóre cele mogły zostać pominięte i/lub 

oczekiwane zachowania mogą być niekonsekwentnie demonstrowane 

Słabe : Regularnie nie dotrzymuje zobowiązań i/lub regularnie wykazuje złe zachowania 

Często skala ocen jest używana do opisania pracownikowi, jak dobrze wykonali i jest przekazywana 

pod koniec spotkania oceniającego wydajność. 



Radzenie sobie z niedostateczną wydajnością 

Do tej pory rozmawialiśmy o tym, jak przygotować się i podjąć przegląd wyników pracownika oraz jak 

przekazać konstruktywną informację zwrotną. Jednak czasami informacje zwrotne po prostu nie 

działają i musisz poradzić sobie z problemem wydajności. Solidne i uczciwe podejście do zarządzania 

wynikami przedstawia tło i szczegóły wymagane do zwolnienia pracownika ze względu na wydajność. 

Intuicyjnie, jako lider biznesowy, powinieneś już być świadomy tych, którzy nie działają na poziomie, 

na którym ich potrzebujesz; jednak czy masz dowody, fakty i dane, które wspierają ten pogląd? 

Co to jest słaba wydajność? 

Niedostateczne lub słabe wyniki to niewykonanie obowiązków na stanowisku lub wykonywanie ich 

zgodnie ze standardami wymaganymi przez firmę. Pracodawcy czasami mylą słabe wyniki lub słabe 

wyniki z niewłaściwym postępowaniem lub złym zachowaniem. Tabela 8-3 przedstawia najważniejsze 

rozróżnienia. 

Niewystarczające wyniki zazwyczaj przedstawiane jako: Wykroczenie zazwyczaj obejmuje: 

Wykroczenie rażące 

Niedopuszczalny standard pracy : Ciągła nieobecność : Przemoc 

Niska produktywność : Spóźnienia lub złe trzymanie czasu : Niepodjęcie rozsądnej instrukcji 

zarządzania 

Słabe wyniki: bycie niegrzecznym wobec klientów lub współpracowników. : Kradzież 

Niezrealizowanie celów: : Nadużywanie alkoholu lub narkotyków w pracy 

Jakie są możliwe przyczyny gorszych wyników? 

Zidentyfikowanie przyczyny słabej wydajności jest ważne, aby ustalić przed rozważeniem, czy 

przyjmiesz nieformalne czy formalne podejście do zarządzania wydajnością. Upewnij się, że zadałeś 

właściwe pytania i przeprowadziłeś prawidłowe oceny, zanim zmierzysz się ze słabymi wynikami; na 

przykład: 

* Czy jasno określiłeś swoje oczekiwania? 

* Czy pracownik przeszedł wystarczające przeszkolenie, aby wykonać wymóg pracy? 

* Czy obciążenie pracą jest zbyt duże? 

Mogą istnieć inne możliwe przyczyny, takie jak: 

* Zatrudniłeś niewłaściwą osobę do pracy. 

* Mogą istnieć osobiste wpływy zewnętrzne, które ograniczają daną osobę do pełnienia roli. 

* Występuje nieefektywna lub brak komunikacji między osobą a strukturą 

personelu/ludźmi/współpracownikami/klientami w celu efektywnego wykonywania roli. 

Po rozważeniu powyższego możesz opracować plan ulepszeń. 

Tworzenie planu poprawy wydajności 

Przed podjęciem decyzji o formalnym działaniu powinieneś być w stanie wykazać, że: 

* Pracownik jasno określa, czego się od niego oczekuje. 



* Przesłałeś opinię na temat ich wyników. 

* Pracownik jasno określa różnicę między swoją wydajnością a wymaganą wydajnością. 

* Masz uzgodniony plan określający, jakich ulepszeń od nich oczekujesz i do kiedy, oraz wsparcie, 

którego udzieliłeś, aby pomóc im się ulepszyć. 

* Uzgodniony plan działania obowiązuje wystarczająco długo, aby pracownik wykazał pewną poprawę. 

* Jasno poinformowałeś pracownika, co się stanie, jeśli jego wydajność się nie poprawi. 

* Masz przejrzystą ścieżkę audytu wszystkich powyższych. 

Co jeśli nadal nie ma poprawy wydajności? 

Jeśli po wdrożeniu planu doskonalenia nadal nie ma poprawy wyników, możesz przejść do formalnego 

etapu procesu dyscyplinarnego, który obejmuje: 

* Zaproszenie pracownika na piśmie na formalne przesłuchanie dyscyplinarne i powiadomienie go z 

odpowiednim wyprzedzeniem 

* Umożliwienie pracownikowi towarzystwa 

* Jasne określenie powodu przesłuchania dyscyplinarnego 

* Umożliwienie pracownikowi przedstawienia swojej opinii i wszelkich dowodów przed podjęciem 

decyzji o poziomie sankcji. 

* Ustalenie sankcji na koniec spotkania i pisemna kontynuacja 

* Przyznanie pracownikowi prawa do odwołania się w ciągu pięciu dni od otrzymania decyzji na piśmie 

Sankcje czy zwolnienie? 

Łączenie wyników i nagrody 

Powiązanie nagrody z wydajnością może być korzystne dla Twojej firmy i pracowników, jeśli 

podejmiesz się tego w solidny sposób. Zazwyczaj nagroda i wydajność są powiązane poprzez prowizje 

i premie. Możesz jednak powiązać wydajność i nagrodę poprzez korekty wynagrodzenia 

podstawowego. Wiele firm łączy wynagrodzenie z wydajnością, a uzasadnienie takiego podejścia jest 

często następujące: 

* Motywowanie pracowników do osiągania wyższych poziomów wydajności 

* Przekazanie pracownikom i potencjalnym pracownikom, w co wierzy firma, rzeczywiście wymaga 

wysokiego poziomu wydajności i konsekwentnie za to zapłaci. 

* Zmniejszony wskaźnik odejścia, który zwiększa utrzymanie pracowników na dłuższą metę i 

zaangażowanie. Dzięki zmniejszeniu wskaźnika odejść i zwiększonej retencji pracowników, koszty 

rekrutacji są mniejsze, co pomaga w stabilności finansowej Twojej firmy. 

* Zwiększa się zaangażowanie pracowników (zarządzanie partycypacją), co skutkuje autonomią, 

większą produktywnością i satysfakcją. 

* Pracownicy czują, że są częścią wielkiego sukcesu, umożliwiając więcej zaufania i innowacyjność w 

pracy. 



* Zamiast wykonywać rutynowe prace, pracownicy zgłaszają się na ochotnika do pracy nad trudnymi 

zadaniami, aby zwiększyć ich poziom rozpoznawalności w Twojej firmie. Wymusza zdrową konkurencję 

między jednostkami, aby osiągać lepsze wyniki. 

* Pracownik ma szansę na naukę i doskonalenie swoich umiejętności, co podkreśla jego rozwój i 

zdolność do działania na wyższych poziomach. 

* Wspieranie kultury opartej na wydajności, która „blokuje” pracowników w sukcesie firmy poprzez 

otrzymywane nagrody. 

Opracowanie, jak zrobić link 

Musisz dokładnie rozważyć, czy masz odpowiednie okoliczności, aby skutecznie połączyć wydajność i 

nagrodę. Poniższa lista zawiera wskazanie niektórych czynników, które muszą być spełnione, aby 

można było nawiązać udane połączenie: 

* Czy charakter pracy wykonywanej przez Twojego pracownika/zespół jest odpowiedni do stworzenia 

linku? W przypadku niektórych ról, takich jak role sprzedażowe, istnieje oczywisty związek, ale dla 

innych może być trudniej go utworzyć. 

* Czy Twoi pracownicy są w stanie wpływać na ich wyniki, a tym samym na ich wynagrodzenie, 

zmieniając swoje zachowanie? 

* Czy Twój zespół jasno określił wymagane od niego cele i standardy działania? 

* Czy poziom proponowanych nagród ma znaczenie, aby zachęcić do osiągania wyników i zmiany 

zachowania? 

* Nagroda powinna nadejść w miarę szybko po wykonaniu zadania przez pracownika. 

Przedstawiamy nagrodę związaną z wydajnością 

Wprowadzając powiązanie między wynikami a nagrodą, należy traktować wprowadzenie tak samo, jak 

każdy inny projekt wewnętrzny lub podejmowane wydatki. Więc powinieneś być jasny w odniesieniu 

do następnego: 

* Zwrot z inwestycji: W prostych słowach, czy oczekiwany wzrost wydajności pracowników pokryje 

wszelkie dodatkowe koszty proponowanej nagrody? 

* Rzetelny pomiar wydajności: czy masz pewność, że dysponujesz rzetelnym sposobem mierzenia 

wydajności swoich pracowników? Jeśli nie, zapoznaj się z wcześniejszymi sekcjami tego rozdziału. 

* Kto ocenia wydajność? Czy zastanawiałeś się, w jakim stopniu decyzje dotyczące wyników lub nagród 

mogą zostać przekazane kierownikom liniowym, a jeśli tak, jakie mają możliwości, aby zapewnić 

zachowanie obiektywności i spójności? 

* Jak zamierzasz przekazać swoje plany? Powinieneś przynajmniej wprowadzić zestaw wytycznych i, 

jeśli to możliwe, dla swoich planów motywacyjnych, zestaw zasad, które pozwolą Twoim pracownikom 

zrozumieć, jak działa plan motywacyjny i co dzieje się w określonych okolicznościach, takich jak 

odejście z pracy. 

Korzystanie z różnych rodzajów nagród 

Rodzaje nagród związanych z wynikami zwykle dzielą się na dwie kategorie: 

* Nagroda krótkoterminowa 



* Nagroda długoterminowa 

Krótkoterminowe systemy nagród to zazwyczaj zachęty do sprzedaży, wypłaty prowizji i premie od 

kwartalnych do rocznych. Nagrody długoterminowe mogą być przywłaszczeniem udziałów w Twojej 

firmie lub korektami wynagrodzenia podstawowego, na które bezpośredni wpływ ma wydajność 

pracownika. 

Przeglądanie wynagrodzenia podstawowego 

Chociaż nie jesteś prawnie zobowiązany do corocznego zwiększania wynagrodzeń swoich 

pracowników, możesz chcieć dokonać korekty w oparciu o składkę, którą pracownik wniósł w okresie 

objętym przeglądem. Jeśli zamierzasz przeprowadzić roczny proces przeglądu wynagrodzeń oparty na 

wynikach, oznacza to, że musisz zróżnicować nagrody płacowe, biorąc pod uwagę wyniki 

poszczególnych osób w okresie przeglądu, a zazwyczaj ocena wydajności pracowników wpływa na 

korektę ich wynagrodzenia. 

Jedną z naprawdę trudnych części zarządzania ludźmi jest umiejętność rozróżniania poziomów 

wydajności i związanych z nimi poziomów nagród. Wymaga to rozważenia własnego osądu .  

Twoi ludzie pod względem tego, jak pełnią swoją rolę i co dostarczają. U podstaw tego leży proces 

zarządzania wydajnością, a regularne spotkania z pracownikami powinny zapewnić dobry wgląd w 

roczne wyniki. Upewnij się, że koncentrujesz się na wynikach z ostatnich 12 miesięcy i nie bierzesz pod 

uwagę problemów ze starszymi wersjami – dobrych lub złych! Przy dokonywaniu korekty 

wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę szereg innych czynników 

Całe opakowanie 

Ustalając poziom podwyżki dla każdego z Twoich pracowników, musisz również wziąć pod uwagę cały 

pakiet, szczególnie w porównaniu z innymi wykonującymi tę samą lub podobną pracę. Powinieneś 

rozważyć poziom pakietu w porównaniu ze zrozumieniem wartości rynkowej roli i rozkładu 

wynagrodzeń w Twojej firmie. Może się zdarzyć, że dobry wykonawca jest już dobrze opłacany w 

stosunku do rynku, a grupa rówieśnicza nie otrzyma tak wysokiego wzrostu jak czyjeś wyniki, które nie 

były tak dobre, ale których pensja znajduje się w dolnej części rynku i jego grupie rówieśniczej. Możesz 

nie być w stanie rozwiązać wszystkich problemów dlatego należy starać się priorytetyzować 

najpilniejsze sprawy, na przykład wysoko wykwalifikowani/wartościowi pracownicy, potencjalne 

sprawy dotyczące równej płacy, skrajne wartości odstające lub zatrzymanie kluczowych pracowników. 

Taniec dla fasoli: przegląd podwyżek płac 

Sprawdzając wynagrodzenie, należy pamiętać, że istnieją dwa potencjalne wyniki weryfikacji 

wynagrodzenia: 

* Proponowana podwyżka do wynagrodzenia 

* Brak podwyżki wynagrodzenia 

Skoncentruj się na ostatecznym proponowanym wynagrodzeniu i weź pod uwagę wyniki danej osoby, 

w przypadku gdy ich obecna pensja mieści się w względnej wewnętrznej i zewnętrznej grupie 

rówieśniczej oraz krytyczność zachowania pracownika, a nie tylko wzrost procentowy sam w sobie. 

Nie zapomnij uzasadnić swoich korekt wynagrodzeń i gdzie możesz udokumentować swoje 

uzasadnienie w odniesieniu do korekty dokonanej dla każdego pracownika. 

Zrozumienie konsekwencji prawnych nagród 



Twoje podejście do wynagrodzenia i wyników musi być zgodne z przepisami prawa. Zazwyczaj przepisy 

dotyczące zatrudnienia obejmują takie obszary, jak płaca minimalna i przepisy dotyczące równej płacy, 

aby zapewnić, że żadna grupa nie zostanie naruszona. Odnotowano głośne przypadki kobiet-bankierek, 

które wygrywały sprawy sądowe przeciwko swoim pracodawcom, ponieważ ich premie były znacznie 

niższe niż te wypłacane kolegom mężczyznom. 

Jeśli nie przyznasz premii lub prowizji lub popełnisz błąd, musisz upewnić się, że podejmujesz 

następujące kroki: 

* Porozmawiaj ze swoim pracownikiem, aby wyjaśnić nieporozumienie 

* Określ na piśmie, w jaki sposób obliczyłeś ich wynagrodzenie i jak proponujesz dokonać odpowiedniej 

korekty 

* Zachowaj kopie wszelkich listów i notatek ze spotkań 

Należy pamiętać, że jeśli premia lub prowizja są zawarte w ich umowie, brak płatności jest naruszeniem 

umowy, a zatem pracownik może zrezygnować i domagać się konstruktywnego zwolnienia lub 

skierować Cię do sądu pracy w czasie zatrudnienia za bezprawne potrącenie wynagrodzenia. 



Tworzenie świetnego zespołu 

Świat futbolu daje nam pewien wgląd w to, co składa się na świetny zespół, ale czasami znani gracze i 

menedżerowie mają na to ochotę w świetle reflektorów i wypaczyć nasze postrzeganie magicznych 

składników, które prowadzą do sukcesu. Na każdego Davida Beckhama często przypada kilka Nicky 

Tyłki pracujących ciężej z niższym profilem. Ta Część zawiera pewne informacje na temat tworzenia, 

budowania więzi i zarządzania świetnym zespołem. 

Odkrywanie modeli do opisywania zespołów 

W sporcie zespołowym zadania członków zespołu są w dużej mierze definiowane przez zajmowaną 

pozycję lub ich miejsce w kolejności odbijania lub biegania. Cel zespołu jest bardzo jasny - wygrać mecz 

lub wyścig. Granice i zasady są określone, a sędzia lub sędzia pilnuje, aby wszyscy się ich trzymali. W 

zespole biznesowym nie jest to takie proste, zwłaszcza dla małej firmy działającej w ciągle zmieniającej 

się sytuacji środowiska. 

Rozpoznawanie skutecznych zachowań i cech zespołu 

W poszukiwaniu Świętego Graala idealnego zespołu wielu teoretyków zarządzania wymyśliło modele 

opisujące cechy wysoko wydajnego zespołu. Istnieje kilka wspólnych tematów, które pomagają 

zidentyfikować świetne zespoły. Instytut Korn/Ferry stworzył swój własny model efektywności zespołu 

i opracował białą księgę analizującą siedem innych modeli efektywności zespół. 

Wspólny cel 

Zespół to tylko grupa ludzi, chyba że istnieje wspólny cel i zespół dzieli odpowiedzialność za jego 

osiągnięcie. Khoi Tu w swojej książce Superteams opisuje znaczenie wykuwania wspólnego celu dla 

zespołu. Model Team Architect firmy Lombardo i Eichinger określa ten wspólny cel jako „Pchnięcie”. 

Zapisanie wspólnego celu pomoże ci ewoluować i skrystalizować go oraz określić, czym nie jest, a także 

czym jest. A kiedy już jesteś zadowolony z tego, właśnie wtedy powinieneś podzielić się nim ze swoim 

zespołem. W małej firmie wspólny cel może wydawać się bardzo oczywisty właścicielowi lub 

menedżerowi, ale możesz być zaskoczony wynikami, jeśli spróbujesz przekazać ten cel zespołowi na 

piśmie bez starannego zastanowienia: na przykład, jeśli dasz swojemu zespołowi prosty cel wygrywania 

każdego klienta, który zwróci się z zapytaniem, może się okazać, że tracisz pieniądze na każdym 

kontrakcie. Powinieneś osiągnąć wspólny cel 

* Jasne - więc każdy wie, jaki jest cel i kiedy został osiągnięty 

* Inspirujące - więc każdemu zależy na osiągnięciu celu 

* Istotne - dla sukcesu firmy 

Więcej na temat wyznaczania celów można przeczytać w rozdziale 8. Ken Blanchard, guru zarządzania 

mieszkający w Stanach Zjednoczonych, ukuł ładne zdanie: 

„Zysk to brawa, które otrzymujesz za dbanie o swoich klientów i tworzenie motywującego środowiska 

dla swoich ludzi” 

Ken Blanchard stworzył model PERFORM, aby opisać zespół o wysokiej wydajności: 

Cel: Zespół osiągający wysokie wyniki ma silne poczucie celu i wspólny zestaw wartości. Mają 

fascynującą wizję. 



Wzmocnienie: członkowie zespołu są pewni zdolności zespołu do pokonywania przeszkód. Dzielą się 

informacjami i wiedzą oraz pomagają sobie nawzajem. Polityki, zasady i procedury umożliwiają 

zespołowi płynne działanie. Ludzie mają umiejętności i wiedzę, których potrzebują. Oni muszą mieć 

możliwości rozwoju i upoważnienia do działania w wyraźnych granicach. 

Relacje i komunikacja: członkowie zespołu komunikują się otwarcie, słuchają siebie nawzajem, dzielą 

się opiniami i czują się bezpiecznie w podejmowaniu ryzyka. Cenią sobie nawzajem różnice, a jeśli 

pojawią się nieporozumienia, zespół rozwiązuje je pozytywnie. Ludzie są wobec siebie zaangażowani 

zawodowo i osobiście oraz okazują szacunek, nawet jeśli się nie lubią. 

Elastyczność: członkowie zespołu przyznają, że są od siebie współzależni – każdy jest odpowiedzialny 

za wydajność zespołu, w tym czasami przejmuje inicjatywę. Zespół dostosowuje się do zmieniających 

się okoliczności. 

Optymalna produktywność: zespół wykonuje pracę wysokiej jakości i jest zaangażowany w osiąganie 

wyników. Członkowie zespołu są dumni z dotrzymywania terminów, osiągania celów i ciągłego 

doskonalenia. Pociągają się wzajemnie do odpowiedzialności. Posiadają efektywne procesy decyzyjne 

i metody rozwiązywania problemów. Każdy dźwiga swoją wagę i wszyscy są dumni z osiągnięć zespołu. 

Uznanie i uznanie: członkowie zespołu, lider zespołu i organizacja regularnie doceniają i doceniają 

wyniki zespołu. 

Morale: jeśli wszystkie inne składniki są na swoim miejscu, członkowie zespołu czują się optymistycznie 

i pewnie, pokonują wyzwania, ufają sobie nawzajem i istnieje silne poczucie jedności zespołu. 

Komunikacja 

Każdy członek zespołu musi wiedzieć, co ma robić i co robią wszyscy inni w zespole. Zadaniem lidera 

zespołu jest zapewnienie zespołowi odpowiedniego środowiska i informacji do wykonywania swojej 

pracy. Kiedy zarządzasz komunikacją w zespole, pomyśl o zapewnieniu 

* Narzędzia do dobrej komunikacji, aby ludzie nie tracili czasu i energii 

* Zasady i zasady, których ludzie potrzebują, aby nie musieli przychodzić do Ciebie po odpowiedzi 

* Forum do komunikacji, w górę, w dół i na boki w zespole, dzięki czemu ludzie mogą rozwiązywać 

problemy bez angażowania Ciebie 

* „Pętla sprzężenia zwrotnego”, dzięki której zespół wie, kiedy ma się dobrze, a kiedy gorzej 

Współpraca 

Współpraca to akt wspólnej pracy, aby coś wyprodukować. Podobnie jak w drużynie piłkarskiej z 

obrońcami, napastnikami i bramkarzem, współpraca działa najlepiej, gdy ludzie w zespole wnoszą 

uzupełniające się umiejętności i wiedzę. Jeśli wszyscy w firmie pracują niezależnie nad zadaniami bez 

żadnej współzależności, wspólny cel nie zostanie osiągnięty, a Twoja firma stanie w obliczu degradacji 

w mroczne otchłanie nie-ligi. 

Aby umożliwić współpracę, powinieneś 

* Przypominaj ludziom o wspólnym celu 

* Daj ludziom czas, przestrzeń i narzędzia do wspólnej pracy 

* Rekrutuj do zespołu osoby, które mają uzupełniające się umiejętności i wiedzę 



* Rozpoznawaj i nagradzaj osoby, które skutecznie współpracują 

* Daj zespołowi narzędzia i swobodę rozwiązywania konfliktów 

* Daj ludziom czas i zachętę do szkolenia i rozwoju swoich kolegów 

Zdolność adaptacji 

Skuteczne zespoły mogą dostosować się do nowych okoliczności, a nawet do nowego wspólnego celu, 

jeśli to konieczne. Adaptacja to nie tylko zmiana zadań lub uczenia się nowych umiejętności, zachowuje 

się elastycznie i przyjmuje zmiany. Aby zachęcić zespół do adaptacji, możesz 

* Pomieszaćj trochę, prosząc ludzi, aby co jakiś czas wykonywali różne prace 

* Pamiętać , aby poinformować zespół o nowych okolicznościach lub zmianach wspólnego celu 

* Zachęcić zespół do wymyślenia nowych sposobów pracy 

* Świętować, kiedy zespół wprowadza innowacje 

Granie w grę: role zespołowe i kto je gra 

Każda grupa ludzi ma zazwyczaj mieszankę introwertyków i ekstrawertyków, ludzi z pomysłami i ludzi 

praktycznych, oszczędzających i wydających, rozjemców i awanturników. Jeśli płacisz im za pracę dla 

Twojej firmy, chcesz wykorzystać ich mocne strony i skierować ich energię w najlepszym interesie 

firmy. 

W latach siedemdziesiątych dr Meredith Belbin i zespół naukowców z Henley Management College 

przez prawie dekadę badali wiele zespołów i wpadli na pomysł, że odnoszące sukcesy zespoły to te, 

które mają dobrą mieszankę osób pełniących różne role zespołowe. Role zespołowe zostały 

zdefiniowane jako „skłonność do zachowania, wnoszenia wkładu i wzajemnych relacji z innymi w 

określony sposób”. Widzieli, że odnoszące sukcesy zespoły to takie, które przewidują i skutecznie radzą 

sobie z problemami. Istniało dziewięć ról zespołowych, które miały etykiety i cechy. Za każdą siłę, jaką 

rola zespołowa wnosi do zespołu, mogą również przynieść słabość, ale dobry zespół pozwala ludziom 

grać na ich mocne strony i rekompensuje ich słabości. 

Role zespołowe Belbina 

Rola w zespole: Zachowanie, które pomaga zespołowi: Dopuszczalna słabość 

Roślina : Wysoce kreatywna i dobra w rozwiązywaniu problemów w kreatywny sposób : Niecierpliwi 

się i nie skupiaj się na szczegółach 

Monitoruj oceniającego: Zapewnij logiczne oko, oceń opcje i dokonuj bezstronnych osądów.  

Utrzymuj spotkania na czas. : Wstrzymuj decyzje poprzez nadmierną analizę opcji. 

Badacz zasobów: Twórz i utrzymuj połączenie między zespołem a światem zewnętrznym: Skoncentruj 

się zbytnio na łączeniu i zapomnij o kontynuacji zadań 

Koordynator : Przydziel zadania odpowiednim członkom zespołu i poproś wszystkich o wkład : Deleguj 

za dużo 

Pracownik zespołu : Pomóż zespołowi w zdobyciu siły, upewnij się, że wszyscy są zmotywowani i 

pracują dla zespołu : Za bardzo skupiaj się na morale zespołu i nie wykonuj zadania 



Wykonawca: Opracuj praktyczny, wykonalny plan i najskuteczniejszy sposób wykonania pracy: 

Skoncentruj się na zadaniu dużo kosztem ludzi 

Shaper: Utrzymuj zespół skoncentrowany na celu i zapewniaj motywację do dalszego działania: Okazuj 

frustrację, gdy zespół nie robi postępów 

Completer Finisher: Sprawdź jakość, przyjrzyj się szczegółom i dopracuj końcowy artykuł: 

Perfekcjonista, dla którego praca nigdy nie jest do końca wykonana 

Specjalista: Przynieś wiedzę ekspercką lub doświadczenie: Skup się zbyt wąsko i nie patrz na szeroki 

obraz 

Zespoły, które odnoszą największe sukcesy, to te, w których uwzględniona jest każda rola zespołowa. 

Ale udane zespoły nie muszą mieć dziewięciu członków. Ludzie mogą odgrywać więcej niż jedną rolę i 

większość z nas właśnie to robi. 

Teoria Belbina głosi, że większość ludzi preferuje sposób, w jaki się zachowują, ale każdy może „przyjąć” 

rolę, jeśli zespół tego potrzebuje. Jest to rola, którą można zarządzać – taka, która wykorzystuje 

niektóre z preferowanych przez zachowanie osoby . Lider zespołu może odgrywać dowolną rolę w 

zespole, ale prawdopodobnie jego preferencje behawioralne kształtują jego styl przywództwa. Z kolei 

styl przywództwa lidera zespołu prawdopodobnie wpłynie na kulturę zespołu. Niektóre zachowania ról 

zespołowych są łatwiejsze do zauważenia niż inne i możesz intuicyjnie wiedzieć, kto gra jaką rolę 

zespołową w Twoim zespole. Dostępne są kwestionariusze i inne narzędzia do bardziej 

systematycznego określania preferencji ludzi, jeśli jesteś zainteresowany dalszą eksploracją.  

Kształtowanie zespołu 

Pomyśl o swoich preferencjach behawioralnych oraz o preferencjach osób w twoim obecnym zespole 

i zidentyfikuj wszelkie luki w rolach zespołowych. Na przykład: 

* Jeśli nie pojawiają się żadne nowe pomysły, możesz potrzebować rośliny. 

* Bez Shapera Twój zespół może ciągle nie dotrzymywać terminów. 

* Jeśli Twoi klienci narzekają na jakość, Twój zespół może potrzebować Finisher Finisher. 

Jeśli nie masz pełnego zestawu ról zespołowych w swoim zespole, zachęcaj ludzi do odgrywania ról, 

które mogą nie być ich pierwszym wyborem, ale są możliwe do opanowania. Na przykład osoba 

świadoma szczegółów, która normalnie wolałaby zachowywać się jak kompletny finiszer, może również 

być dobrym monitorem oceniającym. Poproś ich, aby śledzili czas na spotkaniach zespołu i poproś ich, 

aby zapisywali działania, na które wszyscy się zgodzili. Jeśli nie jesteś Shaperem i kierujesz zespołem, 

pieniądze zatrzymują się na Tobie, więc być może będziesz musiał przyjąć bardziej asertywny styl 

przywództwa, niż czujesz się całkowicie komfortowo. Jeśli zbyt wiele osób przyjmie role zespołowe, 

które nie wykorzystują ich mocnych stron, zespół prawdopodobnie nie odniesie sukcesu. Kiedy 

rekrutujesz następną osobę do zespołu, postaraj się znaleźć kogoś, kogo mocne strony i preferencje 

behawioralne wypełnią niektóre wybitne luki. Dodaj te kryteria do specyfikacji osoby wraz z treścią 

związaną z pracą. 

Ćwiczenie sztuki komunikacji 

Kiedy rekrutujesz inne osoby do pracy dla firmy, prawdopodobnie masz „doskonałe umiejętności 

komunikacyjne” jako jedno z kryteriów wyboru. Jeśli przestaniesz myśleć, co to właściwie oznacza, 

prawdopodobnie jest to mieszanka interakcji twarzą w twarz, telefonicznych i pisemnych. Wybór 



odpowiedniego narzędzia komunikacji jest prawie tak samo ważny, jak jego dobre wykorzystanie; w 

tej sekcji przyjrzymy się efektywnej komunikacji. 

Wykorzystywanie spotkań do osiągania wyników 

Jeśli świadomie myślisz o spotkaniach jako o narzędziu komunikacji, a nie o czasochłonnym, ale 

koniecznym złu, zaoszczędzisz sobie i biznesowi mnóstwo czasu i pieniędzy. 

Ustalenie celu spotkania 

David Greenberg, ekspert i trener, który pracuje z klientami w celu poprawy efektywności ich spotkań, 

udziela wielu zdroworozsądkowych wskazówek, jak prowadzić efektywne spotkania. Jedną z jego 

najważniejszych wskazówek jest napisanie zdania „Celem tego spotkania jest…” 

Zanim umówisz się na spotkanie, zapisz cel, powód. To będzie 

* Kształtuj porządek obrad 

* Pomóż przydzielić odpowiednią ilość czasu 

* Poinformuj decyzję o tym, kogo zaprosić na spotkanie 

* Monituj o przygotowanie odpowiedniego materiału lub przeprowadzenie właściwych rozmów przed 

spotkaniem, aby czas spotkania był produktywny 

Planowanie spotkań 

Jeśli organizujesz przesłuchanie dyscyplinarne lub zażalenie lub formalne spotkanie konsultacyjne, 

musisz powiadomić pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem o spotkaniu i dać mu prawo do 

towarzyszenia.. Nawet w przypadku rutynowego spotkania zespołu warto poświęcić trochę czasu na 

przygotowanie i kontynuację. 

Zarządzanie logistyką spotkań 

Niezależnie od tego, czy organizujesz regularne cotygodniowe spotkanie zespołu, czy jednorazowe 

spotkanie w określonym celu, możesz zwiększyć jego skuteczność poprzez: 

* Ustalenie limitu czasu i wyznaczenie obserwatora czasu/zegara, aby wszyscy wiedzieli, kiedy 

pozostało 10 minut przydzielonego czasu 

* Prowadzenie spotkania zawsze z myślą o celu 

* Rozpoczynanie spotkań na czas, nawet jeśli inne osoby się spóźniają 

* Robienie notatek lub, w razie potrzeby, proszenie kogoś o zrobienie notatek * Zachowanie 5 minut 

wolnego czasu pod koniec przydzielonego czasu na podsumowanie działań i potwierdzenie kolejnych 

kroków kończących się we właściwym czasie 

Po spotkaniu 

Jeśli wszyscy uczestnicy spotkania zespołu zabierają własną listę działań, może nie być konieczne 

rozprowadzanie notatek lub protokołów, ale należy prowadzić własny zapis. 

Komunikowanie się w górę, w dół i na boki 

Gdy tylko Twoja firma ma więcej niż pięciu pracowników, powinieneś pomyśleć o najlepszym sposobie 

zarządzania komunikacją we wszystkich kierunkach. Jeśli wszyscy siedzicie przy jednym rzędzie biurek 



lub w jednym warsztacie, może nie sądzić, że jest to konieczne, ale zaskakująco często zdarza się, że 

komunikacja może się nie udać, nawet gdy wszyscy pracują w tym samym pomieszczeniu. Użyte tutaj 

terminy w górę, w dół i na boki nie mają na celu sugerowania sztywnej hierarchii, w której pracownicy 

z szacunkiem zdejmują przed tobą czapki, ale jedynie jako strzałki kierunkowe w przepływie 

komunikacji! 

Komunikacja: od pracowników do Ciebie 

Nawet jeśli jesteś bardzo przystępny i otwarty na przerwanie, pracownicy czasami będą musieli 

przekazać Ci poufne informacje lub zadać pytania, których nie chcą, aby wszyscy słyszeli. Zadbaj o to, 

aby spotykać się z pracownikami na zasadzie jeden do jednego, nawet jeśli jest to 10 minut raz w 

tygodniu. Jeśli regularne spotykanie się ze wszystkimi pracownikami indywidualnie nie jest praktyczne, 

daj im kanał komunikacji, z którego mogą korzystać, taki jak: 

* Regularny przedział czasowy lub godzina lunchu, kiedy zawsze jesteś dostępny w sali konferencyjnej 

* Dostęp do komputera w pracy, aby wysłać Ci e-mail 

* Polityka „otwartych drzwi”, dzięki której każdy pracownik może przyjść do Ciebie w każdej chwili 

* Twój służbowy numer telefonu komórkowego 

* Staromodne „pudełko sugestii”, w którym pracownicy mogą zamieszczać komentarze lub zadawać 

pytania 

* Ankieta lub narzędzie online do zbierania opinii 

Słuchanie jest bardzo ważną częścią dobrej komunikacji, więc jeśli dajesz pracownikom kanał, w którym 

mogą się z Tobą komunikować, upewnij się że słuchasz i znajdujesz sposoby na poinformowanie ich, że 

dotarła do Ciebie wiadomość. Istnieje wielu dostawców ankiet online i narzędzi do zbierania opinii 

pracowników, z których wielu oferuje 30-dniowe bezpłatne wersje próbne. 

Użyj ich, aby skonfigurować linię komunikacji ze swoim zespołem, gdzie mogą przesyłać informacje 

zwrotne, używając swojego imienia i nazwiska lub anonimowo. 

Komunikowanie się w dół: od Ciebie do pracowników 

Powinny istnieć dwa rodzaje komunikacji od Ciebie do pracowników: 

* Informacje, które dotyczą całego zespołu 

* Informacje specyficzne dla poszczególnych pracowników 

Rozważając najlepszą metodę komunikacji, a także odbiorców, należy wziąć pod uwagę: 

* Twoje obowiązki ustawowe jako pracodawcy 

* Czy potrzebujesz pisemnego zapisu komunikacji? 

* Poufność informacji, w szczególności wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych 

* Twoja zewnętrzna reputacja 

* Wszelkie umowy zbiorowe zawarte z przedstawicielami pracowników 

Komunikowanie się na boki: w całym zespole 



Nawet mały zespół musi zwracać uwagę na komunikację, aby ludzie mieli informacje potrzebne do 

podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i dostarczania wyników. Rolą lidera zespołu w 

komunikacji bocznej jest umożliwienie jej poprzez: 

* Organizowanie regularnych spotkań zespołu i zapewnianie, że ludzie dzielą się informacjami 

* Zachęcanie ludzi do regularnych rozmów między spotkaniami 

* Zapewnienie wszystkim członkom zespołu dostępu do potrzebnych informacji od lidera zespołu 

* Zapewnienie wskazówek, kiedy należy eskalować problemy 

Unikanie młyna plotek 

Grecki filozof Parmenides wpadł na pomysł w swoim traktacie „O naturze” z 550 r. p.n.e, że natura nie 

znosi próżni. Twoja firma to żywy organizm, pełen ludzi, którzy brzydzą się metaforyczną próżnią 

„niewiedzy, co się dzieje”. W przypadku braku dokładnych i aktualnych informacji ludzie wymyślą kilka, 

aby wypełnić próżnię. Ludzie zwykle wyobrażają sobie najgorsze scenariusze, a plotki szybko się mnożą. 

Jest to szczególnie prawdziwe w czasach zmian. Aby uniknąć mielenia młyna plotek w swojej firmie, 

możesz: 

* Dostarczać regularne aktualizacje biznesowe, nawet jeśli wiadomości są złe. 

* Informować ludzi o postępach, jeśli Twoja firma przechodzi zmiany. 

* Zapytać pracowników, o czym myślą, kiedy spotykasz ich jeden do jednego. 

* Trakto0wać swoich pracowników jak dorosłych i nie zakładaj, że chronisz ich, nie opowiadając im 

całej historii. Zaufaj im, aby zachować poufność wiadomości biznesowych. 

Zapisywanie rzeczy 

Gdyby istniała tylko jedna złota zasada HR w biznesie, byłaby to „zapisuj rzeczy”. Dyscyplina 

zapisywania rzeczy jest dobrą ogólną praktyką biznesową, ale często jest to raczej osobista preferencja 

niż konieczność. W HR, szczególnie w kontekście stosunku pracowniczego czy prawo pracy, spis treści 

jest niezbędny. 

Umowy o pracę 

Musisz dostarczyć umowę o pracę lub oświadczenie o szczegółach zatrudnienia w ciągu 2 miesięcy od 

rozpoczęcia przez pracownika pracy dla Ciebie. Musisz podać pisemny powód zwolnienia w ciągu 14 

dni od zwolnienia pracownika. Musisz odpowiedzieć na piśmie na większość wniosków pracowników 

o skorzystanie z ich praw, takich jak elastyczna praca, macierzyństwo, adopcja i wspólny urlop 

rodzicielski. 

Wydajność pracownika 

Za każdym razem, gdy prowadzisz rozmowę z pracownikiem, którego wydajność nie jest odpowiednia, 

od razu zanotuj. Są to tak zwane notatki współczesne. Celem robienia notatek jest prowadzenie 

rejestru zdarzeń, jeśli będziesz musiał zbudować sprawę na przyszłość, aby podjąć działania 

dyscyplinarne. Jeśli przeprowadzasz przesłuchanie dyscyplinarne lub zażalenie, jesteś prawnie 

zobowiązany do napisania do pracownika potwierdzenia wyniku przesłuchania i udzielenia mu prawa 

do odwołania. Jeśli ostatecznie zwolnisz pracownika, a on wystąpi z roszczeniem o niesłuszne 

zwolnienie do sądu pracy, będziesz musiał przedstawić pisemne dowody na poparcie swojej decyzji. 

Zasady 



Kiedy udostępniasz pracownikom informacje o zasadach na piśmie, poproś ich o potwierdzenie na 

piśmie, że przeczytali i rozumieją zasady. Możesz to pokazać Sądowi Pracy, Zarządowi BHP lub firmie 

ubezpieczeniowej, aby udowodnić, że wypełniłeś swoje obowiązki jako pracodawca. Uzyskanie 

pisemnego potwierdzenia przez pracowników, że widzieli zmiany w polisie, umożliwia obronę przed 

nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników, uniknięcie kar ustawowych lub wsparcie roszczeń 

ubezpieczeniowych. 

Odpowiedzialność i koncentracja 

Słowo pisane może mieć bardzo dużą moc, zwłaszcza jeśli używasz go jako kontynuację rozmowy lub 

spotkania. Jeśli podejmiesz trud aby coś zapisać, jesteś zmuszony formułować swoje myśli w sposób 

bardziej ustrukturyzowany niż w rozmowie. Jeśli zanotujesz uzgodnione działania, ludzie z większym 

prawdopodobieństwem zrobią to, co obiecali. A jeśli zapiszesz trudną rozmowę, możesz nagrać fakty 

bez emocji; te fakty staną się dowodem po ustąpieniu emocji. Jeśli poprosisz drugą osobę o 

potwierdzenie, że twoje notatki z trudnego spotkania są dokładne, jest mniej prawdopodobne, że 

rozwiniesz lub przesadzisz. 

Prowadzenie wspaniałego zespołu 

Wcześniej znalazłeś model PERFORM Kena Blancharda, który opisuje wiele złożonych zmiennych, które 

składają się na odnoszący sukcesy zespół. Twoja rola jako lidera zespołu polega na stworzeniu 

odpowiedniego środowiska oraz zapewnieniu wsparcia i zasobów, aby zespół mógł się rozwijać. 

Zapewnienie kleju zespołowego Jeśli zespół to grupa dwóch lub więcej osób pracujących na rzecz 

wspólnego celu, którzy są wzajemnie odpowiedzialni za wyniki, musi istnieć jakiś „klej”, który je łączy. 

Lider zespołu ma do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu tego kleju 

Rola lidera zespołu w odnoszącym sukcesy zespole 

Charakterystyka zespołu: rola lidera zespołu, umożliwiająca zespołowi odniesienie sukcesu 

P [Purpose and values] Cel i wartości: Zapewnienie kierunku i zasobów. Zapewnij duży obraz. 

E Empowerment: Zapewnij możliwości i szkolenia. Nagradzaj świadome podejmowanie ryzyka i 

kreatywność. Wyjaśnij granice i odpuść! 

R Relacje i komunikacja : Dziel się informacjami, udzielaj i odbieraj informacje zwrotne, buduj zaufanie. 

F [Flexibility] Elastyczność: szukaj i wspieraj nowe pomysły, zachęcaj do kreatywności. Wykaż osobistą 

elastyczność. 

O Optymalna produktywność: upewnij się, że cele są jasne. Mierz i monitoruj postępy. Zarządzaj 

wydajnością. Wspieraj decyzje zespołu. 

R [Recognition and appreciation] Uznanie i docenienie : Dostrzeż i doceń dobre wyniki 

M Morale: Wspieraj ciągłe doskonalenie. Świętuj sukces. 

Teoria jest bardzo dobra, ale praktyczne sposoby wspierania sukcesu zespołu są zawsze mile widziane! 

Wypróbuj następujące rozwiązania: 

* Organizuj spotkania zespołu, aby 

-Dzielić informacje 

-Przekazać opinię 



-Posłuchaj nowych pomysłów 

-Świętuj sukcesy 

-Podziel się rozwiązywaniem problemów 

* Utwórz system informacji zwrotnej o wydajności, aby 

-Zbuduj wspólne zrozumienie postępu w stosunku do celów 

-Zrozum, jakie bariery napotykają ludzie 

-Stwórz ludziom możliwości uczenia się i rozwoju 

-Pytaj i rzucaj wyzwanie zespołowi, aby stale poprawiał wydajność 

-Uznaj i doceń dobrą pracę 

* Buduj zaufanie, będąc 

-Spójny 

-Sprawiedliwy 

-Przygotowany do podejmowania trudnych decyzji, gdy ludzie nie osiągają wyników 

-Otwarte, bez ukrytej agendy 

Jeśli Twój zespół mógłby osiągać lepsze wyniki, zacznij od przyznania 10 punktów zespołu za osiągnięcie 

celu. Gdybyś dał zespołowi mniej niż 5 na 10, musisz podjąć działania. Jeśli Twój zespół mógłby osiągać 

lepsze wyniki, zacznij od przyjrzenia się kluczowym czynnikom WYDAJNOŚĆ, które prowadzą do 

sukcesu zespołu. Zidentyfikuj 

* Czego brakuje i umieść to na swoim miejscu 

* Co staje na przeszkodzie i usuń to 

* Co umożliwia sukces i chroni go? 

Nie zapomnij docenić dobrych rzeczy, które robi zespół. 

Wzmacnianie pracowników 

Empowerment to tworzenie środowiska, które uwalnia wiedzę, doświadczenie i motywację drzemiącą 

w ludziach. Dobrą wiadomością jest to, że łatwiej jest wzmocnić swój zespół, gdy firma jest mała, niż 

kierownikowi w dużej, hierarchicznej firmie. Jeśli powiesz: „Zrób tak, jak ci każą”, ludzie będą 

postępować zgodnie z twoimi instrukcjami, nawet jeśli widzą, że twoja droga nie jest najlepszym 

sposobem na wykonanie pracy, ani nawet najlepszą rzeczą do zrobienia. W hierarchicznej strukturze, 

czyli to, czego się oczekuje i nagradza. 

Jeśli powiesz „Posiadaj swoją pracę”, ludzie będą podejmować większe ryzyko, stawiać ci więcej 

wyzwań i skupiać się na wynikach. Jeśli ludzie czują się współwłaścicielami swojej pracy i ich wyników, 

mogą być z tego bardziej dumni. Musisz jednak stworzyć trzy warunki, aby upodmiotowienie odniosło 

sukces: 

* Dzielić informacje 



- Podejmij ryzyko i zaufaj ludziom poufnymi informacjami - zbudujesz silniejsze relacje, jeśli będą 

oparte na zaufaniu 

- Przekazuj ludziom informacje, aby mogli podejmować lepsze decyzje 

- Przekazuj ludziom informacje zwrotne na temat tego, jak dobrze sobie radzą, a czego nie, dzięki 

czemu mają szansę na poprawę 

* Stwórz autonomię 

-Mów ludziom, co mogą zrobić, a nie czego nie mogą 

-Twórz granice w oparciu o umiejętności, wiedzę i doświadczenie ludzi 

- Przekraczaj granice dzięki umiejętnościom, wiedzy i pewności siebie ludzi rośnie 

-Daj ludziom szeroki obraz, aby mogli zobaczyć, gdzie pasują 

-Omawiaj i uzgadniaj cele ludzi, zamiast narzucać je 

-Upewnij się, że ludzie rozumieją, które decyzje są ich, i 

 które z nich zostają z tobą jako menedżerem? 

* Nie polegaj na hierarchii 

- Jeśli przyznajesz, że nie znasz wszystkich odpowiedzi, ale masz silną wizję tego, dokąd chcesz dotrzeć 

z biznesem, podziel się problemem z zespołem. 

- Jeśli przekazałeś ludziom wystarczającą ilość informacji i poczucie wzmocnienia, zespół pomoże Ci 

rozwiązać problem. 

Delegowanie zadań i odpowiedzialności 

W miarę rozwoju firmy prawdopodobnie będziesz chciał przekazać część swojej pracy innym, ale 

czasami trudno jest porzucić działania o znaczeniu krytycznym dla biznesu, w obawie, że inni ludzie – 

zwykli śmiertelnicy - mogą się pomylić. Delegowanie to tymczasowe lub stałe przypisanie 

odpowiedzialności i odpowiedzialności 

* Dla konkretnych wyników lub osiągnięć 

*Do konkretnej osoby lub zespołu. 

Jeśli zastosujesz się do dyscypliny delegowania, możesz puścić pracę bez poczucia, że puściłeś również 

kontrolę. 

Krok : Rób : Nie 

Planowanie: deleguj do odpowiedniej osoby, która ma umiejętności, czas i upoważnienie do 

wykonywania pracy. Rozpowszechniaj delegację i daj ludziom nowe doświadczenia w ramach ich 

szkolenia. Zbuduj w czasie awaryjnym. : Nie przydzielaj zadań przypadkowo. Nie zawsze przydzielaj 

zadania najsilniejszej, najbardziej doświadczonej lub pierwszej dostępnej osobie. Nie czekaj z 

delegowaniem zadania, aż nadejdzie czas „kryzysu”. 

 

Dyskusja : Powiedz im, jakich wyników potrzebujesz i kiedy. Upewnij się, że standardy jakości i wynik 

są jasne. Zapytaj „Czego jeszcze potrzebujesz, aby zacząć?”: Nie mów osobie, jak to zrobić. 



 

Puść: deleguj władzę wraz z odpowiedzialnością. : Nie zmuszaj tej osoby do powrotu, aby się z tobą 

zameldować. 

Wsparcie i coach : Zadawaj pytania, udzielaj wsparcia, przedstawiaj sugestie, jeśli dana osoba utknie. : 

Nie wykonuj za nich pracy. 

Audyt: Zbuduj w czasie i uzgodnione punkty audytu, aby przejrzeć i sprawdzić, czy wszystko idzie 

dobrze. Poproś o raporty z postępów. : Nie kontroluj się między ustalonymi punktami audytu 

Zaakceptuj tylko ukończoną pracę : Powtórz, że praca musi być ukończona. : Nie akceptuj częściowo 

wykonanej pracy. 

Okazuj uznanie: Daj pochwałę i uznanie. Udziel konstruktywnej informacji zwrotnej, aby pomóc osobie 

w nauce. : Nie zapomnij! 

Radzenie sobie z przeciwnościami losu 

Jeśli Martin Luther King Junior miał rację: „Ostateczną miarą mężczyzny nie jest to, gdzie stoi w 

chwilach komfortu i wygody, ale to, gdzie stoi w chwilach wyzwań i kontrowersji.” Możemy śmiało 

założyć, że mierzył kobiety takim samym  standardem, a w kontekście prowadzenia firmy stwierdzenie 

Martina Luthera Kinga juniora jest z pewnością prawdziwe. W dziale HR najczęstsze przeciwności losu, 

które mogą spędzać ci sen z powiek, pochłaniać dużo czasu i kosztować biznes, to: 

* Pracownik nie radzi sobie dobrze w swojej pracy 

* Pracownik dopuszcza się niewłaściwego postępowania, bez względu na to, czy jest ono drobne, czy 

poważne 

* Pracownik składa skargę na Ciebie lub kogoś innego w Twojej firmie 

* Musisz ciąć koszty i myślisz, że musisz zmniejszyć liczbę miejsc pracy 

* Pracownik uległ wypadkowi lub urazowi w pracy 

* Musisz pokryć pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, 

macierzyńskim, adopcyjnym lub dzielonym urlopie rodzicielskim 

* Twoi pracownicy podejmują akcję protestacyjną 

* Pracownik składa skargę do Sądu Pracy 

Takie sytuacje pojawią się nawet w najlepiej prosperujących firmach. To, jak radzisz sobie z tymi 

„problemami z ludźmi” w swojej firmie, informuje Cię o kulturze oraz wpływie na motywację i morale 

reszty zespołu. W większości sytuacji HR możesz zaoszczędzić czas, opłaty prawne, wypłaty 

odszkodowań i swoją reputację dzięki: 

* Ustalenie faktów 

* Zgodnie z uczciwym procesem 

* Poszanowanie praw pracowniczych i pracowniczych – w duchu i literalnie 

* Konsekwentne traktowanie wszystkich pracowników 

* Wypełnianie ustawowych obowiązków pracodawcy 



* Podejmowanie rozsądnego i proporcjonalnego działania 

* Postępowanie uczciwe i dotrzymywanie obietnic 

Jeśli pomylisz się po drodze, bo, spójrzmy prawdzie w oczy, nikt z nas nie jest doskonały, zaakceptuj, 

że się mylisz i spróbuj naprawić sytuację. Jutro kolejny dzień z własnymi wzlotami i upadkami! 



Konfigurowanie HR w Twojej firmie 

„Zasoby ludzkie”: wycofaj się na chwilę z pracy i na pierwszy rzut oka jest to bardzo dziwne określenie 

i niezbyt „ludzkie”. Jednak jak biznes stał się bardziej wyrafinowany, a pracownicy stali się bardziej 

wnikliwi i świadomi swoich praw, wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, że ludzie w Twojej firmie 

prawdopodobnie dają Ci największą przewagę konkurencyjną. W tym sensie są oni naprawdę 

„zasobami” i warto nimi dobrze zarządzać, aby uzyskać z nich najlepszą wartość. Ta część jest 

najbardziej przydatna, jeśli jesteś właścicielem lub zarządzasz małą lub średnią firmą o ugruntowanej 

pozycji i konsolidujesz sposób, w jaki działa firma, jak dostarczasz produkty klientom lub jak zarządzasz 

swoimi pracownikami. 

Rozpoznawanie, kiedy nie możesz zrobić wszystkiego sam 

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), organ zawodowy zajmujący się zasobami 

ludzkimi, zidentyfikował niektóre oznaki, które biznes potrzebuje dla  dedykowanego wsparcia HR. Jeśli 

rozpoznajesz niektóre lub wszystkie z tych znaków w swojej firmie, czas pomyśleć o tym, jak „to robisz” 

HR. Niektóre ze wskaźników podawanych przez CIPD to: 

* Jako firma stajesz się bardziej wybiegająca w przyszłość i systematyczna 

* Nie masz wystarczająco dużo czasu, aby spędzić go z każdym pracownikiem, aby bezpośrednio 

zainspirować go swoją wizją i wartościami 

* Firma wyraźnie radzi sobie dobrze, a pracownicy zastanawiają się, kiedy mogą mieć udział w zyskach 

lub wynagrodzenie zależne od wyników 

Inne czynniki, które powinieneś wziąć pod uwagę, to: 

* Masz jednego lub więcej menedżerów z zespołami i chcesz mieć pewność, że wszyscy są traktowani 

tak samo 

* Każdy zespół musi zobaczyć, jak pasuje do szerszego obrazu i jak jego cele wpływają na ogólne wyniki 

biznesowe 

* Pracownicy pytają, jakie szkolenia i rozwój kariery możesz zaoferować 

* Oferujesz klientom bardziej złożone lub bardziej wartościowe usługi lub produkty niż na początku 

działalności 

* Firma urosła do rozmiarów, w których praca niektórych osób polega na wspieraniu klientów 

wewnętrznych lub współpracowników, na przykład księgowego lub zespołu wsparcia sprzedaży 

* Może zaistnieć potrzeba zmiany struktury zespołu lub poszczególnych stanowisk, aby sprostać 

potrzebom firmy 

* Wartość Twojego czasu i jak najlepiej go spożytkować 

Wiedz, co muszą zrobić 

Niezależnie od tego, czy Twoi menedżerowie są awansowani w szeregach, czy rekrutowani spoza firmy, 

powinieneś wyjaśnić im, jakie są ich obowiązki w stosunku do ich zespołów. Bez tych informacji nawet 

najlepszy menedżer będzie miał trudności z efektywnym wykonywaniem swojej pracy. 

Zarządzanie rekrutacją 



Daj swoim menedżerom liniowym zdecydowaną kontrolę nad swoimi oczekiwaniami. Nawet jeśli 

menedżer ma doświadczenie w rekrutowaniu ludzi, poświęć przynajmniej trochę czasu na uzgodnienie 

opisu stanowiska, kamieni milowych i budżetów. 

Jeśli menedżer nie rekrutował wcześniej, zainwestuj trochę swojego czasu na początku, aby: 

* Omówić proces krok po kroku, uzgadniając docelowe daty i kto co zrobi. Jasno określ, czy chcesz 

spotkać się z jednym czy kilkoma kandydatami w trakcie procesu. 

* Uzgodnić główny zarys pracy oraz wymagane umiejętności i doświadczenie. 

* Poinformować, gdzie reklamowałeś lub znalazłeś kandydatów w przeszłości. *Powiedz im, jakie 

pytania są przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

* Porozmawiać o tym, jaki rodzaj osobowości i doświadczenia najlepiej uzupełni resztę zespołu i 

wzmocni kulturę firmy. 

* Poprosić kierownika liniowego o skorzystanie z szablonu rozmowy kwalifikacyjnej i matrycy 

punktowej do prowadzenia rejestru każdej rozmowy kwalifikacyjnej. 

* Uzgodnić budżet na opłaty reklamowe lub agencyjne oraz docelową pensję, w tym elastyczność, 

którą chcesz zapewnić. 

Poproś kierownika o napisanie opisu stanowiska i określenia osoby, na które możesz się podpisać przed 

rozpoczęciem rekrutacji. Jeśli chcesz mieć ostatnie słowo w sprawie spotkania, upewnij się, że 

kierownik to rozumie. Jeżeli menedżer działający w imieniu firmy oferuje pracę kandydatowi, oferta 

jest prawnie wiążąca. Jeśli Twój przełożony złamie prawo, niesprawiedliwie dyskryminując kandydata 

lub nie sprawdzając prawa pracownika do pracy , firma będzie odpowiedzialna za wykroczenie. 

Upewnij się, że wszyscy menedżerowie rozumieją swoje obowiązki. 

Pracować razem 

Po utworzeniu „warstwy” zarządzania między tobą a resztą pracowników tracisz bezpośrednią kontrolę 

nad tym, jak się mają ludzie z dnia na dzień. Jednak nadal możesz wpływać na kulturę firmy, dając 

swoim menedżerom jasne wskazówki dotyczące tego, czego oczekujesz w odniesieniu do 

* Zarządzania spóźnialskimi osobami i osobami, które nie są chore 

* Utrzymanie standardów pracy w biurze/przestrzeni roboczej 

*Spotkania jeden na jednego 

* Spotkania zespołu 

* Wyznaczanie celów i zarządzanie ludźmi, aby je osiągnąć 

Utrzymywanie uczciwości 

Części 6 i 7 omawiają podstawowe zasady i procedury, które musisz wprowadzić, aby zachować 

właściwą stronę prawa. Podobnie jak w przypadku rekrutacji, Twoja firma ponosi odpowiedzialność, 

jeśli jeden z Twoich menedżerów nie zastosuje się do prawidłowej procedury. Kiedy awansujesz lub 

mianujesz kierownika, wyjaśnij mu, jakie są jego obowiązki w odniesieniu do organizowania BHP w 

swoim miejscu pracy/zespole, w tym: 

- Przeprowadzanie oceny ryzyka dla kobiet w ciąży lub matek świeżo upieczonych 



* Szkolenie w zakresie obsługi ręcznej 

* Pracownicy noszący środki ochrony osobistej 

* Zgłaszanie wypadków 

* Przestrzeganie procedur ewakuacji przeciwpożarowej 

* Zapewnienie, że w ich zespole nie ma miejsca zastraszanie, nękanie ani dyskryminacja 

* Bezwzględne przestrzeganie procedury dyscyplinarnej podczas dochodzenia w sprawie wykroczenia 

lub słabych wyników 

* Radzenie sobie ze skargami zgłaszanymi przez członków zespołu, w tym w pierwszej kolejności próba 

rozwiązywania spraw nieformalnie 

* Zatwierdzanie urlopów i innych wniosków urlopowych 

* Zarządzanie absencją chorobową, w szczególności przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych po 

powrocie do pracy po okresach nieobecności 

* Konsultowanie z pracownikami proponowanych zmian w ich pracy 

* Przestrzeganie prawidłowej procedury i rozsądne zachowanie podczas zwalniania pracowników 

* Ewidencjonowanie 

Nawet jeśli każdy z twoich menedżerów z powodzeniem przestrzega wszystkich zasad w swoim 

zespole, musisz mieć na uwadze szerszy obraz i upewnić się, że wszyscy menedżerowie są 

konsekwentni. 

Zarządzanie świetnymi zespołami 

Część  9 omawia kluczowe czynniki, które prowadzą do wysokiej wydajności w zespole. Wspólny cel to 

najważniejszy wyznacznik sukcesu. Gdy firma się rozwija, zespoły i poszczególni pracownicy mogą 

stracić z oczu miejsce, w którym pasują do firmy. Najważniejszą rolą Twoich menedżerów jest 

zapewnienie wszystkim członkom ich zespołów jasnego wyobrażenia o wspólnym celu. Pociągnij 

swoich menedżerów do odpowiedzialności za dzielenie się ogólnymi celami biznesowymi ze swoimi 

zespołami i pomaganie im w sprawdzeniu, w jaki sposób ich praca pasuje. wyznaczać jasne cele i 

zasady. Twoi menedżerowie będą musieli komunikować cele i zarządzać ludźmi, aby je osiągnąć. Jeśli 

wszystkim się to udaje, praca menedżera jest dość prosta. Nikt nie ma nic przeciwko przekazywaniu 

ludziom dobrych wieści. I odwrotnie, jeśli niektórzy ludzie nie radzą sobie dobrze, musisz zapewnić 

swoim menedżerom szkolenie i narzędzia do zarządzania sytuacją. 

Rozstanie z firmą 

Wcześniejsz znajdziesz powiedzenie HR, że ludzie nie porzucają swojej pracy, zostawiają swojego szefa. 

Jeśli z jednego zespołu odchodzi wielu pracowników, może być problem z menedżerem. Spróbuj 

dowiedzieć się, dlaczego ludzie odchodzą, abyś mógł coś z tym zrobić. Przeszkol swoich menedżerów, 

aby posiadali umiejętności obsługi rezygnacji lub zwolnień bez narażania firmy. Poproś swoich 

menedżerów, aby przeprowadzali wywiady końcowe, gdy ludzie opuszczają firmę. Są to krótkie 

rozmowy, czasem nie dłuższe niż 10 minut, podczas których kierownik zadaje zestaw standardowych 

pytań o to, dlaczego pracownik odchodzi, dokąd idzie, a jeśli to możliwe, o szczegóły nowej pracy i 

wynagrodzenia. Poproś kierowników o robienie notatek; przeglądaj notatki co kwartał, aby sprawdzić, 

czy istnieją jakieś wzorce. Jeśli masz więcej niż jednego menedżera, poproś ich, aby przeprowadzili 



wywiady końcowe dla osób, które odchodzą z innych zespołów, ponieważ pracownik jest bardziej 

uczciwy, jeśli odchodzi z powodu swojego menedżera. Jeśli masz obawy, że ludzie opuszczają jeden 

zespół szybciej niż z innych zespołów, możesz znaleźć odpowiedź w notatkach z rozmowy końcowej. 

Nie będziesz mógł powoływać się na obronę, że nie wiesz, co się dzieje, jeśli dałeś swoim menedżerom 

uprawnienia do zwalniania pracowników. Twoim obowiązkiem jest wiedzieć, co się dzieje i czy 

skutecznie nadzorować. Upewnij się, że Twoi przełożeni są świadomi praw pracowniczych i Twoich 

obowiązków jako pracodawcy. Kiedy menedżerowie podejmują jakiekolwiek działania, reprezentują 

firmę. 

Prowadzenie dokumentacji i ochrona poufności 

Musisz zachować pewne informacje o wszystkich swoich pracownikach, a zasady regulujące 

zachowanie poufności tych informacji.  Niezależnie od tego, czy prowadzisz dokumentację fizyczną, czy 

elektroniczną,  powinieneś mieć dla wszystkich pracowników rejestr: 

* Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego 

* Dowód zmiany nazwiska (jeśli była) 

* Dowód pozwolenia na pracę  

* Podpisana umowa lub oświadczenie o szczegółach zatrudnienia w ciągu dwóch miesięcy od daty 

rozpoczęcia 

* Podpisana rezygnacja z regulaminu czasu pracy, jeśli pracownik pracuje średnio więcej niż 48 godzin 

w okresie 17 tygodni 

Ochrona danych 

Ustawa o ochronie danych. chroni prawa ludzi w odniesieniu do informacji, które są przechowywane 

na ich temat w formie elektronicznej oraz w „odpowiednich zbiorach”. urodzenia i adresu. Ustawa 

opisuje również dane wrażliwe, które mogą obejmować pochodzenie rasowe lub etniczne; opinie 

polityczne; przekonania religijne lub inne; członkostwo w związkach zawodowych; zdrowie; życie 

seksualne; postępowanie karne lub wyroki skazujące. Jako pracodawca przechowujesz dane osobowe 

swoich pracowników i prawdopodobnie niektórych wrażliwych danych dotyczące Twoich 

pracowników. Nawet jeśli nie wprowadziłeś go do systemu komputerowego, jeśli pracownika można 

zidentyfikować - na przykład przez osobę używającą indeksu alfabetycznego lub zbioru - jest to 

uważane za „odpowiedni zbiór” i zasady ochrony danych będą miały zastosowanie do Ciebie. 

Posiadanie prawa własności do danych osobowych lub wrażliwych oznacza, że jesteś Administratorem 

Danych, który określa, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane, lub 

Podmiotem Przetwarzającym, który pozyskuje, rejestruje lub przechowuje informacje lub dane lub 

przeprowadza jakąkolwiek operację na tych danych, w tym: dodanie go do pliku. Jeśli jesteś 

administratorem danych, musisz zarejestrować się w Biurze Komisarza ds. Informacji i uiścić niewielką 

opłatę roczną. Możesz wypełnić samoocenę, aby dowiedzieć się, czy powinieneś się zarejestrować. 

 Jako administrator danych lub podmiot przetwarzający dane musisz przestrzegać ośmiu możliwych do 

wyegzekwowania zasad dobrego postępowania z informacjami. Jeśli tego nie zrobisz, pracownicy lub 

kontrahenci mogą pozwać Cię do sądu i wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, a czasami stres 

spowodowany naruszeniem przez Ciebie Ustawy o ochronie danych. Osiem zasad zapewnia, że dane 

osobowe są: 

* Przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem 



* Przetwarzane w określonych i zgodnych z prawem celach i w sposób niezgodny z tymi celami 

* Adekwatny, odpowiedni i nie przesadny 

* Dokładne i aktualne 

* Nie przechowywane dłużej niż to konieczne 

* Przetwarzane zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą 

* Przechowywane bezpiecznie 

* Nie można przenieść do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej 

ochrony 

Większość z tych zasad nie wymaga wyjaśnień, ale powinieneś: 

* Uzyskać wyraźną zgodę pracowników i kontrahentów na przetwarzanie ich danych. Najprostszym 

sposobem na to jest umieszczenie klauzuli w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług. 

* Upewnić się, że żadne nieupoważnione podmioty, np. partnerzy marketingowi, nie mają dostępu do 

danych 

* Regularnie przeglądać dane i niszcz nieaktualne zapisy 

* Postępować zgodnie ze wskazówkami Komisarza ds. Informacji (ICO) dotyczącymi tego, jak długo 

przechowywać dokumentację pracowniczą i dokumentację rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów  

* Przechowywać fizyczne zapisy w zamkniętym magazynie 

* Upewnić się, że menedżerowie przechowują dane osobowe, w tym notatki ze spotkań 

indywidualnych, w bezpiecznym miejscu 

* Przechowywać dane elektroniczne w plikach i folderach chronionych hasłem 

* Jeśli korzystasz z usług strony trzeciej do przetwarzania danych, upewnij się, że nie przechowują ich 

poza EOG, a jeśli tak, to że są zatwierdzone przez ICO 

Dokumentacja medyczna 

Jeśli pracownik jest zwolniony z pracy z powodu długotrwałej nieobecności chorobowej (nie stosuje się 

ścisłej definicji, ale często pracodawcy traktują okres dłuższy niż cztery tygodnie jako długoterminowy) 

lub ma częste krótkie napady nieobecności, warto zasięgnąć opinii lekarskiej przed dokonaniem 

decyzję o tym, jakie działania podjąć. Zgodnie z Ustawą o dostępie do raportów medycznych z 1988 

roku, musisz uzyskać pisemną zgodę pracownika na pisanie do swojego lekarza z prośbą o raport 

medyczny. Pracownik ma prawo zażądać zapoznania się z raportem od lekarza przed jego wysłaniem 

do Ciebie oraz odmówić Ci wglądu do niego, jeśli nie chce go udostępnić. Jeśli pracownik odmówi 

dostępu do swojego raportu medycznego, możesz uzasadnić podjęcie decyzji w przypadku braku 

informacji, a jeśli pracownik później twierdzi, że potraktowałeś go niesprawiedliwie, możesz wykazać, 

że zachowałeś się rozsądnie, szukając odpowiednich informacji . 

Okoliczności osobiste 

Jeśli pracujesz w małej firmie, prawdopodobnie zdasz sobie sprawę z osobistych okoliczności 

pracowników, z których niektórzy mogą nie chcieć być ogólną wiedzą wśród swoich kolegów. 



Dorozumiany termin wzajemnego zaufania i zobowiązania w umowie o pracę oznacza, że należy 

uważać, aby nie udostępniać żadnych informacji, które mogłyby spowodować cierpienie pracownika i 

których pracownik mógł racjonalnie oczekiwać, że zachowasz go „pod kapeluszem”. W najlepszym 

przypadku ryzykujesz demotywację i zdenerwowanie pracownika, a w najgorszym możesz dać 

pracownikowi powód do domagania się dyskryminacji, jeśli udostępnisz informacje o chronionej 

właściwości. Pracownik, który ma obowiązki opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną, jest „skojarzony” 

z osobą, nad którą się opiekuje i może domagać się dyskryminacji, jeśli uważa, że jest traktowany z 

tego powodu gorzej niż jego koledzy. 

Puszczenie wodzy 

W miarę jak Twój biznes rośnie i staje się bardziej złożony, osiągniesz punkt, w którym będziesz 

potrzebować wiedzy eksperckiej, najczęściej z zakresu marketingu, prawa, finansów, IT i HR. Jeśli sam 

nie jesteś ekspertem, stajesz przed wyborem: 

* Rekrutacja eksperta 

* Szkolenie kogoś, kto już jest w branży 

* Kupowanie w usługach agencji marketingowych, prawników, księgowych lub niezależnych 

konsultantów 

* Zlecenie pracy wyspecjalizowanemu dostawcy 

Możesz osiągnąć punkt wzrostu w biznesie, gdy wydaje się, że potrzebujesz większej wiedzy we 

wszystkich pięciu dyscyplinach zarządzania jednocześnie, i jest mało prawdopodobne, że firma będzie 

na to stać. Poświęć godzinę na analizę SWOT dla marketingu, prawa, finansów, IT i HR w Twojej firmie. 

Analiza SWOT to prosta czteroramkowa siatka, w której identyfikujesz mocne i słabe strony 

Po utworzeniu analizy SWOT przeprowadź ją w następujący sposób: 

1. Wróć do swojego biznesplanu i przypomnij sobie, gdzie chcesz prowadzić biznes w krótkim i średnim 

okresie. 

2. Użyj analizy SWOT, aby określić, gdzie leżą Twoje największe zagrożenia i szanse. 

3. Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia, które mogą zasadniczo narazić firmę na niebezpieczeństwo 

4. Zastanów się, jak możesz wykorzystać mocne strony, które już masz w biznesie. W kategoriach HR 

oznacza to przyjrzenie się ludziom, ich umiejętnościom, doświadczeniu i potencjale. 

5. Rozważ swój budżet. 

6. Rozważ koszty i korzyści każdej alternatywy, tam gdzie to możliwe, przydzielając środki finansowe. 

Ponieważ te tekst dotyczy w szczególności HR, podziel swoją analizę wykresu SWOT na następujące 

części składowe: 

* Administracja: umowy, listy, akta, akta urlopowe i chorobowe 

* Zgodność z prawem: procedury, polityki, prawa pracownicze 

* Relacje pracownicze: dyscyplinarne, zażalenia, konsultacje, negocjacje 

* Nagroda i wyróżnienie: wynagrodzenie, benefity, nagrody, premie, motywacja 

* Rozwój: szkolenia, rozwój kariery, rozwój menedżerów 



* Strategia: HR i osoby planujące dopasować się do celów biznesowych 

Niektóre z tych elementów HR może wykonywać jedna osoba, ale jednej osobie trudno jest zrobić to 

wszystko lub być zainteresowanym zrobieniem tego wszystkiego, więc możesz zdecydować się na 

pozostawienie niektórych działań HR w firmie i zlecić lub wykorzystać ekspertów do innych elementów.  

Łączenie kadr i płac 

Istnieje nieunikniony związek między kadrami a płacami, który jest naprawdę oczywisty w małej firmie, 

ponieważ prawdopodobnie przechowujesz wszystkie rejestry w jednym miejscu, a jedna osoba śledzi 

całą administrację. Jeśli Twój księgowy (lub zewnętrzny dostawca płac) prowadzi Twoją listę płac, 

musisz wprowadzić kontrole, aby upewnić się, że 

* Pracownicy są wynagradzani prawidłowo, z prawidłowymi potrąceniami 

* Zapobieganie oszustwom 

* Zapisy są dokładne w przypadku raportowania informacji w czasie rzeczywistym przez HMRC 

HMRC wprowadził raportowanie informacji w czasie rzeczywistym w 2014 r., dzięki czemu wszystkie 

płatności otrzymywane przez pracowników, w tym wynagrodzenia, świadczenia i ulgi podatkowe, są 

śledzone centralnie i powiązane z numerem ubezpieczenia społecznego. Większość pracodawców, z 

bardzo nielicznymi zwolnieniami, musi wypełnić formularz zwrotu online do HMRC pod koniec każdego 

miesiąca. 

Potrącenia z wynagrodzenia 

Istnieją pewne potrącenia, do których masz prawo zgodnie z prawem, w tym podatek, ubezpieczenie 

społeczne i wszelkie nakazy zajęcia zarobków lub nakazy potrącenia zarobków wydane przez sąd, 

zwykle w związku z alimentami na dziecko lub zapłatą kar pieniężnych. Nie możesz dokonywać żadnych 

innych potrąceń z wynagrodzenia pracownika, chyba że masz na to jego wyraźną zgodę. 

Najłatwiejszym sposobem zabezpieczenia się na wypadek, gdyby komuś przypadkowo nadpłaciłeś lub 

chcesz potrącić pieniądze z jego wynagrodzenia za nieuprawnioną nieobecność lub uszkodzenie mienia 

firmy, jest umieszczenie w umowie o pracę klauzuli o uzyskaniu zgody pracownika na dokonanie 

określonych potrąceń. . 

Płatności ustawowe 

Kiedy pracownicy idą na urlop macierzyński lub wspólny urlop rodzicielski lub mają czas wolny od pracy 

z powodu choroby, musisz dokonać odpowiednich płatności ustawowych. Musisz upewnić się, że 

pracownicy dostarczą Ci odpowiednią dokumentację, aby wykonać kopię zapasową płatności. 

Zachowaj kopie w aktach pracownika do późniejszego wykorzystania. 

Korzyści 

Większość świadczeń, które zapewniasz pracownikom, będzie podlegać zobowiązaniu podatkowemu, 

więc musisz podać szczegóły dotyczące wszelkich świadczeń, takich jak ubezpieczenie medyczne, 

korzystanie z samochodu służbowego, służbowego telefonu komórkowego lub kosztów podróży do 

HMRC, aby pracownik zapłacił odpowiedni podatek . 

Unikanie pułapek outsourcingu kadr i płac 

Jeśli zdecydujesz, że outsourcing kadr i/lub płac jest najlepszym rozwiązaniem, znajdziesz mnóstwo 

dostawców oferujących usługi. Oto dziesięć kluczowych pytań, które należy sobie zadać przed 

zawarciem umowy z zewnętrznym dostawcą usług: 



* Czy w umowie jest wbudowana elastyczność, aby rozwijać się wraz z rozwojem firmy? Często wyraża 

się to w przedziałach liczbowych, na przykład 1–10 pracowników lub 10–50 pracowników. 

* Jakiego oprogramowania używa dostawca do zarządzania Twoimi danymi i świadczenia usług 

administracyjnych lub płacowych? Upewnij się, że masz demonstrację systemu. Niektóre systemy mają 

wbudowane „przepływy pracy” do automatyzacji niektórych procesów. 

* Jakie są opłaty miesięczne i czy są jakieś ukryte dodatkowe koszty, które możesz ponieść? 

* Kto będzie Twoim kluczowym kontaktem? Usługa może być świadczona tylko przez jedną osobę, a 

na drugim końcu możesz zostać skierowany do call center. 

* Jakie środki bezpieczeństwa danych mają wdrożone? Sprawdź, czy są zarejestrowane w Biurze 

Komisarza ds. Informacji jako 

Administratorów danych i zapytaj o ich przepisy dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania 

danych po awarii. 

* W jakim stopniu usługa będzie dostosowana do Twojej firmy? Niektórzy usługodawcy zewnętrzni 

mają bardzo proskryptywne procesy, formularze i terminy. Inne są bardziej elastyczne. 

* Poproś o co najmniej dwie referencje klientów i jeśli to możliwe, odwiedź biuro usługodawcy lub call 

center. 

* Jak dobrze dostawca będzie pasował do Twojej kultury? 

* Jak długo trwa umowa i jakie są klauzule przerwy i wypowiedzenia? 



Prowadzenie rozwijającej się firmy 

Korzystanie z najważniejszego zasobu. 

Co to znaczy kierować rozwijającą się organizacją? Jakie problemy napotkasz i jak sobie z nimi radzisz? 

Takie proste pytania, ale odpowiedziom na nie poświęciliśmy całą Część! Wiele kwestii omawianych 

odzwierciedla powszechne i najlepsze praktyki. Każdy, kto jest liderem, zdaje sobie sprawę, że może to 

być samotne miejsce i często może być pozycją tymczasową, jeśli nie podejmiesz tego z wigorem i 

zaangażowaniem. Możesz tego nie wiedzieć, ale jeśli jesteś przedsiębiorcą u steru rozwijającej się 

firmy, szybko zbliżasz się do rozdroża. W pewnym momencie w niezbyt odległej przyszłości, jeśli Twój 

biznes kwitnie, stanie się zbyt duży, abyś mógł nim zarządzać w sposób, w jaki zawsze to robiłeś, i 

dlatego konieczne jest rozwijanie umiejętności przywódczych, aby kontynuować rosnąć. Ten rozdział 

pomoże ci dokonać tego przejścia. 

Przejście od przedsiębiorcy do lidera 

Większość małych firm jest zakładana i zarządzana przez osobę z przedsiębiorczym nastawieniem. Nie 

postanowiłeś stworzyć biznesu: wierzysz, że masz talent do tego, co robisz i wierzysz, że możesz to 

zrobić lepiej niż firma, w której obecnie pracujesz, lub widzisz okazję, która nie jest dzisiaj 

wykorzystywana. Rozpoczynasz więc podróż do stworzenia firmy i obsługi niektórych klientów. Potem 

stajesz się przeciążony i znajdujesz inną osobę, taką jak Ty, która zostaje Twoim pierwszym 

pracownikiem i zaczyna się Twoja przywództwo. Z biegiem czasu stopniowo dodajesz kilka kolejnych 

osób, prowadząc firmę poprzez bezpośrednią interakcję z każdym z członków zespołu. Większość ludzi 

może to robić przez chwilę, a nawet podejmować wszystkie decyzje po drodze. Ale w pewnym 

momencie w przyszłości, często gdy dorośniesz i zatrudnisz 10 lub więcej pracowników, wszystko 

zacznie się psuć. Stałeś się wąskim gardłem, ponieważ wszystko musi przejść przez ciebie. Zawsze 

podejmowałeś wszystkie decyzje, w końcu to Twoja sprawa. Ale niestety to podejście nie ma większego 

znaczenia i wkrótce sprawy stają się naprawdę problemem, a pracownicy i klienci zaczynają wyrażać 

niezadowolenie z firmy, z której wcześniej byli bardzo zadowoleni. Co musi się zmienić, aby zmienić Cię 

z przedsiębiorcy na lidera? Duża część zmian to zmiana umysłu. To zrozumienie, że zamiast pracować 

„w” biznesie 24/7/365, musisz poświęcić dużo czasu na pracę „nad” firmą. Kluczem jest to, że przejście 

powinno się rozpocząć. Dopóki to się nie stanie, nie można poczynić postępów. Przypadkowi 

przedsiębiorcy rzadko przechodzą szkolenie biznesowe, więc nawet z chęcią dokonania zmiany często 

mają trudności ze zrozumieniem, co to oznacza. 

Angażowanie się podczas delegowania podejmowania decyzji 

W początkowym okresie firma jest przedsiębiorcą. Ponieważ przedsiębiorca jest twórcą 

przedsiębiorstwa, często doświadcza bardzo silnego emocjonalnego przywiązania do firmy, podobnie 

jak rodzica do dziecka. W rezultacie przedsiębiorcy często odczuwają potrzebę sprawowania pełnej 

kontroli nad każdym szczegółem biznesu, kierując się obawą, że jeśli czegoś nie zrobią, nie zostanie to 

zrobione poprawnie. Przedsiębiorcy, którzy chcą być w stanie skutecznie skalować, muszą nauczyć się 

delegować, spychając decyzje jak najdalej w dół organizacji, aby mogli skupić się na problemach 

wysokiego poziomu, takich jak określanie ogólnego kierunku i celów długoterminowych firmy. Na tym 

etapie ustal wyraźne granice emocjonalne i praktyczne. Nie możesz już utożsamiać się z firmą; nie 

możesz już być wszechmocny i wszechwidzący. Umiejętność delegowania obowiązków jest kluczową 

umiejętnością pozwalającą w pełni wykorzystać swoją osobistą skuteczność. Jednak delegowanie może 

być nieco trudne – musisz być stanowczy, ale ufać osobie, której przekazujesz swoje obowiązki. Chcąc 

delegować do swojego zespołu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 



* Zapomnij o swoim ego. Dużą mentalną przeszkodą na drodze do delegowania jest to, że „Jeśli chcesz, 

aby coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam”. Nie jesteś jedyną osobą na świecie, która potrafi to 

zrobić dobrze. Możesz być jedyną osobą, która może to zrobić w tej chwili dobrze, ale jeśli wyszkolisz 

kogoś, prawdopodobnie też będzie w stanie zrobić to dobrze. 

* Przestań czekać, aż ludzie zgłoszą się na ochotnika. Jeśli nie chcesz delegować pracy, możesz mieć 

drobny przypadek zespołu męczennika - prawdopodobnie jesteś przytłoczony i często zastanawiasz 

się, dlaczego ludzie nigdy nie oferują pomocy. Pozbądź się wszelkiej frustracji, jaką możesz mieć z 

powodu ludzi, którzy nie wyciągają pomocnej dłoni; pamiętaj, że to ostatecznie Twoja praca aby 

komunikować swoje potrzeby, a tym samym szukać pomocy! 

* Deleguj cel, a nie procedurę. To jest klucz, aby nie zostać mikromenedżerem. Ustal jasne standardy 

dla jakich rodzajów wyników, których szukasz, i pokaż osobie, jak to robisz, ale powiedz jej, że może to 

zrobić w dowolny sposób, o ile jest to zrobione dobrze i jest ukończone na czas. 

* Przydziel zasoby niezbędne do wykonania zadania. Możesz mieć dostępne zasoby, które są niezbędne 

do ukończenia zadania, ale osoba, której powierzono zadanie, może nie mieć do nich dostępu. Rzeczy 

takie jak dane chronione hasłem i specjalistyczny sprzęt mogą być niezbędne do wykonania tego 

zadania, więc upewnij się, że Twój pomocnik ma wszystko, czego potrzebuje, aby odnieść sukces. 

* Bądź cierpliwy i zaakceptuj, że będą błędy. Osoba, której delegujesz, popełni błędy podczas nauki 

wykonywania nowego zadania. To część procesu uczenia się. Jeśli zadanie lub projekt nie wygląda tak, 

jak chciałeś, to Twoja wina, a nie jego. 

* Rozpoznaj swojego pomocnika, gdy to się liczy. Delegowanie zadań komuś innemu jest konieczne, 

jeśli chcesz być skutecznym liderem. Jednak przyniesie to efekt przeciwny do zamierzonego, gdy 

delegujesz zadanie, pozwalasz swojemu pomocnikowi ciężko nad nim pracować, a następnie bierzesz 

wszystkie zasługi dla siebie. Doceniaj i chwal wysiłki innych w swoim imieniu. 

Budowanie zaufania 

Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić jako lider, jest założenie, że inni ufają ci po 

prostu na podstawie twojej roli lub tytułu. Zaufanie nie jest korzyścią, która jest dostarczana wraz z 

tabliczką znamionową na drzwiach. Jak wiemy, jeśli jesteś rodzicem, na zaufanie trzeba zapracować, a 

to wymaga czasu. 

Jako lider możesz być zaufany tylko w takim stopniu, w jakim ludzie wierzą w twoje zdolności, 

konsekwencję, uczciwość i zaangażowanie w dostarczanie. Dobrą wiadomością jest to, że możesz z 

czasem zdobyć zaufanie, budując i utrzymując osiem kluczowych mocnych stron (wszystkie „C”): 

* Przejrzystość: ludzie ufają jasnemu i nie ufają dwuznacznym. Jasno określ swoją misję, cel, 

oczekiwania i codzienne zajęcia. Kiedy jasno określisz swoje oczekiwania, jest bardziej 

prawdopodobne, że dostaniesz to, czego chcesz. Kiedy na co dzień jasno określasz priorytety, 

przekonasz się, że Twój zespół stanie się bardziej produktywny i efektywny. 

* Współczucie: ludzie wierzą w tych, którzy troszczą się o siebie poza sobą. Myśl poza sobą i nigdy nie 

lekceważ potęgi szczerej troski o drugą osobę. Ludzie często sceptycznie podchodzą do tego, czy ktoś 

naprawdę ma na uwadze ich najlepszy interes. 

* Charakter: Ludzie zauważają tych, którzy robią to, co jest tuż przed tym, co łatwe. Liderzy, którzy 

zbudowali ten filar, konsekwentnie robią to, co należy zrobić, gdy trzeba to zrobić. 



*Wkład: Niewiele rzeczy buduje zaufanie szybciej niż rzeczywiste wyniki. Możesz mieć współczucie i 

charakter, ale bez obiecanych rezultatów ludzie nie będą ci ufać. Bądź współtwórcą, który dostarcza 

prawdziwe wyniki. 

* Kompetencja: ludzie mają zaufanie do tych, którzy są świeży, odpowiedni i zdolni. Powinieneś uczyć 

się nowych sposobów robić rzeczy i być na bieżąco z pomysłami i trendami. Arogancja i zrobienie tego 

nastawienia uniemożliwia ci rozwój i podważa zaufanie innych do ciebie. 

* Połączenie: ludzie chcą śledzić, kupować od znajomych i przebywać w pobliżu — a posiadanie 

znajomych polega na budowaniu kontaktów. 

Zaufanie polega na relacjach, a relacje najlepiej buduje się, ustanawiając autentyczne połączenie. 

Zadawaj pytania, słuchaj, a przede wszystkim okazuj wdzięczność - to podstawowa cecha naprawdę 

utalentowanych łączników. 

* Zaangażowanie: Ludzie wierzą w tych, którzy przetrwają przeciwności. Twój zespół ufa Ci, gdy widzą 

zaangażowanie i poświęcenie dla większego dobra. Zaangażowanie buduje zaufanie. 

* Konsekwencja: w każdej dziedzinie życia małe rzeczy - wykonywane konsekwentnie - robią dużą 

różnicę. Zrobione małe rzeczy konsekwentnie zapewniają wyższy poziom zaufania i lepsze wyniki. 

Wielcy przywódcy konsekwentnie robią najpierw małe, ale najważniejsze rzeczy. Dzwonią i piszą 

podziękowania. Czy małe rzeczy, konsekwentnie. 

Bez zaufania do miejsca pracy komunikacja i praca zespołowa ulega erozji. Dodatkowo, morale spada, 

a obroty rosną. To wszystko są złe rzeczy. 

Przejście od zarządzania reaktywnego do planowania strategicznego 

Zarządzanie reaktywne odnosi się do sytuacji, w której nie możesz – lub nie możesz – planować z 

wyprzedzeniem problemów lub możliwości. Zamiast tego reagujesz na nie, gdy się pojawiają. W 

rezultacie zawsze jesteś o krok w tyle. Nie masz czasu, aby wybiegać w przyszłość, aby zapobiegać 

problemom, więc wydaje się, że pojawiają się one znikąd. W przeciwieństwie do tego, proaktywne 

zarządzanie ma miejsce, gdy planujesz z wyprzedzeniem unikać problemów lub zarządzać nimi. 

Dlaczego dzieje się zarządzanie reaktywne 

Możesz być w stanie reaktywnym z kilku powodów. Na przykład: 

* Kryzys mógł zmusić Cię do zmiany lub porzucenia planów. Musisz podejmować krótkoterminowe 

decyzje, aby poradzić sobie z szybko rozwijającą się sytuacją. 

* Twoja organizacja może mieć źle zaplanowane procesy lub zasady. Musisz poświęcić swój czas na ich 

naprawę lub obejście, zamiast planować przyszłość. 

* Może się okazać, że reaktywny styl zarządzania jest ekscytujący. Ludzie mogą cieszyć się 

towarzyszącym temu szumem. 

Przejście na planowanie strategiczne 

Dla wielu osób planowanie strategiczne jest przeznaczone tylko dla dużych firm, ale w równym stopniu 

dotyczy małych firm. Planowanie strategiczne to dopasowanie mocnych stron Twojej firmy do 

dostępnych możliwości. Aby zrobić to skutecznie, musisz zbierać, prześwietlać i analizować informacje 

o środowisku biznesowym. Musisz także dobrze rozumieć swój biznes - jego mocne i słabe strony - oraz 

opracować jasną misję, cele i zamierzenia. Podstawowe elementy planu strategicznego to: 



 * Określ, gdzie jesteś. Aby uzyskać dokładny obraz tego, gdzie znajduje się Twoja firma, przeprowadź 

audyty zewnętrzne i wewnętrzne, aby uzyskać jasne zrozumienie rynku, otoczenia konkurencyjnego i 

kompetencji Twojej organizacji (twoje prawdziwe - nie postrzegane - kompetencje). 

* Określ, co jest ważne. Skoncentruj się na tym , gdzie z czasem chcesz przenieść swoją firmę. To 

wyznacza kierunek działalności w dłuższej perspektywie i jasno określa misję (rynki, klienci, produkty 

itd.) oraz wizję. 

Na podstawie tej analizy można określić kwestie priorytetowe – te, które są tak istotne dla ogólnego 

dobrostanu przedsiębiorstwa, że wymagają pełnej i natychmiastowej uwagi całego zespołu 

zarządzającego. Plan strategiczny powinien koncentrować się na tych kwestiach, a więc: 

1. Określ, co musisz osiągnąć. Zdefiniuj oczekiwane cele, które jasno określają, co Twoja firma musi 

osiągnąć, aby sprostać kwestiom priorytetowym. 

2. Określ, kto jest odpowiedzialny. W ten sposób dotrzesz tam, gdzie chcesz. Strategie, plany działania 

i budżety to wszystkie etapy procesu, które skutecznie komunikują, jak zamierzasz przeznaczyć czas, 

swoich ludzi i pieniądze na zajęcie się priorytetowymi kwestiami i osiągnięcie zdefiniowanych celów. 

3. Przegląd. Przejrzeć. Przejrzeć. To nie koniec. To nigdy się nie kończy. Aby upewnić się, że plan działa 

zgodnie z założeniami, należy regularnie przeprowadzać zaplanowane formalne przeglądy procesu i w 

razie potrzeby udoskonalać. 

Planowanie odgrywa ważną rolę w każdym przedsięwzięciu biznesowym. Może mieć wpływ na sukces 

lub porażkę Twojej firmy. Powinieneś dokładnie zaplanować, zanim zainwestujesz swój czas, a 

zwłaszcza pieniądze w jakiekolwiek przedsięwzięcie biznesowe. Plan strategiczny to dokument 

używany do komunikowania się z Twoim zespołem o celach biznesowych, działaniach niezbędnych do 

osiągnięcia tych celów oraz wszystkich innych krytycznych elementów opracowanych podczas 

ćwiczenia planowania. Dwa czynniki sprawiają, że planowanie strategiczne jest teraz jeszcze 

ważniejsze: globalizacja i innowacje technologiczne. Postęp technologiczny wyrównał szanse 

mniejszych przedsiębiorstw, które chcą konkurować z większymi, ale także przyspieszył tempo zmian i 

stopień niepewności, z którą musi żyć każdy właściciel firmy. Potrzebujesz sposobu, aby ocenić 

całościowy obraz, i tu właśnie pojawia się planowanie strategiczne. Chociaż głównym celem planu 

strategicznego jest pomoc w wytyczeniu najmądrzejszej możliwej ścieżki wzrostu, istnieją inne 

korzyści. Dobry plan zapewnia, że każdy członek Twojego zespołu pracuje nad tymi samymi celami, a 

także pomaga inteligentniej zarządzać budżetem, zatrudnianiem, alokacją zasobów i planowaniem 

sukcesji. Jeśli szukasz zewnętrznego finansowania, może ono uspokoić pożyczkodawców, że masz 

zarówno wizję, jak i konkretny plan jej realizacji. Planowanie strategiczne ma wiele kształtów i form; 

jednak proces planowania strategicznego powinien obejmować analizę sytuacyjną. Polega to na 

spojrzeniu na bieżące zewnętrzne i  środowisko wewnętrzne, w którym znajduje się firma, 

formułowanie celów biznesowych i strategii w oparciu o ocenę środowiskową oraz opracowywanie 

procedur wdrażania i oceny planu strategicznego. Plany strategiczne dla Twojej firmy powinny 

obejmować okres od trzech do pięciu lat, ale jeśli firma lub jej otoczenie jest bardzo dynamiczne, może 

być wskazany krótszy okres. 

Właściwi ludzie do autobusu 

W klasycznej książce Od dobrego do wielkiego Jim Collins mówi: „…aby zbudować odnoszącą sukcesy 

organizację i zespół, musisz zatrudnić odpowiednich ludzi do autobusu”. Jego badania pokazują, że 

robią to wielkie firmy i organizacje. Dostają właściwych ludzi i umieszczają ich na właściwych miejscach. 

Ale pytanie, które powinieneś sobie zadać, brzmi: „Kim są właściwi ludzie?” W końcu, aby zabrać 



właściwych ludzi do autobusu, musisz określić, kim są właściwi ludzie, prawda? Wyciągnięcie 

niewłaściwych ludzi z autobusu i ludzi na właściwych miejscach jest o wiele trudniejsze, niż się wydaje. 

Rozdział 5 pomaga w ustaleniu, w jaki sposób ludzie powinni odejść z firmy. Szybko się o tym 

przekonasz, jeśli zapełniając autobus właściwymi ludźmi w małej firmie, prawdopodobnie nie ma 

bagażu, a ludzie skaczą z miejsca na miejsce. Jednak wraz z rozwojem coraz ważniejsze staje się 

patrzenie w lusterko wsteczne i obserwowanie, jak sprawy się układają. Te zasady warto wziąć pod 

uwagę podczas przestawiania autobusu: 

* Tylko dlatego, że ktoś był dobrze dopasowany na ostatnim przystanku, nie oznacza, że jest on 

dopasowany na każdym przystanku. Firmy przerastają pracowników. Pracownicy przerastają firmy. 

Zdarza się. Pozbądź się tego i nie trzymaj się ludzi ze współczucia. Zaakceptuj również, że wielcy ludzie 

odejdą i jest to niezwykle ważne, aby uznać ten punkt. Jeśli jednak mieli z Tobą świetne doświadczenia, 

stają się zwolennikami Ciebie i Twojej firmy i nigdy nie wiesz, mogą chcieć wrócić! * Mierz wkład 

pracowników w porównaniu do pogorszenia. Możesz żyć z większym irytacją ze strony swoich 

najlepszych pracowników, ale ich wkład zwykle przekracza problemy, które nękają i rozpraszają firmę. 

Ale nie pozwól, aby równanie wkładu i pogorszenia się wyrwało z równowagi – nawet w przypadku 

najlepszych graczy. Zajmij się tym poprzez wyważony przegląd ich wkładu, spójrz na ich zachowania w 

równym świetle z ich wymiernymi osiągnięciami i stwórz całościowy obraz ich wartości dla Twojej 

firmy. W końcu po co mieć wysokowydajnego menedżera sprzedaży, jeśli nieustannie zastrasza swój 

zespół, co prowadzi do rotacji pracowników, a tym samym do dodatkowych kosztów. 

* Podejmuj świadome decyzje. Jeśli podejrzewasz, że ktoś już nie pasuje, podejmij decyzję o szybkim 

opuszczeniu go, ale nie wykonuj reakcji szarpnięcia kolanem i nie pozwól, aby problem się utrzymywał. 

Bądź rozważny, zdecydowany i idź dalej. Jeśli w ogóle masz jakieś współczucie i poproszenie kogoś o 

opuszczenie autobusu będzie szalenie bolesne, ale nieuchronnie będzie to lepsze zarówno dla firmy, 

jak i dla jednostki. Wyświadcz obojgu przysługę i prowadź ciężką rozmowę. 

* Poproszenie kogoś o zmianę miejsca może być trudne. Nie proś kogoś, aby wstał z miejsca bez 

wyznaczenia nowego. Opracuj plan, określ jasne kryteria sukcesu i wytrwaj. Wszelkie niejasności przy 

przenoszeniu siedzeń to katastrofa. Im dłużej pracownik idzie w przejściu, tym większe 

prawdopodobieństwo, że będziesz musiał skręcić, przewróci się i ktoś odniesie obrażenia. Zanim to 

zrobisz, upewnij się, że nie idziesz łatwą drogą, ponieważ nie chcesz prosić ich o wysiadanie! 

Rekrutacja dopasowana do Twoich wartości i kultury 

Kultura firmy, czasami nazywana kulturą organizacyjną, jest integralną częścią tożsamości każdej firmy, 

ponieważ dyktuje sposób prowadzenia biznesu, sposób podejmowania decyzji i wzajemne traktowanie 

się pracowników. Zwłaszcza w małych firmach każdy pracownik może mieć znaczący wpływ – dobry 

lub zły – na kulturę organizacyjną. Większość właścicieli małych firm może opowiedzieć historie o 

dawnych pracownikach, pracownikach, którzy pomimo nienagannych referencji i świetnych rozmów 

kwalifikacyjnych po prostu nie pasowali do ludzi lub nacierali w niewłaściwy sposób. Ich wpływ na małą 

firmę może być znaczące, w tym wydatki na szkolenia i sprzęt, a także „miękkie” koszty obniżonego 

morale, nie wspominając o zwiększonej niepewności w miejscu pracy. Więcej informacji na temat 

budowania kultury firmy znajdziesz w rozdziale 3. 

 

Rozpoznawanie rzeczy, w których nie jesteś dobry 



Być może jednym z najważniejszych powodów, dla których warto rekrutować nowych pracowników, 

jest wprowadzenie w firmie umiejętności lub kompetencji, które albo uzupełniają to, co robisz, albo są 

z natury tak specjalistyczne, że głupotą byłoby sądzić, że sam je posiadasz . 

Oczywistymi przykładami mogą być finanse, zasoby ludzkie, marketing lub umiejętności sprzedażowe. 

Dlatego tak ważne jest, aby rekrutować ekspertów w tych dziedzinach, którzy mają wiedzę i 

doświadczenie większe niż Twoja. Rozdział 2 zawiera więcej wskazówek dotyczących rekrutacji 

właściwych osób we właściwym czasie. Rekrutacja to jedna z opcji; outsourcing dla specjalistów może 

być w krótkim okresie również korzystną opcją, ponieważ może: 

* Zmniejsz i kontroluj koszty operacyjne 

* Popraw koncentrację firmy 

* Uzyskaj dostęp do światowej klasy możliwości 

* Bezpłatne zasoby wewnętrzne do innych celów 

* Podziel się ryzykiem z firmą partnerską 

Na początku najczęstszymi powodami outsourcingu były zmniejszenie kosztów lub liczby pracowników. 

W dzisiejszym świecie kierowcy są często bardziej strategiczni i koncentrują się na przeprowadzaniu 

podstawowych działań tworzących wartość dodaną we własnym zakresie, gdzie organizacja może 

najlepiej wykorzystać swoje kluczowe kompetencje. 

Zapewnienie, że wszyscy jadą w to samo miejsce 

Musisz upewnić się, że uzyskasz zgodę i wpisowe wszystkich tych, którzy wyruszą z tobą w podróż. 

Każdy, kto podróżował z dziećmi, które są zabierane gdzieś, do których nie chcą jechać, doceni to. 

Nadal możesz osiągnąć swój cel, chociaż sprzeciwiają się, ale cały proces będzie bolesny i możesz nawet 

żałować, że w ogóle nie poszedłeś. Zaangażuj wszystkich i upewnij się, że czuli, że byli konsultowani i 

wysłuchani, ponieważ wysiłek związany z zaangażowaniem ich z góry jest o wiele mniejszy niż wysiłek 

wciągnięcia ich za sobą, walcząc na każdym kroku. 

Jak więc upewnić się, że wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, a co najważniejsze, że kierunek, w 

którym zmierzają, jest pożądanym celem? W rzeczywistości jest to stosunkowo proste i łączy się 

bezpośrednio z planowaniem strategicznym, które musisz podjąć. Ćwiczenie z planowania 

strategicznego pozwala wytyczyć najmądrzejszą możliwą ścieżkę wzrostu. Podejmując to ćwiczenie, 

powinieneś osiągnąć cele i zadania, które Twoja firma będzie musiała osiągnąć, aby się rozwijać. Cele 

mogą być finansowe lub mogą być związane z opracowaniem nowego produktu lub usługi, które 

umożliwią ci rozwój. Musisz przełożyć duże, włochate cele organizacyjne na szereg celów i zadań, które 

odzwierciedlają twoje postępy w podróży. Po utworzeniu celów musisz delegować je do swojego 

zespołu. 

Utrzymuj indywidualne cele pracowników SMART (proste, mierzalne, osiągalne, odpowiednie i 

terminowe). W rozdziale 8 dowiesz się, jak dostosować cele biznesowe do celów pracowników. Nie 

zapomnij sprawdzić postępów po drodze. Regularne sprawdzanie swoich postępów ma wiele zalet. 

Pozwala to wcześnie wykryć, kiedy zboczyłeś z kursu, wprowadzając ewentualne poprawki tylko 

drobne, oszczędzając czas i zasoby. Buduje zaufanie w tych ludziach, którzy wybierają się w podróż, 

pozwalając im myśleć: „Tak, robimy postępy”, „Jesteśmy na dobrej drodze” i tak dalej. Potwierdza, że 

podjąłeś właściwą decyzję, wybierając cel i kierunek działania. Tworzy również własny impet, 

zachęcając ludzi do kontynuowania i wkładania wysiłku, ponieważ widzą, że wysiłek nie idzie na marne. 



Ważnym punktem do zapamiętania jest to, że kiedy dotrzesz do celu, świętuj swój sukces! Ile razy w 

życiu docierasz na szczyt góry i zamiast poświęcać czas na podziwianie widoków, docenianie swoich 

osiągnięć i myślenie o tym, czego nauczyłeś się podczas podróży, ktoś krzyczy „Spójrz! Jest następna 

góra i jest jeszcze wyższa i bardziej stroma niż ta. Chodźmy wszyscy!”? Kiedy osiągniesz swój cel, 

upewnij się, że masz czas, aby się nim cieszyć. Weź relaksujący oddech, ciesz się nowym otoczeniem i 

delektuj się zapachami i smakami przysłowiowego jedzenia i piwa, ponieważ następnym razem, gdy 

sytuacja stanie się ciężka i poprosisz ludzi, aby kopali głęboko, te wspomnienia podtrzymają ich i 

podtrzymują. To wspólne doświadczenie buduje silny, odporny zespół. 

Zrozumienie, że przywództwo to samotne miejsce 

Przywództwo jest samotne. Możesz wierzyć lub nie, że wielcy liderzy są motywowani podejmowaniem 

właściwych decyzji dla największego dobra firmy i zespołów, którymi kierują. Możesz już znaleźć 

systemy wsparcia, emocjonalne i duchowe spełnienie oraz walidację poza ustawienie pracy poprzez 

rodzinę, przyjaciół i zewnętrznych trenerów/doradców. Jednak wszystko to jest czysto teoretyczne, 

chyba że naprawdę rozumiesz, że przywództwo to naprawdę samotne miejsce. 

Najlepsi przywódcy mają powierników, którzy mogą im to dać prosto, mówić prawdę władzom i 

informować ich o tym. Profesor zarządzania w Stanford, Robert Sutton, ostrzegał, aby osoby 

odpowiedzialne były bardziej zaabsorbowane sobą i mniej wyczulone na perspektywę innych właśnie 

wtedy, gdy najbardziej potrzebują informacji z zewnątrz. Musisz również mieć świadomość, że izolacja 

lub samotność jednej osoby staje się większym problemem, gdy prowadzi do złych decyzji, 

negatywnych emocji, zmęczenia i frustracji. A kto chce dla ciebie pracować, jeśli jesteś nieszczęśliwą 

osobą? Więc jak sobie z tym radzisz? Oto nasze pomysły na samotność na szczycie: 

* Znajdź grupę rówieśniczą. Będziesz walczył o znalezienie równowagi. Znajdź osoby na podobnych 

stanowiskach, które zmagają się z podobnymi okolicznościami, z którymi możesz omówić poufne 

kwestie. Będzie to miało znaczący wpływ na Twój biznes i Twoje samopoczucie. 

* Zdobądź trenera lub mentora. Jednym z powodów, dla których coach jest pomocny, jest to, że może 

omawiać kwestie bez żadnego interesu w Twojej decyzji – w przeciwieństwie do prawie wszystkich 

innych osób w Twoim życiu. Dobry trener pomaga dostrzec martwe punkty i zagłębić się w problemy, 

a nie tylko atakować je na powierzchni. 

Często można znaleźć mentora, który pełni tę samą funkcję w bezpłatnym związku. Znalezienie lidera 

z przeszłym doświadczeniem odpowiadającym twojemu, który jest zmotywowany do bycia twoim 

mentorem, może być dużą zaletą. Ta osoba wie, jak trudno jest być w twoich butach, ponieważ kiedyś 

tam była. Być może dlatego teraz wskoczą, aby ci pomóc. Więc w końcu nie tylko akceptuj, że to 

samotne miejsce, i że w rzeczywistości życie może wydawać się do bani! Podejmij inicjatywę i rozwiąż 

problem tak, jak każdy inny problem biznesowy. 

Buck zawsze zatrzymuje się z tobą… sprawdź tę definicję odpowiedzialności ze słownika Merriam-

Webster: 

jakość lub stan odpowiedzialności; zobowiązanie lub gotowość do wzięcia odpowiedzialności lub 

rozliczenia się z własnych czynów. 

Zdefiniowanie odpowiedzialności może być łatwe, ale ilu z was faktycznie je spełnia? Wydawałoby się, 

że żyjemy dzisiaj w społeczeństwie, w którym żądamy prywatności dla siebie i odpowiedzialności od 

wszystkich innych! Jednak jako lider biznesowy wiesz, że ostatecznie Twoje działania prowadzą do 

wyników, za które nie możesz uniknąć odpowiedzialności. Jak więc upewnić się, że wszyscy w Twojej 



firmie czują się odpowiedzialni za swoje działania? Zasadniczo pytasz ich i raz za razem demonstrujesz, 

co następuje: 

* Zmierz się z własnym brakiem odpowiedzialności. Aby poprawić swoje zachowanie, musisz 

zidentyfikować i przeanalizować swoje słabe punkty. Więc najpierw spójrz wstecz na swoje 

przywództwo i określ czasy, kiedy nie udało ci się pociągać siebie lub swojego zespołu do 

odpowiedzialności. Jeśli wiesz, kiedy i w jaki sposób najprawdopodobniej nie wziąłeś 

odpowiedzialności ani nie przyjąłeś członka Twojego zespołu na konto pomoże Ci upewnić się, że to się 

nie powtórzy. 

* Przejmij odpowiedzialność za wszystkie problemy (i przestań grać w obwinianie!). To całkiem proste: 

jeśli jesteś liderem, pieniądze zatrzymują się na tobie… niezależnie od tego, czy wyniki są dobre, czy 

złe. Wszyscy obwinialiśmy problemy zewnętrzne, na przykład kryzys finansowy lub odejście klienta z 

powodów, które Twoim zdaniem są poza Twoją kontrolą, ale w rzeczywistości takie rzeczy się zdarzają! 

Twoim zadaniem jest upewnienie się, że masz stały dopływ klientów zastępczych, aby złagodzić 

nieuniknione straty. 

Twoim zadaniem jako lidera jest zrobienie wszystkiego, co w Twojej mocy, aby rozwiązać każdy 

problem. Jeśli nie, druga osoba nie jest słabym ogniwem; ty jesteś. Następnym razem, gdy znajdziesz 

się w takiej sytuacji, nie wytykaj palcami. Zamiast tego powiedz: „Skoncentrujmy się wszyscy na 

pomaganiu mi w rozwiązaniu naszego problemu”. Postrzegaj siebie jako stronę odpowiedzialną. A gdy 

tylko zdasz sobie sprawę, że jest problem, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób pozwoliłeś na to. Dotarcie 

do sedna sprawy w uczciwy i terminowy sposób zapewni najbardziej bezpośrednią drogę do 

rozwiązania, nawet jeśli nie jest to wygodne. 

Wiara w to, że ludzie naprawdę są Twoim najważniejszym zasobem 

Nie wszyscy ludzie są cennymi aktywami, ale zdecydowana większość mogłaby być, gdyby tylko byli 

odpowiednio zarządzani. Problem polega na tym, że bardzo, bardzo niewielu menedżerów lub HR-

owców wie, jak to zrobić. Wiele firm, nawet tych z działami HR, nie radzi sobie z zarządzaniem  

pracownikami, słaba praca polegająca na uwolnieniu pełnego potencjału pracowników. W każdym 

człowieku znajduje się znaczny zasób kreatywności, innowacji i produktywności, a wyzwaniem dla 

zarządzania jest uwolnienie tej podaży i zastosowanie jej do celów biznesowych. 

Co więc robisz, aby pokazać, że naprawdę wierzysz, że twoi ludzie są twoim największym atutem, a nie 

tylko gołosłownie? 

* Uznaj ludzi za swój najcenniejszy zasób. Powinieneś w pełni rozpoznać swoich ludzi jako swój 

najcenniejszy zasób. Twoi najlepsi pracownicy będą pochodzić z kręgu najbardziej zaangażowanych i 

zrozumieją, że zaangażowanie pracowników wpływa na wyniki biznesowe. Należy pamiętać, że to 

dzięki pracownikom buduje się lojalność klientów. Dzięki nim dostarczane są produkty i usługi, 

osiągane są zyski i wzrost. 

* Pomóż liderom prowadzić. Dzisiejsze, szybko rozwijające się środowisko biznesowe wymaga znacznie 

większego przywództwa niż w poprzednich latach. Osoby na stanowiskach kierowniczych odgrywają 

kluczową rolę w angażowaniu ludzi i osiąganiu wyników. Trzeba nadawać tempo i ton, komunikować 

oczekiwania, aktywnie angażować ludzi w codzienne prowadzenie biznesu i zapewniaj regularne 

coachingi i informacje zwrotne, aby Twoi pracownicy mogli utrzymać tempo i wprowadzać niezbędne 

poprawki w kursach. 

* Rozwijaj swoich ludzi, aby byli jak najlepsi. Zawsze pamiętaj, ludzie chcą wykonywać dobrą robotę. 

Chcą uczestniczyć w zwycięskim biznesie, w którym wiedzą, że mogą coś zmienić, mają wpływ na swoją 



przyszłość i czują się docenieni za swoje wysiłki. Pracownicy lubią wykonywać znaczącą pracę i wiedząc, 

że to, co robią, przyczynia się do sukcesu firmy. Nie zapomnij przekazać im, jak sobie radzą. 

* Obejmij uczenie się i rozwój. Twoi pracownicy muszą wiedzieć, że cenisz ich tak samo jak każdego 

klienta. Jednym ze sposobów na ich pokazanie jest inwestowanie w ich rozwój zawodowy. Kiedy 

upewnisz się, że mają umiejętności i informacje, których potrzebują, aby dobrze wykonywać swoją 

pracę, wiedzą, że Ci zależy. Kiedy poświęcasz czas na wzmocnienie tego, czego nauczyli się na szkoleniu, 

wiedzą, że wspierasz ich sukces. Kiedy uczysz ich wszystkiego, co wiesz i starasz się pomóc im stać się 

najlepszymi, jakimi mogą być, wiedzą, że cenisz ich i ich wkład. 

Zarabianie pieniędzy lub dorastanie ludzi 

Wielu przedsiębiorców wydaje się postrzegać szkolenia i rozwój pracowników jako bardziej opcjonalne 

niż niezbędne… punkt widzenia, który może być kosztowny zarówno dla krótkoterminowych zysków, 

jak i długoterminowego postępu. Głównym powodem, dla którego tak wielu właścicieli firm uważa 

szkolenie za opcjonalne, jest to, że jest postrzegane bardziej jako wydatek niż inwestycja. Jest to 

całkowicie zrozumiałe, gdy zdajesz sobie sprawę, że w wielu firmach szkolenia i rozwój nie są 

nastawione na osiągnięcie zamierzonego wyniku dla firmy. W rezultacie właściciele firm często 

wysyłają swoich ludzi na szkolenia, które wydają się słuszne i brzmią dobrze, nie wiedząc, czego mogą 

oczekiwać w zamian. Ale bez wymiernych wyników prawie niemożliwe jest postrzeganie treningu jako 

czegoś więcej niż kosztu. Teraz porównaj to podejście z podejściem, w którym szkolenie jest 

postrzegane jako inwestycja kapitałowa, z przemyślanym rozważeniem, w jaki sposób uzyskasz 

akceptowalną stopę zwrotu z inwestycji. A dobrym miejscem do rozpoczęcia „przemyślanej analizy” 

jest analiza potrzeb. Jeśli chodzi o szkolenie i rozwój, analiza potrzeb jest tak naprawdę analizą 

wyników - czego chcesz od tego szkolenia? Zadaj sobie pytanie: „Co zmieni się w mojej firmie lub w 

zachowaniu lub wydajności moich pracowników w wyniku tego szkolenia, które pomoże mojej firmie?” 

Ostrzegam: to ćwiczenie wymaga poświęcenia czasu na przemyślenie i skupienie się więcej na 

procesach niż na produktach. Przechodząc przez tę analizę, zastanów się nad mocnymi i słabymi 

stronami swojej firmy i spróbuj zidentyfikować braki, które po skorygowaniu stanowią potencjalny 

wzrost w Twojej firmie. Wspólny obszar dla poprawy w wielu firmach pomaga przełożonym lepiej 

zarządzać wydajnością. Wiele osób awansuje na stanowiska kierownicze, ponieważ są technicznie 

dobrzy w swojej pracy, ale nie są przeszkoleni jako menedżerowie, aby pomóc swoim podwładnym 

osiągnąć najwyższą wydajność. Określenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych w oparciu o 

docelowe wyniki to dopiero początek. Następnym krokiem jest ustalenie dynamiki uczenia się dla 

Twojej firmy. W dzisiejszej gospodarce, jeśli Twój biznes się nie uczy, to zostaniesz w tyle. A firma uczy 

się tak, jak uczą się jej ludzie. Twoi pracownicy to ci, którzy każdego dnia, rok w rok, produkują, 

udoskonalają, chronią, dostarczają i zarządzają Twoimi produktami lub usługami. Przy szybkim tempie 

i międzynarodowym zasięgu rynku XXI wieku ciągłe uczenie się ma kluczowe znaczenie dla dalszego 

sukcesu Twojej firmy. Aby stworzyć kulturę uczenia się w swojej firmie, zacznij od jasnego przekazania 

swoich oczekiwań, że pracownicy powinni podjąć kroki niezbędne do doskonalenia swoich 

umiejętności, aby pozostać na szczycie swoich zawodów lub dziedzin pracy. Upewnij się, że wspierasz 

ich wysiłki w tym obszarze, dostarczając zasoby, których potrzebują, aby osiągnąć ten cel. Po drugie, 

przekaż swoim pracownikom konkretne potrzeby szkoleniowe i docelowe wyniki, które ustaliłeś w 

wyniku analizy potrzeb. Po trzecie, zapewnij dobre wprowadzenie i orientację w kulturze swojej firmy, 

w tym kulturze uczenia się, wszystkim nowym pracownikom, których zatrudniasz. Ta orientacja 

powinna wprowadzić pracowników do Twojej firmy i zapewnić im odpowiednie przeszkolenie w 

zakresie skutecznych procedur, które Twoja firma opracowała i nauczyła się z biegiem czasu. Każdy 

udany program szkoleniowy i rozwojowy zawiera również element, który odpowiada na Twoje obecne 

i przyszłe potrzeby przywódcze. W swojej istocie, ten komponent musi zapewniać systematyczną 



identyfikację i rozwój Twoich menedżerów pod kątem stylu przywództwa, który napędza Twój biznes i 

czyni go wyjątkowym i rentownym. Czy poświęciłeś czas na zastanowienie się nad stylem przywództwa, 

który odnosi największe sukcesy w Twoim środowisku i który chcesz promować? Jakie kroki 

podejmujesz, aby rozwinąć te ważne cechy przywódcze w swoich ludziach? Względy finansowe 

związane ze szkoleniem mogą być kłopotliwe, ale w większości przypadków rzeczywisty wpływ na 

budżet zależy od tego, jak dobrze zarządzasz pierwszymi trzema elementami (analiza potrzeb, uczenie 

się i przywództwo). Jeśli Twoje szkolenie jest ukierunkowane na konkretne wyniki biznesowe, jest 

bardziej prawdopodobne, że będziesz zadowolony z tego, co wydajesz na szkolenie. Ale jeśli budżet 

szkoleniowy nie jest powiązany z konkretnymi wynikami, wtedy pieniądze z większym 

prawdopodobieństwem zostaną wydane na kursy, które nie mają pozytywnego wpływu na firmę. W 

wielu organizacjach budżety szkoleniowe zależą wyłącznie od tego, czy firma cieszy się ożywieniem 

gospodarczym, czy też przeżywa spowolnienie. W dobrych czasach firmy wydają pieniądze na 

szkolenia, które nie są istotne dla organizacji, a w złych czasach wahadło przesuwa się na drugą stronę 

i szkolenie jest całkowicie wyeliminowane. W każdym środowisku ekonomicznym koszt szkolenia 

powinien być określony na podstawie docelowych wyników biznesowych, a nie innych czynników 

związanych z budżetem. 

Aby przeciwdziałać tej tendencji, usiądź i oceń swoje potrzeby treningowe i rozwojowe raz lub dwa 

razy w roku, aby zidentyfikować swoje potrzeby i przeprowadź burzę mózgów, jak skutecznie i wydajnie 

osiągnąć pożądane wyniki. Twoi pracownicy są Twoim głównym atutem biznesowym. Zainwestuj w nie 

rozważnie i strategicznie, a zbierzesz korzyści, które będą się opłacać teraz i w nadchodzących latach. 

Wiążąc szkolenie bezpośrednio z wymiernym czynnikiem, takim jak zwiększona produktywność lub 

usprawnienie procesu, możesz uzyskać liczbę, która odzwierciedla wartość szkolenia w wyniku 

finansowym Twojej firmy. Wybór odpowiednich czynników do pomiaru, zarówno przed, jak i po 

szkoleniu, pozwala pokazać, w jaki sposób szkolenie przyniosło korzyści Twoim pracownikom i Twojej 

firmie. Możesz zmierzyć ten zwrot z inwestycji w szkolenie w następujący sposób: 

1. Wybierz poszczególne elementy do zmierzenia, w oparciu o rodzaj oferowanego szkolenia i obszary 

Twojej firmy, na które ma ono wpływać. Jeśli na przykład szkolenie ma na celu nauczenie nowego, 

szybszego procesu tworzenia widżetów, podstawowym kryterium oceny jest to, jak długo zajmuje 

przeciętnemu pracownikowi wykonanie jednego widżetu i jakim kosztem. 

2. Zmierz, ile czasu zajmuje przeciętnemu pracownikowi wykonanie widżetów przed szkoleniem. Jeśli 

średnia liczba widżetów produkowanych na pracownika wynosi 60 na 40 godzin, pięciodniowy tydzień 

pracy, pracownik ma średnio 12 na dzień lub 1,5 widżetów na godzinę. 

3. Oblicz przeszkolenie w firmie, koszt produkcji na widget. 

Kosztuje firmę 180 funtów tygodniowo na pracownika na wszystkie koszty, w tym wynagrodzenia, 

materiały, sprzęt, obiekty, dystrybucję i koszty ogólne. Pracownik robi 60 widżetów tygodniowo, więc 

każdy widżet kosztuje firmę 3 złote. Te same 60 widżetów sprzedaje się po 4 złote za sztukę, z zyskiem 

w wysokości 1 złotego każdy lub 60 złotych tygodniowo. W ciągu 50-tygodniowego roku pracy, przy 

założeniu standardowych dwóch tygodni urlopu, pracownik robi wystarczająco dużo gadżetów, aby 

zarobić firmie 3000 złotych zysków. 

4. Zapewnij pracownikom szkolenie w zakresie doskonalenia procesów, kosztem 1000 GBP na 

pracownika, na przykład. Jeśli szkolenie się powiedzie, powinieneś spodziewać się większej liczby 

widżetów wyprodukowanych na pracownika na godzinę. Mierz, ile czasu zajmuje pracownikom 

tworzenie widżetów po ich pomyślnym  ukończeniu ukończył program szkoleniowy. Jeśli pracownik 

robi teraz 80 widżetów tygodniowo lub 16 widżetów dziennie, średnia liczba widżetów produkowanych 



przez pracownika wynosi teraz dwa na godzinę. Odzwierciedla to 25% wzrost produkcji na godzinę 

przez pracownika po szkoleniu - wyraźna poprawa. 

5. Oblicz nowy koszt produkcji na widget. Od momentu przeszkolenia każdy pracownik używa teraz 

średnio dwóch widżetów na godzinę. Tygodniowe koszty operacyjne na pracownika są takie same - 

180 złotych tygodniowo – ale pracownik obecnie produkuje 80 widżetów tygodniowo, więc koszt 

jednego widżetu spada do 2,25 PLN. Widżety są nadal sprzedawane za 4 złote, ale odkąd koszty 

produkcji spadły, zysk na widget wynosi teraz 1,75 złotego. Tak więc pracownik generuje teraz zysk dla 

firmy w wysokości 140 złotych tygodniowo, co daje łączny zysk w wysokości 7000 złotych rocznie - 

kolejny wyraźny wzrost. 

6. Określ korzyści netto dla Twojej firmy. W tym przykładzie korzyścią jest zwiększony zysk wytworzony 

dla firmy przez pracownika powyżej roku. Przed szkoleniem roczny zysk wyniósł 3000 złotych na 

pracownika, przy założeniu, że 3000 widżetów rocznie przynosi 1 funt zysku każdy. Pracownik robi teraz 

4000 widżetów rocznie, przy zysku z perwidgetu wynoszącym 1,75 funta, więc całkowity roczny zysk z 

produkcji widżetów tego pracownika wynosi 7000 złotych. Zwiększony zysk to 4000 złotych 

7. Oblicz ROI dla szkolenia tego pracownika, korzystając ze standardowego wzoru. Skorzystaj z korzyści 

netto - zwiększonego zysku - i kosztów szkolenia wymienionych powyżej. W tym przykładzie ROI 

(procent) = ([4000 - 1000]/1 000) × 100 lub (3000/1000) × 100 lub 3 × 100, dla procentowego zwrotu z 

inwestycji 300. To szkolenie może być zatem okazał się skuteczny i opłacalny, ponieważ otrzymujesz 

zwrot w wysokości 3 złote za każdy 1 złoty wydany na szkolenie. 

Utrzymanie właściwych ludzi 

Wskaźnik rotacji pracowników może być ważnym wskaźnikiem informującym Cię, czy Twoje plany 

dotyczące siły roboczej są skuteczne. Mówiąc najprościej, jeśli zwerbowałeś ludzi, których chcesz 

zatrzymać, a oni odchodzą, lub jeśli chcesz, aby ludzie odeszli, a oni zostają, tomasz problem! 

Pracownicy rezygnują z pracy, ilekroć borykają się z problemami w miejscu pracy i nie są zadowoleni 

ze swojej pracy. Praca musi być wystarczająco wymagająca, a pracownicy powinni codziennie uczyć się 

czegoś nowego, aby mogli się jej trzymać przez długi czas. Obowiązkiem Twoim i Twoich menedżerów 

jest upewnienie się, że członkowie zespołu są zadowoleni ze swojej pracy i dzielą ze sobą dobre relacje. 

Kiedy ludzie są źle zarządzani, może wystąpić nieszczęście, zmniejszona wydajność i duża rotacja 

personelu. Kiedy ludzie, którzy dla ciebie pracują, rezygnują, często opuszczają biednych menedżerów, 

a nie twoją firmę. Według badań Gallupa firmy o wysokim potencjale rotacji wysyłają sygnały 

ostrzegawcze, ale menedżerowie i kadra kierownicza muszą wiedzieć, gdzie szukać. Oto pięć 

najlepszych predyktorów obrotów: 

* Bezpośredni kierownik. Jeśli pracownicy zgłaszają, że oczekiwania ich przełożonego są niejasne; lub 

że ich kierownik zapewnia nieodpowiedni sprzęt, materiały lub zasoby; lub że możliwości postępu i 

rozwoju są bardzo nieliczne, uważaj: kłopoty są w drodze. 

* Słabe dopasowanie do pracy. Kolejna oznaka kłopotów pojawia się, gdy pracownicy dostrzegają, że 

nie mają możliwości robienia tego, co robią na co dzień najlepiej. 

* Współpracownicy nie związani z jakością. Uważaj na pracowników, którzy dostrzegają, że ich 

współpracownicy nie są zobowiązani do wysokiego standardu pracy. 

* Wypłata i dodatki. Zaangażowani pracownicy znacznie częściej dostrzegają, że za wykonywaną pracę 

otrzymują odpowiednie wynagrodzenie (43%), w porównaniu do pracowników niezaangażowanych 

(15%) lub aktywnie niezaangażowanych (13%). A płace i świadczenia stają się dużym problemem, jeśli 

pracownicy czują, że ich współpracownicy nie są zaangażowani w jakość; mogą czuć się uprawnieni do 



dodatkowego odszkodowania za nadrobienie różnic lub sprawienie, by poczuli się naprawdę cenieni 

przez pracodawcę. 

* Połączenie z firmą lub z Tobą i Twoim kierownictwem. Kolejny kluczowy znak, że obroty mogą się 

zbliżać, pojawia się, gdy pracownicy nie czują związku z misją lub celem Twojej firmy lub jej 

przywództwem. 

Więc co możesz z tym zrobić? Odpowiedzi są stosunkowo proste, ale nie zawsze łatwe do 

zastosowania. Większość udanego utrzymania pracowników jest związana z kierowaniem firmą. 

Badania przeprowadzone przez wiodącą firmę konsultingową ds. zasobów ludzkich HAY wykazały, że 

następujące pięć działań i zachowań przywódczych ma znaczący wpływ na zaangażowanie, a tym 

samym na utrzymanie Twoich pracowników: 

* Pracownicy lubią pewność. Potrzebują zapewnienia, że firma, w której pracują, jest dobrze 

prowadzona i zmierza w pozytywnym kierunku. 

* Ludzie chcą wykorzystywać swój potencjał w pracy. Chcą wiedzieć, że istnieją możliwości uczenia się, 

rozwoju i postępu. 

* Pracownicy muszą czuć się docenieni, zwłaszcza jeśli mają dostarczać więcej mniejszym kosztem w 

trudnych czasach. 

* Pracownicy muszą czuć, że pracują nad ściśle zarządzaną działalnością, która będzie wspierać ich w 

pracy zarówno mądrzejszej, jak i cięższej, w której koledzy będą się spotykać, aby sobie nawzajem 

pomagać. 

* Musisz uwolnić siłę na dobre, pozwalając swoim pracownikom efektywnie wykonywać swoją pracę i 

wpływać na sposób jej wykonywania. 

Co zabrać z tych punktów? Oczywiście delegowanie jest ważne dla Twojego osobistego sukcesu jako 

lidera Twojej firmy, ale musisz również pamiętać, że delegowanie jest źródłem zadowolenia i 

zaangażowania w Twoim zespole. Delegacja przynosi korzyści wszystkim. 

 



Właściwa struktura 

Wyobraź sobie staromodny dyliżans jadący po zakurzonej drodze. Jest przeznaczony do przewozu 

sześciu pasażerów w środku, trochę bagażu na dachu i kierowcy na wysokim siedzeniu trzymającego 

wodze i kierującego końmi. Jesteś kierowcą. Możesz zapakować dodatkowy bagaż dla jednego z 

pasażerów i doliczyć za niego dodatkową opłatę. Możesz skręcić z głównej drogi, aby zabrać 

dodatkowego pasażera i wcisnąć go za opłatą. Możesz nawet zawieźć konie o kilka kilometrów do 

następnej karczmy, zanim je nakarmisz i napoisz. Możesz forsować szczęście przez kilka dni, ale jeśli 

tak się utrzyma, osie będą skrzypieć, konie zwolnią, a pasażerowie zaczną narzekać. Jest moment, w 

którym musisz zapewnić drugiego trenera, nawet jeśli nie jest pełny. W tym rozdziale dowiesz się, jak 

skonstruować odpowiedni pojazd, niezależnie od tego, czy jest to opisany tutaj dyliżans, czy autobus 

opisany w rozdziale 11., który zawiezie ciebie i twoją drużynę do celu. A jeśli się zastanawiasz (myślimy, 

że prawdopodobnie tak), nie zwariowaliśmy całkowicie z tą analogią między twoją firmą a dyliżansem; 

sprawdź pasek boczny „Pojazd dla Twoich pomysłów biznesowych”, aby dowiedzieć się więcej. 

Łączenie planów biznesowych i planów dotyczących ludzi 

Na początku swojej działalności robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby zwiększać przychody bez 

zwiększania kosztów, ale jeśli codziennie będziesz gromadzić dodatkową produkcję, dodatkowych 

klientów i dodatkowe godziny pracy, bez zwiększania zasobów, coś się zepsuje. W rozdziale 11 czytasz 

o tym, jak wykorzystać swój plan strategiczny do wytyczenia drogi przed Tobą i wykreślenia po drodze 

kamieni milowych, które chcesz osiągnąć. W rozdziale 8 dowiesz się, jak powiązać cele pracowników z 

celami biznesowymi oraz jak zachęcać i nagradzać ludzi za osiąganie tych celów. W rozdziale 2 

przyjrzymy się oznakom, że Twoja firma może być gotowa na przyjęcie pracowników. Ta sekcja zawiera 

dalsze szczegóły i pomysły. 

Pojazd dla Twoich pomysłów biznesowych 

Na kursie „Załóż własne przedsiębiorstwo” dla nowicjuszy w biznesie ćwiczenie rozgrzewkowe, które 

ma zachęcić ludzi do myślenia o tym, jak opisaliby swój pomysł na biznes, łączy nas z analogią dyliżansu. 

Trener poprosił wszystkich, aby wyobrazili sobie, że ich firma jest pojazdem, i narysowali jego obraz. 

Jak można się było spodziewać, niektórzy ludzie narysowali autobus, sami zasiadając za kierownicą, a 

na przejażdżkę jechało mnóstwo uśmiechniętych klientów. Jedna osoba narysowała samolot 

pionowego startu z jednym miejscem dla pilota. Planował zarobić dużo pieniędzy na biznesie 

internetowym, który prowadził ze swojej sypialni. Zamierzał działać szybko, pracować sam i iść prosto 

na szczyt. Inna narysowała puszystą chmurę dryfującą po błękitnym niebie, aby opisać jej holistyczny 

biznes terapeutyczny – chciała, aby jej klienci czuli się tak, jakby unosili się na chmurze. Był też facet, 

który narysował rower z koszykiem z przodu, aby reprezentować swoją przyjazną dla środowiska 

lokalną firmę dostawczą. Potencjalni przedsiębiorcy byli naprawdę zaskoczeni tym, jak bardzo ich 

rysunki nieumyślnie ujawniły ich wartości, cele i marzenia. Co więcej, rysunki ujawniły wiele informacji 

o tym, jak ci ludzie planowali ustrukturyzować swoje biznesy. Niektóre z ich firm nigdy nie wyrosłyby 

poza osobisty wkład właściciela i siłę pedałowania. Inne mogą urosnąć, albo po prostu zwiększając 

rozmiar, albo przez wielokrotne powielanie prostej struktury. 

Mierzenie swoich ludzi 

Kiedy rekrutujesz do każdej nowej pracy w firmie, napisz opis stanowiska i specyfikację osoby. Pisanie 

opisu stanowiska zmusza Cię do sprecyzowania, czego potrzebuje firma i jakie luki próbujesz wypełnić 

nową pracą. Specyfikacja osoby jest po prostu Twoim narzędziem do porównania kandydatów z 

umiejętnościami i doświadczeniem, które chcesz, aby mieli do wykonania pracy. Na początku, kiedy 

pieniądze są napięte i budujesz bazę klientów, prawdopodobnie będziesz rekrutować za popytem - za 



każdym razem, gdy kogoś zabierasz, biegniesz, aby nadążyć, zamiast budować przyszłe zdolności. W 

pewnym momencie, jeśli chcesz rozwinąć firmę poza jej obecny rozmiar, będziesz musiał wykonać skok 

wiary i rekrutować przed natychmiastową potrzebą biznesową. Tu właśnie pojawia się Twój plan 

strategiczny. Weźmy przykład firmy świadczącej usługi sprzątania biur. Właściciel chce w ciągu 

najbliższych pięciu lat podwoić przychody ze sprzedaży. Może nie potrzebować dwa razy więcej 

sprzedawców, aby osiągnąć cel, ale będzie potrzebował więcej zasobów. Kilka następnych rozdziałów 

pokazuje, o czym musi myśleć- ale oczywiście nie dotyczy to tylko ambitnej usługi sprzątania biur; 

dotyczy to również Twojej firmy. 

Mierzenie bieżących zasobów 

Ustalenie, kto i co jest potrzebne do wspierania rozwoju firmy, jest kluczową umiejętnością HR. 

Zaczyna się od zrozumienia, co dzieje się w obecnym zespole sprzedaży (lub innym odpowiednim) 

zespole. Rozważ następujące: 

* Oblicz liczbę osób i całkowity czas, jaki spędzają na sprzedaży 

* Oblicz przelicznik od wezwań sprzedażowych, poprzez spotkania i propozycje do podpisanych umów 

* Określ, czy średni współczynnik konwersji jest inny dla każdej osoby w zespole 

* Zidentyfikuj czynniki, które mogą wpływać na indywidualne wyniki - geografia „paty sprzedaży”, 

rodzaje klientów, wielkość lub rodzaj umowy, doświadczenie pracownika, efektywność osobista, 

szkolenia, styl menedżera, oferowane zachęty 

* Oblicz, ile czasu spędzają inne osoby wspierające sprzedaż - na przykład zespół administracji 

sprzedaży wysyłający oferty, zespół telesprzedaży identyfikujący ciepłe leady, osoba od marketingu 

zarządzająca stroną internetową i mediami społecznościowymi, praktykant badający lokalne firmy 

* Zsumuj całkowity czas osób i koszty generowania bieżących przychodów ze sprzedaży 

* Oblicz współczynnik odzwierciedlający relację między przychodem ze sprzedaży a całkowitym 

kosztem sprzedaży 

* Oszacuj wolne moce produkcyjne w obecnym zespole, aby podjąć więcej pracy 

Generowanie większych przychodów ze sprzedaży to tylko jedna część równania wzrostu. Jeśli 

właściciel firmy sprzątającej będzie gromadził nowych klientów bez powiększania swojego zespołu 

sprzątającego i odnawiania sprzętu, straci klientów i personel tak szybko, jak tylko będzie mógł ich 

znaleźć. 

Szacowanie wolnych mocy produkcyjnych 

Szacowanie wolnych mocy produkcyjnych jest prawdopodobnie najtrudniejszym aspektem tego 

procesu. O ile ludzie nie siedzą i kręcą kciukami, może być trudno stwierdzić, czy są w stanie wykonać 

więcej pracy. 

Możesz co jakiś czas przeprowadzać proste kontrole, aby upewnić się, że zespół nie wygląda na zajęty 

tylko na Facebooku lub zakupach internetowych. Przejdź się po przestrzeni roboczej i spójrz na ekrany 

ludzi. Możesz przejrzeć historię internetową ludzi lub po prostu zalogować się na ich e-maile, jeśli masz 

dostęp administratora. Zanim założysz, że musisz zrekrutować dużo więcej osób, zastanów się nad 

procesami i ludźmi, które już masz i czy możesz poprawić wydajność. Właściciel firmy sprzątającej mógł 

sprawdzić trasy furgonetek, aby zoptymalizować czas podróży swoich zespołów sprzątających. 

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to: 



* W jaki sposób technologia lub ulepszone procesy mogą sprawić, że obecny zespół będzie bardziej 

wydajny? 

* Czy szkolenie pomogłoby ludziom w mądrzejszej pracy? 

* Jakie masz zachęty, aby zachęcić ludzi do osiągania lepszych wyników 

* Czy menedżerowie lub liderzy zespołów aktywnie zarządzają wydajnością swoich zespołów, 

szczególnie jeśli ludzie mają słabe wyniki 

Mierzenie wkładu ludzi 

Niektóre aspekty Twojej firmy są łatwe do oszacowania pod względem czasu i pieniędzy, a inne są 

mniej proste. Te, które można wyrazić w liczbach, są często nazywane metrykami lub kluczowymi 

wskaźnikami wydajności. Możesz ich używać do śledzenia najważniejszych aspektów swojej firmy w 

miarę jej rozwoju. Jeśli mierzysz punkt odniesienia, który jest Twoim punktem wyjścia, gdy firma jest 

jeszcze mała, i ustalasz na tej podstawie cele doskonalenia, bardziej prawdopodobne jest, że 

podejdziesz realistycznie do liczb, ponieważ nadal jesteś w kontakcie przez większość dnia do 

codziennych zajęć. Ustaw proste metryki, które można łatwo zmierzyć bez wielu skomplikowanych 

raportów zwiększających obciążenie pracą. Oto kilka przykładów wskaźników, które możesz ustawić 

dla różnych osób w Twojej firmie: 

* Liczba i stosunek wezwań sprzedażowych do umówionych spotkań i podpisanych umów 

* Wskaźniki produktywności - liczba sprzątanych pokoi, zapakowane pudła, opublikowane blogi, 

przeszkoleni dorośli, pomalowane twarze dzieci 

* Dni wierzyciela i dni dłużnika - średni czas zalegania faktur przychodzących i wychodzących 

* Miesięczny zysk netto 

* Oceny satysfakcji od klientów lub klientów 

Jeśli mierzysz kluczowe wskaźniki swojej firmy przez dłuższy czas, będziesz w stanie śledzić wpływ 

wszelkich podejmowanych działań, takich jak szkolenie lub instalacja nowego systemu telefonicznego. 

Twoje dane informują Cię, gdzie znajduje się teraz Twoja firma, a Twój plan strategiczny wskazuje, 

gdzie musisz ją przejąć w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Teraz wystarczy skonstruować pojazd, który Cię 

tam zabierze. 

Wyprzedzanie krzywej wzrostu 

Jeśli planujesz skokową zmianę w biznesie, zamiast rozwijać się organicznie, czasami będziesz musiał 

zatrudnić nowych ludzi, ponosząc wyższe koszty i osiągając niższe marże zysku w krótkim okresie, aby 

stworzyć zdolność do wzrostu marży w średnio- i długoterminowej. Idąc za analogią z dyliżansem we 

wcześniejszej części rozdziału: jeśli Twój autokar będzie przewoził tylko sześciu pasażerów, a Ty chcesz 

przewozić siedmiu pasażerów, musisz zainwestować w drugi wagon i konie oraz kolejnego woźnicę. 

Możesz stracić pieniądze na tej trasie pasażerskiej  krótkoterminowo, ale jeśli nigdy nie kupisz drugiego 

autokaru, Twój zysk zawsze będzie ograniczony przez liczbę pasażerów, których możesz przewieźć 

jednym autokarem. Jednak poprawa wydajności Twojej firmy to nie tylko zatrudnienie większej liczby 

osób. Cofnij się i zastanów, jakich umiejętności i wiedzy potrzebuje Twoja firma w miarę jej rozwoju. 

Możesz być w stanie wykorzystać więcej potencjału swoich obecnych pracowników. Częścią Twojej roli 

jako lidera firmy jest wspieranie rozwoju pracowników, tak aby przyczyniali się do wzrostu wydajności 

firmy w miarę jej rozwoju. 



Kształtowanie zespołu do prowadzenia biznesu 

Prawdopodobnie mógłbyś dość szybko opisać, które aspekty twojej pracy zajmują większość twojego 

czasu, które części kochasz, a które oddasz w mgnieniu oka, mając połowę szansy. Większość twoich 

pracowników również byłaby w stanie opisać swoją własną pracę w tych kategoriach, gdybyś ich o to 

poprosił. Wyobraź sobie, że każda praca w Twojej firmie jest podzielona w następujący sposób: 

25% :Nowe i rozciągające się rzeczy, które sprawiają, że praca jest interesująca 

50%: Codzienne rzeczy, które muszą być zrobione i są całkiem interesujące. „Rdzeń” pracy 

25% : Znajome, ale nudne rzeczy, które mogą trafić do kogoś innego 

W rozwijającej się firmie możesz stworzyć wszystkim możliwości spędzania większej ilości czasu na 

najlepszych 25% swojej pracy, a mniej na dolnych 25% ich pracy. Pomyśl o wszystkich pracach jako o 

części większego obrazu. Znajomość jednej osoby, ale nudna, może być czymś nowym i rozciągającym 

się innej osoby. 

Utrzymanie zaangażowania pracowników 

Rozmawiaj ze swoimi pracownikami o tym, co lubią robić, czego nie lubią i co mają nadzieję robić w 

przyszłości. Myśl proaktywnie o zmianie kształtu miejsc pracy, aby każda praca była interesująca i aby 

zwiększyć całkowitą sumę umiejętności i wiedzy w biznesie. Jeśli biznes jest statyczny i nie rekrutujesz 

wielu nowych osób, nadal możesz mieszać to między stanowiskami, aby ludzie zyskali nowe wyzwanie 

co jakiś czas. Nie podnoś oczekiwań pracowników co do interesującej pracy i rozwoju kariery, chyba że 

możesz to osiągnąć. Lepiej milczeć niż rozczarowywać ludzi. Sprawdź pasek boczny „Motywacja dla 

milenialsów”, aby zobaczyć, co motywuje tych konkretnych pracowników. 

Znajdowanie czasu na naukę 

Jeśli firma jest ciągle zajęta, a wszyscy pracują bez wytchnienia, nie będą mieli czasu w głowie ani czasu 

na naukę nowych rzeczy. W małej firmie musisz zachować płynność i nie mieć zbyt wielu sztywnych 

procesów, ale możesz stworzyć środowisko wspierające wzrost poprzez 

* Przydzielenie budżetu na opłacenie szkoleń zewnętrznych, jeśli jest to wymagane 

* Zachęcanie pracowników do wzajemnego szkolenia 

* Przydzielanie miejsca i czasu pracownikom na naukę nowych umiejętności 

* Przekazywanie niektórych znanych, ale nudnych rzeczy innym osobom, które nauczą się dzięki temu 

* Regularne przeglądanie opisów stanowisk i rozmowy z ludźmi o tym, jak może zmienić się ich praca 

* Patrząc na ludzi, których masz w branży przed tobą aby rekrutować z zewnątrz. Pozwól swoim 

obecnym pracownikom przekazać niektóre z ich znajomej, ale nudnej pracy dla nowej osoby, która 

uzna to za interesujące i rozciągające. 

Nie możesz oczekiwać, że ludzie po prostu zdobędą umiejętności i doświadczenie, których potrzebują 

do wykonywania bardziej złożonej pracy, jeśli nie zapewnisz im żadnego szkolenia. 

Motywacja dla milenialsów 

Niedawne badanie London School of Economics (LSE) dotyczące „Millennialsów” lub osób urodzonych 

w latach 1980-2000 wskazuje, że stanowią oni 50% światowej populacji osób pracujących. 83% 

odpowiedzi „Millennialsów” na ankietę dotyczącą postaw wskazało, że myśleli o odejściu z obecnej 



pracy, a tylko 23% z nich planowało zostać dłużej niż 3 lata. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi 

na ich satysfakcję z pracy były: 

* Autonomia podejmowania decyzji 

* Komunikacja w miejscu pracy 

* Wpływ zadań roboczych 

* Rozwój umiejętności 

* Wspólne wartości 

* Pomoc socjalna 

* Możliwości rozwoju kariery 

* Infrastruktura Technologiczna 

* Udogodnienia fizyczne i niepieniężne „dodatki” 

Pieniądze i bezpieczeństwo pracy nie znalazły się wśród dziewięciu najważniejszych czynników 

wpływających na satysfakcję z pracy Millenialsów! Jeśli urodziłeś się przed 1980 rokiem, możesz być 

sfrustrowany, że twoi młodsi pracownicy mają kulturę uprawnień. Może ci się wydawać, że ci 

pracownicy oczekują, że wszystko w pracy będzie nastawione na ich osobistą satysfakcję, tak jak życie 

na zewnątrz. Wyniki badania LSE mówią nam, co jest ważne dla typowych dwudziestokilkulatków. Chcą 

sensownej pracy, możliwości rozwoju i dobrych relacji z kolegami. Millenialsi tak naprawdę nie różnią 

się od swoich starszych kolegów, ale często wypowiadają się głośniej o swoich oczekiwaniach i są 

gotowi głosować nogami, jeśli praca im nie pomoże. Nie bierz tego do siebie, jeśli jeden z Twoich 

„Millennialsów” zdecyduje się wstać i odejść. Być może nawet zaznaczyłeś wszystkie pola satysfakcji z 

pracy, ale po prostu nie mogłeś pokonać tego tykającego zegara. 

Budowanie elastyczności 

Możesz zachować płynność i gotowość swojej firmy na zmiany, zwracając uwagę na to, jak ją 

ustrukturyzujesz, jakie ustalasz podstawowe zasady, jakie zachowania zachęcasz i jakie stosujesz 

relacje umowne. 

Ustawienie struktury 

Zawsze miej na uwadze kolejny etap rozwoju firmy i buduj miejsce na ekspansję w strukturze. 

* Pisz opisy stanowisk z pewną wbudowaną elastycznością, dzięki czemu możesz prosić ludzi o 

wykonywanie różnych zadań i zastępowanie urlopów lub pracowitych okresów.  

* Twórz zespoły projektowe, które łączą ludzi z różnych części firmy, aby mogli budować relacje, 

rozumieć nawzajem swoje zadania i wymyślać optymalne rozwiązania problemów. 

* Twórz role w niepełnym wymiarze godzin lub dzielone stanowiskami pracy, aby przyciągnąć większą 

pulę kandydatów i dostosować się do elastycznych próśb o pracę. 

* Rozważ outsourcing działań niezwiązanych z podstawową działalnością w ramach umów dotyczących 

poziomu usług, które umożliwiają skalowanie usług w górę lub w dół w miarę zmian biznesowych. 

Korzystanie z procesów i polityk 



Pomyśl o swoich politykach i procesach HR jak o narzędziach. Wykorzystaj je, aby zapewnić ramy, które 

wspierają ludzi w elastycznej pracy: 

* Używaj różnych metod rekrutacji, aby nie zawsze łowić w tej samej puli kandydatów i wnosić świeżą 

krew i nowe perspektywy. 

* Otwórz nowe wakaty dla kandydatów wewnętrznych, aby ludzie mogli zobaczyć, że istnieją 

możliwości rozwoju - jeśli wypełnisz pracę wewnętrznie, możesz rekrutować, aby zastąpić osobę 

odnoszącą sukcesy - możesz nawet zaoszczędzić trochę pieniędzy. 

* Zachęcaj pracowników do sugerowania ulepszeń procesów pracy i nagradzaj ich, jeśli ich pomysły 

oszczędzają czas lub pieniądze firmy. 

* Zainwestuj w szkolenie ludzi pod kątem nowych umiejętności, aby móc z nich korzystać na różne 

sposoby i w różnych częściach firmy 

* Kiedy piszesz nowe zasady, takie jak polityka elastycznego czasu pracy lub dzielonego urlopu 

rodzicielskiego, traktuj je jako czynniki umożliwiające elastyczność w Twojej firmie, a nie jako 

obowiązek prawny, aby zmienić nacisk z zasad na możliwości! 

Zachęcanie do kultury elastyczności 

To, jak się zachowujesz i jak oczekujesz od menedżerów, nadaje ton Twojej firmie. Pamiętaj o 

następujących kwestiach: 

* Pokaż osobistą elastyczność, aby modelować zachowania, których oczekujesz od pracowników. 

* Zachęcaj pracowników do podejmowania miarowego ryzyka i unikania kultury obwiniania, gdy ludzie 

popełniają błędy. 

* Zachęć menedżerów do kreatywnego myślenia o tym, jak organizują pracę w swoich zespołach i jak 

zarządzają ludźmi w swoich zespołach. 

* Jeśli masz ludzi pracujących zdalnie, daj im narzędzia i technologię, które umożliwią doskonałą 

komunikację, i nie zakładaj, że wszystko będzie działać bezproblemowo bez wysiłku ze strony Ciebie i 

Twoich menedżerów. 

* Świętuj i nagradzaj przykłady pracowników wykazujących elastyczność. 

Kreatywne korzystanie z umów 

Możesz przeczytać o zaletach i wadach zatrudniania ludzi lub zatrudniania wykonawców do 

wykonywania określonej pracy, ale umowy mogą być wykorzystywane w inny sposób, aby osiągnąć 

elastyczność w biznesie. Jeśli Twoim głównym pojazdem jest autokar lub samochód kempingowy, 

niektóre z poniższych wariantów umowy są jak luksusowe ulepszenie, które zapewnia płynniejszą 

jazdę, lub rozkładany namiot, który zapewnia dodatkową pojemność, gdy jej potrzebujesz. 

Status Pracownika Akcjonariusza 

Jeśli prowadzisz odnoszącą sukcesy firmę z dobrymi perspektywami na przyszłość, możesz być w stanie 

przyciągnąć do swojej firmy ludzi wysokiego kalibru o określonych umiejętnościach za pensję, na którą 

możesz sobie pozwolić, oferując im status udziałowca-pracownika. Pracownik skutecznie wymienia 

część swoich praw pracowniczych na udziały w biznes. Pracownicy Akcjonariusze: 

* Dziel się ryzykiem i potencjalnymi sukcesami wraz z rozwojem firmy 



* Bardziej prawdopodobne jest, że skupią się na szerszym obrazie, gdy są wykonując swoją pracę 

* Może wpływać na decyzje biznesowe, w zależności od posiadanych praw głosu 

* Są bardziej skłonni do pozostania w firmie, aby mogli zbierać korzyści 

Akcjonariusze-pracownicy pracują na podstawie umowy o pracę i posiadają w pełni opłacone udziały 

w firmie. Musisz przekazać akcjonariuszowi - pracownikowi „w pełni opłacone” akcje, nie żądając od 

niego żadnej zapłaty w zamian. Mają wiele takich samych praw pracowniczych jak inni pracownicy, ale 

jest kilka ważnych praw, których nie mają, więc ich oświadczenie o zatrudnieniu różni się od 

standardowego. Oświadczenie musi w szczególności odnosić się do praw pracowniczych, których nie 

posiada Akcjonariusz pracowniczy, takich jak prawo do ustawowego odprawy oraz prawo do żądania 

niesłusznego zwolnienia (z wyjątkiem przypadków dyskryminacji lub zdrowia i bezpieczeństwa). Musi 

również zawierać szczegółowe informacje o rodzajach akcji, prawach głosu i innych technicznych 

aspektach własności akcji. Twoja działalność musi być ograniczona akcjami i musisz mieć zgodę i 

upoważnienie wspólników w przedsiębiorstwie lub spółki dominującej do wydawania akcji. Jeśli nie 

prowadzisz publicznego obrotu swoimi akcjami, musisz mieć formalną wycenę. 

Jeśli zaoferujesz obecnemu pracownikowi możliwość zostania Akcjonariuszem Pracownika, nie musi 

on akceptować. Możesz mieć trzy rodzaje praw pracowniczych do śledzenia: udziałowców 

pracowniczych, pracowników ze stażem dłuższym niż 2 lata i pracowników ze stażem krótszym niż dwa 

lata. Posiadanie akcji i sprzedaż akcji wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. 

Program i zasady dla akcjonariatu pracowniczego są dość złożone i może być konieczne zasięgnięcie 

porady prawnej i finansowej, aby go wprowadzić. Aby otrzymać wykwalifikowaną poradę, musisz 

zapłacić za każdego potencjalnego Akcjonariusza-Pracownika o proponowanej umowie i daj im 7 dni 

na przemyślenie tego po otrzymaniu porady. 

Pracownicy agencyjni 

W przeszłości korzystanie z pracowników tymczasowych lub tymczasowych z agencji było po prostu 

stosunkowo drogim, ale ostatecznie elastycznym sposobem radzenia sobie ze szczytami i spadkami 

obciążenia pracą. W przypadku krótkoterminowych szczytów obciążenia pracą, zwłaszcza w nagłych 

wypadkach, lub w przypadku stanowisk technicznych, w których potrzebujesz kogoś, kto zacznie 

działać, nadal może się okazać, że najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie tymczasowej agencji. Od 

czasu wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowników agencyjnych pracownicy agencyjni 

mają teraz taki sam dostęp do udogodnień, takich jak stołówka, opieka nad dziećmi i transport, jak 

porównywalny pracownik. Musisz również poinformować ich o wolnych miejscach pracy. Po 12-

tygodniowym okresie kwalifikacyjnym pracownicy tymczasowi mają również prawo do takich samych 

podstawowych warunków zatrudnienia, jak gdyby była bezpośrednio zatrudniona przez Ciebie w 

pierwszym dniu oddelegowania. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia, premii, prowizji i 

wynagrodzenia urlopowego, ale nie obejmuje odpraw, umownego zasiłku chorobowego oraz zasiłku 

macierzyńskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego. Pracownicy agencyjni mają również prawo do takiego 

samego urlopu jak porównywalni pracownicy w Twojej firmie. Niektóre agencje rekrutacyjne dają 

swoim pracownikom umowę o pracę i płacą im między tymczasowymi oddelegowaniami z klientami, 

więc jeśli jeden z tych tymczasowych zostanie umieszczony w twojej firmie, nie będą mieli prawa do 

równego wynagrodzenia i równego traktowania z twoimi pracownikami, ponieważ są pracowników 

agencji. Jeśli uważasz, że być może będziesz musiał użyć tempa przez 12 tygodni lub dłużej, upewnij 

się, że przedyskutowałeś z agencją rodzaj obowiązującej umowy i czy po 12 tygodniach nastąpi 

jakakolwiek zmiana stawki, którą pobierają. Może się okazać, że zatrudnienie kogoś do pracy 

bezpośrednio na umowę tymczasową byłoby mniej kosztowne. 



Roczne umowy godzinowe 

Roczna umowa o pracę na godziny określa liczbę godzin pracy przez cały rok, zwykle podzielone na 

grafiku na godziny, które są ustalane i komunikowane z wyprzedzeniem oraz rezerwowane godziny, 

które można wezwać w zależności od obciążenia pracą. Aktualne godziny pracy pracownika mogą się  

zmieniać z tygodnia na tydzień lub z miesiąca na miesiąc. Korzyści dla Twojej firmy to 

* Jeśli masz bardzo zmienne obciążenie pracą w ciągu roku, możesz uniknąć płacenia za nadgodziny 

lub koszty tymczasowe 

* Jeśli są przewidywalne czasy lub pory roku, w których będziesz zajęty, możesz wyznaczyć je jako 

godziny grafiku dla większej liczby osób, co daje pewność, że będziesz mieć wystarczającą liczbę 

pracowników do pracy 

* Możesz być w stanie przyciągnąć większą pulę pracowników, którzy chcą wykorzystać czas przestoju 

na podróże lub naukę, lub chcą dopasować swój model pracy do schematu pracy partnera lub ustaleń 

dotyczących opieki nad dziećmi 

* Jeśli płacisz pracownikom regularne wynagrodzenie co miesiąc za godziny w ujęciu rocznym, możesz 

złagodzić wpływ przepływów pieniężnych w ciągu roku, nawet jeśli obciążenie pracą zmienia się co 

miesiąc 

Jeśli proporcja godzin rezerwowych w umowie jest bardzo wysoka, ponieważ chcesz mieć optymalną 

elastyczność, musisz mieć dobry system śledzenia przepracowanych godzin i upewnić się, że wzywasz 

pracowników do pracy we wszystkich zakontraktowanych godzinach. Należy stworzyć zasady i 

procedury, które pozwolą zarządzać sposobem wzywania pracowników, jakiego powiadomienia mogą 

się spodziewać, czy mogą odrzucić wniosek o zarezerwowane godziny pracy oraz zapewnić równe 

traktowanie wszystkich. Jeśli pracownicy są w rezerwie, ale nie pracują przez dłuższy czas, Ty i Twoi 

menedżerowie musicie z nimi kontaktować pracowników, aby byli zaangażowani i informowani, 

zwłaszcza o wszelkich zmianach zachodzące w firmie. Pracownicy nadal mają prawo do świadczeń, 

wynagrodzenia urlopowego i innych warunków, które mają zastosowanie do bardziej tradycyjnych 

umów. 

Umowy śmieciowe 

Pojęcie umowy śmieciowej zostało zdemonizowane w mediach i przez różnych polityków 

oskarżających pracodawców o wykorzystywanie pracowników. Nie ma prawnej definicji umowy zero 

godzin, ale CIPD przytoczył następującą definicję w swoim badaniu Perspektyw Rynku Pracy: 

Umowa między dwiema stronami, że jedna może zostać poproszona o wykonywanie pracy dla drugiej, 

ale nie ma określonej minimalnej liczby godzin. Umowa będzie określać, jakie wynagrodzenie dana 

osoba otrzyma, jeśli wykonuje pracę, i będzie dotyczyć okoliczności, w których praca może zostać 

zaoferowana (i ewentualnie odrzucona). 

Podobnie jak w przypadku każdej innej umowy lub polityki, sposób jej stosowania określa, czy 

wykorzystujesz swoich pracowników lub pracowników. Korzyści dla Twojej firmy wynikające z 

korzystania z umów śmieciowych  to 

* Płacisz ludziom za pracę tylko wtedy, gdy musisz wykonać pracę 

* Możesz przyciągnąć pulę kandydatów, którzy nie chcą być przywiązani do stałych godzin lub dni pracy 

ze względu na studia, inne prace lub obowiązki opiekuńcze 



* Jeśli masz pracowników, a nie pracowników, może to być tańsze, ponieważ nie oferujesz pełnego 

zakresu korzyści, z których korzystają Twoi pracownicy i możesz płacić niższą stawkę godzinową 

Powinieneś jasno określić status danej osoby - jako pracownika lub pracownika i sporządzić umowę na 

zero godzin, aby odzwierciedlić ten status. Monitoruj, jak relacja działa w praktyce, a jeśli prawdziwy 

status nie znajduje odzwierciedlenia w umowie na zero godzin, powinieneś rozważyć zmianę umowy 

lub zmianę sposobu zarządzania relacją. Możesz przeczytać więcej o różnicach między pracownikami a 

pracownikami w Rozdziale 2. Jeśli zdecydujesz się na umowę o statusie pracownika, osoba nie ma 

obowiązku przyjęcia pracy, kiedy ją oferujesz, i prawdopodobnie będzie mniej zaangażowana w biznes. 

Jeśli oferujesz umowę o pracę na zero godzin, masz większą kontrolę nad osobą i może wymagać, aby 

były dostępne, gdy ich potrzebujesz, ale pracownik ma takie same prawa jak inni pracownicy, po 

odpowiednich okresach kwalifikacyjnych. Aby rozwiązać umowę, musisz przestrzegać co najmniej 

ustawowych wymogów wypowiedzenia. Pracownik może oczekiwać, że będzie miał dostęp do szkoleń, 

a Ty będziesz musiał zapłacić za wszelkie świadczenia pracownicze – co może wiązać się z 

nieproporcjonalnym kosztem w stosunku do ilości pracy, którą wykonuje dla Ciebie. 

Niezależnie od tego, czy masz pracowników, czy pracowników na umowach śmieciowych, musisz im 

zapłacić co najmniej krajową płacę minimalną,  a jeśli spełniają minimalne wymagania jako „pracownik 

kwalifikujący się”, zapłacić im ustawowy zasiłek chorobowy. Musisz płacić osobom zatrudnionym na 

umowy śmieciowe za czas pracy, szkolenie w godzinach pracy, podróże w czasie pracy (ale nie dojazdy 

do pracy) oraz za czas, w którym muszą przebywać w miejscu pracy lub w jego pobliżu. Nie obejmuje 

to czasu oczekiwania w domu na wezwanie do pracy i nie musisz płacić za przerwy na odpoczynek. 

Powinieneś określić w umowie, w jaki sposób zażądasz i potwierdzisz godziny pracy, jakie prawo 

pracownik lub pracownik ma do odmowy wykonania pracy i czy istnieje między tobą trwała relacja, 

nawet jeśli ta osoba nie wykonuje dla ciebie pracy. Jeśli umowa zawiera klauzulę wyłączności 

uniemożliwiającą pracę dla innych pracodawców, musisz zastanowić się, czy jest to uzasadnione, 

biorąc pod uwagę ilość pracy, którą jej wykonujesz. Nie należy umieszczać klauzuli wyłączności, jeśli 

ktoś jest pracownikiem, a nie pracownikiem. 

Tworzenie przestrzeni dla wzrostu 

Możesz wbudować klauzule do umów o pracę, aby ułatwić przemieszczanie ludzi lub poprosić ich o 

elastyczność, gdy firma się zmieni. Jeśli Twoją strategią jest rozwój poprzez przejęcie, przejście do 

nowych obszarów usług, a nawet pozbycie się niepodstawowych części Twojej firmy, istnieją bardzo 

rygorystyczne zasady dotyczące tego, w jaki sposób zabierasz swoich pracowników w tę podróż. 

Relokacja i ponowne rozmieszczenie 

Być może nigdy nie będziesz musiał z niej korzystać, ale jeśli w umowie o pracę uwzględnisz klauzulę o 

mobilności, życie będzie o wiele łatwiejsze, jeśli zechcesz zmienić miejsce pracy pracownika, albo 

dlatego, że przenosisz całą firmę lub zespół, albo po prostu chcą przenieść swoją pracę. 

Klauzula mobilności 

Klauzula mobilności to taka, w której określasz główne miejsce pracy, ale pracownik może być 

zobowiązany do pracy w innych lokalizacjach. Możesz określić alternatywy według kategorii lub 

położenia geograficznego. Na przykład możesz określić wymóg pracy w innych lokalizacjach firmy lub 

siedzibach klientów, lub pracy w lokalizacji w promieniu 10 mil od ich obecnego miejsca pracy lub w 

dowolnym miejscu w Wielkiej Brytanii. Musisz wykonać klauzulę w ramach ograniczeń wzajemnego 

zaufania i zaufanie nieodłącznie związane ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że musisz skonsultować się 

z pracownikiem w sprawie proponowanej zmiany, powiadomić go z odpowiednim wyprzedzeniem i 



wziąć pod uwagę wszelkie uzasadnione zastrzeżenia. Jeśli nie wykonasz tych kroków, pracownik może 

odejść i domagać się konstruktywnego niesprawiedliwego zwolnienia w 

Sąd pracy. 

Ostatecznie, jeśli możesz obiektywnie uzasadnić konieczność skorzystania z klauzuli mobilności, zapisy 

klauzuli pozwalają na przeprowadzkę do proponowanej lokalizacji, angażujesz się w merytoryczną 

konsultację i postępujesz zgodnie z właściwą procedurą, w tym z odpowiednim wypowiedzeniem, a 

pracownik odmawia aby się przenieść, możesz zwolnić ich z „innych ważnych powodów” i uniknąć 

odprawy. Statystycznie więcej kobiet zarabia więcej niż mężczyzn, więc jest możliwe, w zależności od 

okoliczności, że kobieta może domagać się pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć, jeśli 

wyegzekwujesz klauzulę mobilności. 

Odbudowa po zwolnieniu 

Czasami, jeśli zmienisz sposób prowadzenia działalności, zmienisz lokalizację lub zrestrukturyzujesz 

zespół, będziesz musiał zwolnić niektóre miejsca pracy, aby uwolnić pieniądze na opłacenie nowych 

miejsc pracy, których potrzebujesz. 

 Pamiętaj o tych, którzy przeżyli, po przejściu przez proces zwolnień. Niezależnie od tego, czy pozostali 

ludzie sami byli narażeni na ryzyko, czy też przyglądali się z boku, ich morale i pewność siebie 

prawdopodobnie zostaną zachwiane. Istnieją dwa sposoby na zminimalizowanie negatywnych 

skutków zwolnień. 

* To, jak traktujesz odchodzących pracowników, pozostawia po sobie spuściznę: 

- Daj im rozsądny czas wolny na szukanie nowej pracy i pójście na rozmowy kwalifikacyjne. 

- Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zapłać im za wsparcie outplacementu, szczególnie jeśli przez jakiś 

czas przebywali poza rynkiem pracy, aby mogli uzyskać poradę na temat ich CV i umiejętności 

przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. 

- Nie pozwól, aby Twój dyskomfort z powodu sytuacji wyglądał, jakby Ci to nie przeszkadzało – zrób to, 

jeśli jest to właściwe i daj im dobrą wiadomość. 

* Równie ważni, a często zapominani, są pozostali pracownicy 

- Uznaj, że mogą mieć więcej pracy do wykonania. 

- Zapewnij szkolenie, jeśli ludzie potrzebują nowych umiejętności. 

- Informuj o dobrych rzeczach, które dzieją się w firmie. 

Przeniesienie przedsiębiorstw 

Gdy firma zmienia właściciela, pracownicy są zwykle chronieni przez przepisy dotyczące przeniesienia 

przedsiębiorstwa (ochrony zatrudnienia).Podstawową zasadą przepisów jest to, że pracownicy 

przejmowanej firmy automatycznie przechodzą do nowego pracodawcy na tych samych warunkach i 

zachowują ciągłość zatrudnienia. Postanowienia TUPE mają zastosowanie w dwóch sytuacjach: 

* Firma lub jej część przechodzi od jednego pracodawcy do drugiego, w tym fuzja, w której tworzony 

jest nowy podmiot. 

* Zmienia się usługodawca. Może się to zdarzyć, gdy: 

- Usługa świadczona w firmie, taka jak sprzątanie, catering, (lub HR!) jest przekazywana kontrahentowi. 



- Usługa świadczona przez wykonawcę, jak wyżej, zostaje wprowadzona do firmy. 

- Umowa serwisowa przechodzi od jednego usługodawcy do drugiego. 

Charakter usługi musi być zasadniczo taki sam przed przeniesieniem i po nim. Jeżeli umowa dotyczy 

dostawy towarów, a nie usług, nie ma zastosowania. Niezależnie od tego, którą stroną jesteś w 

przekazywaniu, przekazującym pracowników lub przejmującym ich przyjmującym, masz zobowiązania 

wobec swoich pracowników. Zanim dojdzie do przeniesienia własności lub umowy, pracodawca musi 

poinformować pracowników lub ich przedstawicieli o wszelkich sprawach związanych z 

przeniesieniem, które mogą ich dotyczyć, oraz dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie 

proponowanych zmian. Pracodawca musi co najmniej ich o tym poinformować 

* Że transfer ma miejsce, kiedy się dzieje i dlaczego 

* Jak transfer wpłynie na nich? 

* Czy będzie jakakolwiek reorganizacja? 

* Z ilu pracowników agencyjnych korzystają i jakie rodzaje pracy wykonują 

Jeśli masz 10 lub mniej pracowników, możesz skonsultować się z nimi bezpośrednio, jeśli nie masz 

jeszcze przedstawicieli pracowników. O tym, jak wybrać i skonsultować się z przedstawicielami 

pracowników. Jeśli któryś z Twoich pracowników nie chce przejść do nowego pracodawcy, może 

odmówić i zrezygnować. To nie jest nadmiarowość. Jeśli nowe warunki pracy są znacznie gorsze od 

starych, pracownik może zrezygnować i domagać się konstruktywnego zwolnienia, ale może się to nie 

udać, w zależności od konkretnych okoliczności. Podstawową zasadą jest ochrona miejsc pracy i 

warunków pracy.  

Przenoszący (przenoszący pracowników na zewnątrz) : Przejmujący (przyjmujący pracowników w) 

Informowanie i konsultowanie dotkniętych zmianami pracowników o zmianach : Informowanie i 

konsultowanie dotkniętych zmianami pracowników o zmianach 

Nie można zmienić regulaminu pracowniczego tak, by odpowiadał warunkom przenoszącego, nawet 

jeśli pracownicy wyrażą na to zgodę : Nie można zmienić regulaminu tylko z powodu przeniesienia . 

Musi mieć zgodę pracowników na wszelkie zmiany, nawet ulepszenia warunków. Musi uzasadniać 

wszelkie proponowane zmiany ze względów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych . Po 

przeniesieniu może zmienić warunki na mniej korzystne, jeśli będzie chronić miejsca pracy. Musi być 

za zgodą przedstawicieli pracowników. 

Przestrzegaj postanowień wszelkich układów zbiorowych do dnia przeniesienia: Może nie musieć 

przestrzegać niektórych aspektów układów zbiorowych, jeśli nie jest zaangażowany w negocjacje. 

Może negocjować nowe układy zbiorowe po roku, jeśli ogólna umowa jest nie mniej korzystna. 

Może umożliwić Przejmującemu konsultowanie się z pracownikami przed przeniesieniem w sprawie 

zwolnień, które mogą wystąpić po przeniesieniu: Nie może zwalniać pracowników tylko z powodu 

przeniesienia. Musi uzasadnić wszelkie zwolnienia w oparciu o względy ekonomiczne, techniczne lub 

organizacyjne i postępować zgodnie z prawidłowym procesem konsultacji. 

Postanowienia emerytalne obowiązują do dnia przeniesienia : Nie trzeba powielać poprzednich 

rozwiązań emerytalnych 

Musi dostarczyć Przejmującemu informacje o odpowiedzialności pracowników (ELI) – dane wszystkich 

obecnych pracowników co najmniej 4 tygodnie przed przeniesieniem. 



Imię i nazwisko, data urodzenia, główne szczegóły zatrudnienia, w tym data rozpoczęcia, 

wynagrodzenie i świadczenia. 

Postępowania dyscyplinarne, zażalenia i postępowania prawne dotyczące pracowników w ciągu 

ostatnich 2 lat. 

Potencjalne działania prawne, które pracownicy mogą podjąć: muszą podjąć wszelkie zobowiązania 

prawne dotyczące pracowników, w tym roszczenia wynikające z historycznych działań Przekazującego, 

ale mogą negocjować odszkodowanie finansowe w ramach negocjacji handlowych dotyczących 

przeniesienia 

Może być zmuszony do wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń, jeśli Przenoszący stał się 

niewypłacalny i jest winien pracownikom pieniądze 

Niezależnie od tego, jaki masz pojazd i jakie zmiany zachodzą w Twojej firmie, pamiętaj o swoich 

pracownikach — niezależnie od tego, czy zwisają za paznokcie z dachu dyliżansu, czy ściskają łęk 

najbardziej zwariowanego wielbłąda w Twojej przyczepie kempingowej, Twój sukces zależy od nich! 

 

 



Szkolenie i rozwój swoich ludzi 

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą chętnym do kontynuowania swojego kolejnego 

wielkiego pomysłu, czy menedżerem w małej firmie o ograniczonych zasobach, inwestowanie czasu i 

pieniędzy w szkolenie i rozwój swoich pracowników ostatecznie opłaci się w dłuższej perspektywie. 

Dotyczy to nie tylko rozwijania umiejętności i entuzjazmu Twoich pracowników, ale także 

identyfikowania nowej generacji menedżerów z Twojej firmy, zamiast rekrutowania talentów 

menedżerskich nieużywanych w Twojej firmie. 

Kultura firmy.  

Ta Część skupia się na tym, w jaki sposób możesz wyposażyć ludzi w umiejętności i wiedzę, aby rozwijać 

ich karierę i przynosić korzyści Twojej firmie. 

Inwestowanie w przyszłość Twojej firmy 

Twoja firma osiągnie punkt, w którym będzie trzeba wykonać dużo nowej pracy, ale nie możesz sobie 

pozwolić na zatrudnienie nowej osoby. Jeśli zrekrutowałeś ludzi do wykonywania określonej pracy, na 

przykład prowadzenia samochodu dostawczego lub tworzenia skryptu JAVA, trudno jest nagle poprosić 

ich o rozpoczęcie obsługi niektórych zapytań dotyczących sprzedaży. Sekret maksymalizacji 

istniejących talentów polega na budowaniu elastyczności wszędzie – w Twojej strukturze, rodzaju 

rekrutowanych ludzi i sposobach pracy. Pomyśl o swojej firmie jak o amebie, która jest bezkształtnym, 

jednokomórkowym organizmem, który porusza się, wyciągając jedną część siebie jak „fałszywą stopę” 

w kierunku jazdy, a następnie przesuwając resztę do nowej pozycji. Reaguje na bodźce zewnętrzne, 

chroniąc się przed drapieżnikami i znajdując pożywienie. Każda część komórki ma zadanie do 

wykonania, ale gdy komórka się porusza, wszystkie części płyną zgodnie z kierunkiem jazdy. Jeśli 

zastosowałbyś tę analogię do swojej firmy, dałbyś kierowcy vana umiejętności i wiedzę, aby aktywnie 

rozpocząć proces sprzedaży, jeśli spotka potencjalnego klienta w doku załadunkowym. Twój 

programista JAVA może nie być naturalnym sprzedawcą, ale jeśli odbierze telefon, gdy w biurze nie ma 

nikogo innego, musi wiedzieć, co odpowiedzieć na zapytanie sprzedażowe. Mówiąc prościej z biologii, 

jeśli jednokomórkowa ameba może reagować na bodziec i płynąć w kierunku żywności, aby ją 

wchłonąć, co powstrzymuje wszystkich w Twojej firmie przed reagowaniem na możliwości rozwoju? 

Rozpoznawanie barier 

Oto kilka typowych barier dla małej firmy, która ma maksymalną szybkość reakcji i elastyczność: 

* Ludzie nie wiedzą, czego się od nich oczekuje. 

* Ludzie nie rozpoznają tego, czym jest bodziec zewnętrzny – odbierają telefon, ale mogą nie myśleć o 

tym jako o zapytaniu sprzedażowym. 

* Ludzie myślą, że mają określoną pracę, a pomoc w rozwoju firmy nie jest jej częścią. 

* Ludzie nie wiedzą, co powiedzieć lub zrobić w odpowiedzi na zapytanie sprzedażowe, więc przekazują 

je komuś innemu. 

* Ludzie są uwarunkowani edukacją i tradycyjnymi sposobami pracy, aby pozostać w swoich strefach 

komfortu. 

* Nie ma zachęty, aby ludzie wychodzili poza swoje strefy komfortu. 

* Menedżerowie, w tym prawdopodobnie Ty, to ci, którzy rozwijają firmę i wymyślają nowe pomysły. 

Nie oczekują, że ktokolwiek inny pchnie sprawy do przodu. 



* Ludzie nie wiedzą, jaki jest kierunek jazdy, więc po prostu płyną za korpusem, bo tak jest łatwiej. 

Usuwanie barier 

Jeśli zrekrutowałeś odpowiednich ludzi i umożliwiłeś im odniesienie sukcesu, wszystko jest możliwe. 

Niektóre bariery sukcesu mogą być tworzone przez Ciebie lub innych menedżerów w firmie. 

* Podaj innym informacje o swoich planach dotyczących firmy. 

* Poinformuj wszystkich swoich pracowników o swoich cenach, produktach i usługach, aby mogli 

odpowiedzieć na proste pytania. 

* Powiedz swoim pracownikom, że zadaniem każdego jest rozwój firmy. 

* Daj pracownikom powód do wyjścia poza swoją strefę komfortu - może to być zachęta, pochwała lub 

zwykłe podziękowanie! 

Rozwijanie umiejętności i wiedzy dla przyszłości Twojej firmy 

Ludzie i inne zwierzęta w swojej najprostszej postaci reagują na bodźce, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa, jeść i rozmnażać się. Twój biznes jest taki sam pod wieloma względami - chociaż 

nie przejmuj się jedzeniem i reprodukcją w godzinach pracy. Aby chronić i rozwijać firmę, musisz 

wyposażyć swoich pracowników w umiejętności, wiedzę i pewność siebie. Aby to zrobić, często 

będziesz musiał zainwestować w zewnętrzne szkolenia, ale możesz także wykorzystać wiedzę własną i 

innych pracowników do prowadzenia briefingów i coachingu.  

Analiza potrzeb szkoleniowych 

W zależności od długości Twojego cyklu biznesowego lub tego, ile czasu zajmuje Ci przekształcenie 

zapytania sprzedażowego na pieniądze w banku, powinieneś zatrzymać się przynajmniej raz w roku i 

ocenić zdolność zespołu do zaspokojenia bieżących i przewidywalnych przyszłych potrzeb Twojej firmy. 

biznes. Najdokładniej nazywa się to analizą potrzeb szkoleniowych, ale jeśli masz małą firmę, możesz 

przeprowadzić ten mini audyt umiejętności w 15 minut po jednej stronie A4. Jeśli Twój cykl biznesowy 

jest krótki, na przykład jeśli co miesiąc wprowadzasz nowe produkty lub usługi, a czas realizacji od 

nawiązania kontaktu z klientem do zamknięcia sprzedaży jest krótki, prawdopodobnie będziesz musiał 

częściej niż raz przeprowadzać audyt mini zespołu rok. 

Edukacja formalna 

Jeśli na przykład działasz na rynku regulowanym, sprzedajesz usługi profesjonalne lub wytwarzasz 

produkty farmaceutyczne, być może będziesz musiał zatrudnić odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników, posiadających kwalifikacje prawnicze, finansowe lub zapewniania jakości. W miarę 

rozwoju firmy możesz potrzebować więcej niż jednej wykwalifikowanej osoby, ale jeśli myślisz z 

wyprzedzeniem, możesz rozwijać własną i zaoszczędzić dużo pieniędzy. Niektóre organizacje 

zawodowe wymagają dyplomu jako kwalifikacji na poziomie podstawowym, więc możesz zatrudnić 

absolwenta, rozpocząć go od dołu i zapłacić całość lub część ich honorariów w zamian za zobowiązanie 

się do pozostania z tobą przez określony czas lub jeśli odchodzą, aby spłacić twoją inwestycję. W 

zależności od instytutu i organu szkoleniowego może być konieczne zwolnienie pracownika z pracy 

jeden dzień w tygodniu i zazwyczaj oferuje się płatny czas wolny na egzaminy. 

Szkolenie zewnętrzne 



Jeśli masz bardzo ograniczony budżet na szkolenia, ustal najpilniejsze luki w biznesie, które musisz 

wypełnić, i nie rezygnuj z płacenia za szkolenie dobrej jakości. Następnie zainwestuj trochę swojego 

czasu w badanie tanich opcji szkoleniowych! 

Tanie i wesołe szkolenie 

Obejrzyj filmy na YouTube, na przykład o tym, jak zapewnić doskonałą obsługę klienta. Zdecyduj, który 

z nich najlepiej pasuje do Twojej kultury i poproś zespół, aby go obejrzał. W biurze możesz oglądać 

wszystkich w tym samym czasie, jedząc kanapkowy lunch, a następnie wyśmiewać się z irytujących 

słabości trenera. Zajrzyj na stronę https://www.youtube.com i wpisz kilka słów kluczowych 

dotyczących szkolenia, którego pragniesz, oraz słowo „samouczek”. YouTube nie jest jedynym 

miejscem, w którym można znaleźć bezpłatne lub tanie szkolenia online: TED to organizacja non-profit, 

której celem jest rozpowszechnianie dobrych pomysłów na całym świecie. Włącz rozmowy TED na 

wiele różnych tematów, od promowania innowacji po rozwiązywanie konfliktów: 

https://www.ted.com. 

Możesz także zasubskrybować firmę szkoleniową online za miesięczną lub roczną opłatę i pobrać 

techniczne filmy szkoleniowe na tak różne tematy, jak modelowanie danych w programie Excel i 

projektowanie witryn internetowych. Sprawdź na przykład http://www.lynda.com. Na koniec spróbuj 

zalogować się do Harvard Business Review online i przeczytać artykuły o wielu aspektach prowadzenia 

i rozwijania udanego biznesu. Udostępniaj ze swoim zespołem linki do interesujących artykułów, aby 

zachęcić do dyskusji i promować naukę.  

Inne sposoby dostępu do wiedzy specjalistycznej 

Stare powiedzenie jest prawdziwe, że „nic nie jest na nic”, ale jeśli Twój zespół jest przygotowany na 

poświęcenie czasu, może zdobyć „darmową” wiedzę ekspercką. Oto kilka przykładów: 

* Wydarzenia networkingowe: profesjonalne instytuty, takie jak Chartered Institute of Marketing, 

oferują stosunkowo drogie 3-dniowe kursy, cała droga do akredytowanych dyplomów, ale często 

organizują również bezpłatne imprezy degustacyjne lub wydarzenia sieciowe z zaproszonymi 

ekspertami. 

* E-książki: wielu profesjonalnych doradców tworzy e-booki jako narzędzie marketingowe, a jeśli 

szukasz w Internecie określonych tematów bez wątpienia trafisz na kilka odpowiednich linków. Zwykle 

będziesz musiał podać swój adres e-mail, ponieważ doradcy będą chcieli skontaktować się z Tobą, aby 

wygrać Twoją firmę, ale możesz zrezygnować z subskrypcji, gdy tylko to zrobisz aby pobrać „Dziesięć 

najważniejszych wskazówek dotyczących pisania przekonującego uzasadnienia biznesowego” i 

przekazać je swojemu kierownikowi IT, aby nie przeszkadzał ci zapłacić za nowy serwer. 

* Utwórz bibliotekę: w zależności od miejsca pracy możesz mieć miejsce na półkę z książkami 

referencyjnymi i ekran do szkolenia online. 

Ustal cele, aby ludzie mogli czytać określone książki/artykuły lub oglądać określone filmy, a następnie 

dyskutować na spotkaniu zespołu. Zachęć swój zespół do korzystania z przestrzeni, oferując godzinę 

płatnego czasu pracy, jeśli zainwestuje godzinę własnego czasu. 

Odprawy 

Briefingi mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy i dotyczą przede wszystkim przekazywania 

wiedzy lub faktów. Jeśli zainwestujesz czas, własny lub innego doświadczonego pracownika, w 

planowanie treści, briefingi mogą być naprawdę potężnym sposobem na ustalenie spójnych 



standardów i utrzymanie jakości. Twórz proste, jednostronicowe briefingi zawierające takie 

informacje, jak: 

* Procedury ewakuacji przeciwpożarowej dla nowych pracowników 

* Procedury rozpatrywania reklamacji klientów 

* Twoje kluczowe cechy produktu lub usługi 

* Jak odprawić przesyłkę? 

* Protokoły bezpieczeństwa lub przetwarzania danych dla Twojej firmy 

Poproś pracowników o podpisanie protokołu, że zostali poinformowani i rozumieją swoje obowiązki. 

Jeśli ubiegasz się o akredytację ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), niektóre z tych 

odpraw mogą być podstawą do wykazania spójności norm. Zapisywanie informacji może wydawać się 

pracochłonne, ale daje Ci swobodę poproszenia innych osób o zrobienie tego briefingu w przyszłości. 

Jeśli pracownik nie spełnia wymaganych standardó1), możesz odnieść się do briefingu jako części 

dowodów, kiedy zaczniesz zarządzać ich wydajnością. 

Stażyści i praktykanci 

W ostatnich trudnych ekonomicznie czasach liczba staży wzrosła, co jest sposobem na zdobycie 

doświadczenia zawodowego przez zdesperowanych absolwentów, a dla firm o ograniczonych 

zasobach dostęp do bezpłatnej siły roboczej. Praktyki zawodowe przechodzą przez fazy popularności i 

spadku, często związane z kolorem obecnego rządu, ale ostatnio pojawia się konsekwentny apel ze 

strony biznesu o przywrócenie praktyk zawodowych jako drogę do budowania wykwalifikowanej siły 

roboczej na przyszłość. 

Stażyści 

Termin stażysta jest używany luźno i często przy założeniu, że stażysta jest przyjacielem lub członkiem 

rodziny wykonującym nieodpłatną pracę. Najczęściej stażyści to nowi absolwenci lub absolwenci szkół 

z niewielkim doświadczeniem zawodowym, którzy chcą kontynuować karierę zawodową. 

Jeśli masz w swojej firmie praktykanta, który wykonuje pracę, a nie tylko obserwuje i uczy się, musisz 

mu zapłacić co najmniej krajową płacę minimalną. Świetny staż to taki, który przynosi korzyści Twojej 

firmie, podczas gdy stażysta zdobywa cenne doświadczenie zawodowe. 

Jak w większości rzeczy w życiu iw biznesie, nie ma drogi na skróty do doskonałości. Inwestowanie 

czasu w odpowiednie ustawienie stażu i ostrożna rekrutacja i selekcja stażystów zaprocentuje na 

dłuższą metę: 

* Rekrutuj swoich stażystów tak, jakbyś robił „właściwą pracę” i wybierz najlepszego kandydata na 

podstawie ich postawy i umiejętności, a nie tylko na podstawie przyjaźni lub związku 

* Mieć umowę o staż określającą długość stażu, godziny pracy, stosunek służbowy i stawkę 

wynagrodzenia 

* Daj stażyście odpowiednie wprowadzenie do Twojej firmy i daj mu jasne zrozumienie tego, czego od 

niego oczekujesz 

* Daj stażystom jasne obowiązki i urozmaicenie ich pracy 

* Daj stażystom czas wolny na rozmowy kwalifikacyjne lub szkolenia, które pomogą im w zdobyciu 

stałej pracy 



* Przydziel kierownika lub mentora do nadzorowania pracy stażysty 

* Daj stażystom informację zwrotną na temat ich pracy, aby mogli uczyć się na błędach i budować na 

swoich mocnych stronach 

* Wyjaśnij stażyście, czy może on mieć stałą rolę w Twojej firmie i jakiego procesu użyjesz, aby ją 

wypełnić . 

Praktykanci 

Praktyki zawodowe to programy szkoleniowe oparte na pracy, które doprowadzą do uzyskania 

kwalifikacji uznawanych w całym kraju. Praktykanci muszą być w wieku 16 lat lub więcej i zwykle 

pracują 30 godzin tygodniowo i uczęszcza do lokalnej szkoły  lub specjalistycznego dostawcy szkoleń, 

jeden dzień w tygodniu. Dla Twojej firmy są naprawdę opłacalnym sposobem zatrudniania ludzi, aby 

sprostać obecnemu zapotrzebowaniu na pracę, ale co ważniejsze, aby budować umiejętności i 

lojalność Twojego przyszłego zespołu. Praktyki trwają od roku do czterech lat, w zależności od poziomu. 

Możesz oferować praktyki nowym lub obecnym pracownikom. Możesz otrzymać dofinansowanie z w 

zależności od twojego sektora i wieku praktykanta. Utworzenie programu praktyk to proste i dostępne 

jest wiele pomocy i porad, które mogą Cię wesprzeć: 

* Sprawdź, z jakich ram praktyk chcesz skorzystać - są one specyficzne dla sektora i obejmują wszystko, 

od nauki i inżynierii po trening sportowy i fryzjerstwo 

* Zarejestruj swoje zainteresowanie utworzeniem programu praktyk zawodowych  

* Znajdź dostawcę szkoleń lub uczelnię, która zapewni szkolenie. Dostarczą kwalifikacji i przeprowadzą 

oceny 

* Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania dotacji. Jeśli masz mniej niż 50 pracowników i swojego 

praktykanta jest w wieku 16–24 lat, możesz kwalifikować się do otrzymania stypendium w wysokości 

1500 funtów. Możesz wspierać do 5 praktykantów. 

* Ogłaszaj swoje wakaty na praktykach w lokalnych szkołach, college'ach i na rządowej uniwersalnej 

stronie z ofertami pracy 

* Wybierz swojego praktykanta i przekaż mu umowę o praktykę, potwierdzającą długość praktyki, 

warunki pracy, szkolenie, które mu zapewnisz oraz kwalifikacje, do których dążą. Możesz napisać 

własną umowę lub skorzystać z szablonu 

Musisz płacić praktykantom co najmniej krajową płacę minimalną. I pamiętaj, że muszą mieć możliwość 

studiowania przez jeden dzień w tygodniu, aby uzyskać kwalifikacje. 

Coaching i mentoring 

Terminy coaching i mentoring są często używane zamiennie i mają pewne wspólne wątki. Obie techniki 

wykorzystują rozmowy jeden na jeden, aby wspierać kogoś w rozwijaniu umiejętności i wiedzy w celu 

poprawy wydajności pracy. 

Coaching swoich ludzi do sukcesu 

Coaching koncentruje się na poprawie wydajności ludzi w pracy poprzez rozwijanie określonych 

umiejętności i dążenie do określonych celów. Można na to spojrzeć na kilka sposobów: 

* „Interwencja” coachingowa to konkretne podejście krok po kroku, które pomaga coachowanej 

osobie zidentyfikować wyzwanie lub problem, rozważyć alternatywy i znaleźć najlepsze rozwiązanie. 



* Coachingowy styl zarządzania to taki, w którym menedżer ciągle zadaje pytania, a nie dostarcza 

rozwiązania, tak aby osoba coachowana miała własne odpowiedzi. 

* Kultura coachingowa w biznesie to taka, w której ludzie są zachęcani do wymyślania własnych 

rozwiązań i mogą popełniać błędy oraz uczyć się na nich, i działa najlepiej, gdy menedżerowie są 

szkoleni w zakresie prowadzenia coachingu swoim zespołom. 

Myśląc o coachingu w kontekście sportowym, Coach może nigdy nie osiągnąć poziomu doskonałości 

sportowca, którego trenuje, ale wie, jak wygląda super i wiedzą, co jest potrzebne, aby się tam dostać. 

Istotą coachingu jest pomaganie drugiej osobie w znalezieniu odpowiedzi. Możesz użyć modelu GROW, 

aby prowadzić rozmowę coachingową na torze. 

Możesz zainwestować pół godziny w tę rozmowę i spędzać większość czasu zastanawiając się, dlaczego 

po prostu nie odebrałeś telefonu do klienta i nie rozwiązałeś go w ciągu pięciu minut. Jednakże: 

* Pracownik będzie właścicielem rozmowy z tym klientem i będzie o wiele bardziej pragnął 

pozytywnego wyniku, niż gdybyś właśnie kazał mu zadzwonić do klienta i zaoferować mu 5% zniżki na 

następny rachunek. 

* Dłuższy okres zwrotu za 30 minut Twojego czasu polega na tym, że pracownik jest teraz 

przygotowany do obsługi przyszłych skarg minimalne zaangażowanie z Twojej strony. 

Jeśli przeszkolisz swoich menedżerów, jak przyjąć podejście coachingowe i zachęcisz ich do coachingu, 

a nie instruowania członków zespołu, uwolnisz potencjał każdego pracownika. Z biegiem czasu Twoja 

firma skorzysta na tym, że wszyscy będą mogli wykonywać lepszą pracę. Oczywiście istnieje wiele 

modeli coachingu, a pasek boczny „Interwencje Herona” opisuje inny sposób patrzenia na coaching. 

Interwencje Herona 

John Heron jest znanym pisarzem, którego teoria interpersonalnych „interwencji” została 

opublikowana po raz pierwszy w 1973 roku, kiedy pomagał lekarzom szkolić kolejne pokolenie lekarzy 

ogólnych. Jego model sugeruje, że istnieje sześć głównych sposobów, w jakie ludzie wchodzą w 

interakcję, od nakazu („Zrób to, co mówię”) do coachingu („Spróbuj tego”). Możesz przeczytać o teorii 

przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda, która sugeruje, że powinieneś stosować różne style 

zarządzania z każdym pracownikiem w zależności od sytuacji, oraz ich doświadczenie i zaufanie. 

Podobnie jak Blanchard, Eron sugeruje, że najbardziej odpowiedni styl będzie zależał od sytuacji i 

osoby. Te i wiele innych teorii zarządzania uznają, że coaching jest najbardziej czasochłonnym, ale 

ostatecznie najskuteczniejszym sposobem pomagania ludziom w nauce pewnych umiejętności. Oto 

kilka przykładów tego, gdzie coaching jest najskuteczniejszy: 

* Pomaganie ekspertom technicznym w opracowywaniu lepszych sposobów radzenia sobie z ludźmi 

* Wspieranie kogoś z potencjalnym, ale ograniczonym doświadczeniem w ćwiczeniu kluczowych 

umiejętności 

* Zachęcanie nowo awansowanej osoby do przyjęcia bardziej strategicznej perspektywy 

* Pomaganie komuś w radzeniu sobie z konfliktem lub komuś, kto jest w trudnej relacji zawodowej, 

aby osiągnąć pozytywny wynik 

Mentoring następnego pokolenia 

Mentoring wykorzystuje podobne techniki zadawania pytań do tych stosowanych w coachingu, często 

po to, aby pomóc osobie mentorowanej spojrzeć na sprawy z szerszej lub długoterminowej 



perspektywy. Jako mentor Twoim celem jest budowanie umiejętności i wiedzy pracownika na 

przyszłość, a nie rozwiązywanie konkretnego krótkoterminowego wyzwania, na którym zwykle skupia 

się coaching. Mentorzy zadają pytania takie jak: 

* „Dokąd chcesz się dostać w swojej karierze za kilka lat?” 

* „Jak realistyczne jest to z twoim obecnym doświadczeniem?” 

* „Jakie doświadczenie/umiejętności będziesz potrzebować?” 

*„ Jak możesz zdobyć to doświadczenie lub te umiejętności?” 

* „Jakie przeszkody stoją na drodze?” 

* „Jakie masz opcje?” 

* „Z kim musisz porozmawiać/prosić o pomoc?” 

* „Co zamierzasz zrobić w perspektywie średnio-/krótkoterminowej, aby pomóc Ci osiągnąć swój cel?” 

W dużych firmach kadra kierownicza wyższego szczebla często mentoruje młodszym osobom, 

pomagając im radzić sobie z polityką organizacyjną lub wspierając młodszego pracownika w 

planowaniu ścieżki kariery. W małej firmie Ty lub inni menedżerowie wyższego szczebla możecie 

myśleć o planowaniu swojej sukcesji. Mentoring może być naprawdę skutecznym sposobem na rozwój 

następnej generacji menedżerów. Menedżer liniowy koncentruje się na tym, co pracownik robi na co 

dzień, podczas gdy mentor myśli długofalowo. Najlepiej, jeśli możesz być mentorem dla kogoś, kogo 

bezpośrednio nie zarządzasz, ponieważ trudno jest nosić obie czapki jednocześnie. Jeśli prowadzisz 

bardzo małą firmę, być może będziesz musiał zastanowić się, jak to wygląda, jeśli oferujesz 

mentoringowi jedną osobę, a nie inną. Jeśli prowadzisz bardzo małą firmę bez luksusu dzielenia 

mentoringu między kilka starszych osób, możesz poprosić kogoś z innej firmy, aby działał jako mentor 

dla jednego z twoich pracowników i zaoferować to samo dla nich. 

Rozwijanie własnych menedżerów 

Najczęstszą pułapką, na którą można się natknąć w miarę rozwoju firmy, jest awansowanie ludzi na 

stanowiska menedżerskie bez odpowiedniego zastanowienia się. Zasada Petera jest dobrze znana w 

biznesie. 

W latach 60. Laurence J Peter pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim i opublikował teorię, że ludzie 

są awansowani do swojego poziomu niekompetencji, ponieważ są wybierani do awansu na podstawie 

ich wcześniejszej pracy, a nie ich przewidywanej zdolności do wykonywania praca na wyższym 

poziomie. Świetny programista IT odkrywa, że zarządza zespołem, mimo że brakuje mu umiejętności 

ludzkich, aby robić to dobrze. Fantastyczny sprzedawca awansuje na stanowisko Dyrektora Sprzedaży, 

a ludzie zastanawiają się, dlaczego jest takim śmieciarzem, skoro jest taki „świetny w kontaktach z 

ludźmi”. Odpowiedź brzmi, że jest świetny w kontaktach z klientami, a dzięki temu, że stał się 

fantastycznym sprzedawcą, był całkowicie skoncentrowany na własnych celach, prawdopodobnie 

kosztem innych osób w firmie. Oczywiście szef działu IT musi wiedzieć o systemach IT, a dyrektor 

sprzedaży musi znać twoich klientów, ale są też inne podstawowe zachowania i cechy, które wszyscy 

menedżerowie będą musieli wykazywać. Niektóre z nich to osobiste preferencje, a prawie wszystkich 

można się nauczyć z czasem. Tabela 13-3 przedstawia, czego należy szukać lub rozwijać w odnoszącym 

sukcesy menedżerze. 

Zachowania i atrybuty skutecznych menedżerów 



Wyznaczanie celów dla zespołu i mierzenie postępów względem nich: Umiejętność przełożenia celów 

biznesowych na realne cele. Umiejętność analizy danych. Dobrze zorganizowany i systematyczny. 

Bezstronność w sprawiedliwym rozpowszechnianiu prac.  

Przekazywanie ludziom opinii na temat ich wyników - dobrych i złych : 

Jasne umiejętności komunikacyjne. Empatia. Odwaga do trudnych rozmów. 

Wspieranie rozwoju poszczególnych członków zespołu: Umiejętność przyjęcia stylu coachingowego. 

Zaangażowanie w rozwój innych. Cierpliwość. Wizja długoterminowa 

Wspieranie członków zespołu w efektywnej współpracy: osobisty styl współpracy. Zrozumienie Twoich 

procesów biznesowych. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami między członkami zespołu. 

Umiejętność identyfikowania barier współpracy i ich usuwania. 

Podejmowanie działań na rzecz ciągłego doskonalenia: Słuchanie. Zachęcanie ludzi do dzielenia się 

pomysłami. Bycie zdecydowanym. Kierowanie się rozsądkiem przy rozwiązywaniu problemów. 

Odpowiedzialność za wyniki zespołu. Niezależnie od tego, czy tworzysz pierwsze, czy dziesiąte 

stanowisko menedżerskie w swojej firmie, napisz opis stanowiska i specyfikację osoby (przeczytaj o 

tym w rozdziale 2). Rozważ zachowania i atrybuty opisane powyżej oraz wszelkie inne, które będą 

szczególnie ważne dla menedżera danego zespołu. Możesz również dołączyć wiedzę specjalistyczną 

lub techniczną, jeśli jest to ważne. Spójrz na obecny zespół i zastanów się, czy któryś z nich jest gotowy 

do awansu na menedżera. Porównaj je z listą priorytetów atrybutów. Jeśli nie masz pewności, czy ktoś 

spełnia kryteria, nie promuj go, dopóki nie przejdziesz odpowiedniego procesu. Możesz mieć kogoś, 

kto nie jest gotowy teraz, ale może być gotowy w ciągu 6 miesięcy z niewielką pomocą. Jeśli więcej niż 

jedna osoba jest gotowa do promocji (albo tak im się wydaje!), reklamuj ofertę pracy i wybierz 

najlepszą osobę, korzystając z szeregu narzędzi selekcyjnych. 

Zabierz swoich menedżerów w podróż 

Dostępna jest szeroka gama szkoleń z zakresu zarządzania i przywództwa, a ich jakość jest zmienna. 

Wysłanie nowo awansowanego menedżera na jednodniowy kurs za 199 funtów jest bardzo mało 

prawdopodobne, aby zmienić go z dnia na dzień. W najlepszym razie nauczą się kilku banalnych 

zwrotów dotyczących zarządzania i wskazówek, jak być lepszym menedżerem. W najgorszym wypadku 

pomyślą, że… teraz wiesz wszystko o zarządzaniu i zacznij ćwiczyć na wszystkich wokół nich, w tym na 

Tobie. 

Jasno określ swoje oczekiwania 

Jeśli awansujesz kogoś na stanowisko kierownicze w swojej firmie, nie zakładaj, że wie, czego 

oczekujesz. 

* Daj nowemu menedżerowi jasne cele do osiągnięcia w ciągu pierwszych trzech miesięcy, zarówno 

dla siebie, jak i dla zespołu 

* Na początku bądź dostępny dla nowego menedżera, aby mógł kierować sprawami przez Ciebie i 

przetestować jego pomysły - użyj stylu coachingu, aby pomóc mu wymyślić własne rozwiązania 

* Włącz się do rozmów i spróbuj dowiedzieć się od zespołu, jak dobrze radzi sobie menedżer 

* Po trzech miesiącach dokonaj formalnego przeglądu pracy menedżera. Przekaż im opinię na temat 

tego, co zrobili dobrze i jak mogliby się poprawić. Skoncentruj się na umiejętnościach ludzi, a także na 

zadaniach 



Udzielanie wsparcia i szkoleń 

Jeśli możesz sobie na to pozwolić, wyślij menedżera na szkolenie z zarządzania u renomowanego 

dostawcy. Zamiast zakładać, że krótki kurs zarządzania obejmie wszystko, czego potrzebuje nowy 

menedżer, spróbuj zidentyfikować konkretne luki w jego umiejętnościach lub wiedzy i zainwestuj w ich 

wypełnienie. Bardzo częstą luką w wiedzy nowych menedżerów są finanse, a na rynku jest kilka 

świetnych kursów Finanse dla menedżerów niefinansowych. Przedyskutuj, czego chcesz, aby nowy 

menedżer się nauczył, zanim pójdzie na kurs, i omów z nim naukę po powrocie. Zapytaj ich, co planują 

zrobić inaczej po szkoleniu. Jeśli twój budżet szkoleniowy jest ograniczony, możesz polecić nowemu 

menedżerowi, aby przeczytał artykuły o zarządzaniu w książkach, czasopismach lub w Internecie, albo 

posłuchał wykładów TED. 

Zapewnienie menedżerom narzędzi do zarządzania 

Jeśli oczekujesz od swoich menedżerów doskonałej wydajności zespołu, musisz dać im kilka 

podstawowych narzędzi: 

* Informacje o firmie oraz o tym, jak ich zespół przyczynia się do ogólnych wyników biznesowych 

* Cele zespołu - np. finanse, produktywność, rozpatrywanie reklamacji 

* Zasady i procedury dyscyplinarne i dotyczące skarg oraz szkolenia w zakresie ich stosowania 

* Jasne wytyczne dotyczące ich delegowanych uprawnień – na przykład ich limitu władzy w zakresie 

finansów, ludzi i decyzji biznesowych 

Czerpanie korzyści 

Niektóre z korzyści dla Twojej firmy z rozwijania własnych menedżerów to: 

* Oszczędzasz koszty rekrutacji zewnętrznej. 

* Możesz być w stanie zapłacić nowo awansowanemu menedżerowi wynagrodzenie niższe niż stawka 

rynkowa - ale uważaj, ponieważ może to przynieść odwrotny skutek przez demotywowanie ludzi, jeśli 

czują się niedoceniani. 

* Budujesz lojalność i zatrzymujesz dobrych pracowników, ponieważ widzą oni potencjał do rozwoju 

swojej kariery, pozostając w Twojej firmie. 

* Zachowujesz krytyczną wiedzę biznesową, a menedżerowie, którzy są awansowani od wewnątrz, 

często mają większą wiarygodność w stosunku do pracowników niż osoby zatrudniane z zewnątrz. 

* Jeśli promujesz odpowiednią osobę i udzielasz jej odpowiedniego wsparcia, może to mieć duży wpływ 

na motywację reszty zespołu - będą bardziej produktywni. 

* Ktoś, kto rozwinął się wraz z firmą, jest bardziej skłonny zachowywać się w sposób, który pasuje do 

Twojej kultury biznesowej. 

* Promowanie menedżerów od wewnątrz wywiera dobre wrażenie na klientach, dostawcach i innych 

interesariuszach. 

 



Zatrudnianie osób 

Eddie Cochran śpiewał kiedyś: „Są trzy kroki do nieba”. Równie dobrze mógłby zaśpiewać „Są trzy kroki 

do rekrutacji ludzi”, które choć mniej zapadające w pamięć byłoby również poprawne. Może Eddie 

mógł zrobić karierę w HR? Pomijając takie spekulacje, te kroki to: 

* Przyciąganie odpowiednich osób do aplikowania 

* Wybór odpowiedniej osoby do pracy 

* Złożenie atrakcyjnej i prawnie wiążącej oferty pracy 

Przyciąganie ludzi do pracy dla Twojej firmy 

Wzajemne przyciąganie jest ważne, więc pisząc ogłoszenie o pracę, opisz swoją firmę i kulturę, a także 

stanowisko i idealnego kandydata. 

Używanie właściwych słów 

Utrzymuj jasne i proste wiadomości, aby Twoi potencjalni kandydaci do pracy się nie nudzili. Pomyśl o 

ludziach, do których chcesz dotrzeć, i użyj odpowiedniego języka, aby ich przyciągnąć. W swoich 

opisach unikaj używania słów lub wyrażeń, które mogłyby sugerować, że zamierzasz dyskryminować 

ludzi bezpośrednio lub pośrednio, w oparciu o chronioną cechę, taką jak wiek, niepełnosprawność, 

rasę, religię, narodowość, płeć lub stan cywilny. Bądź świadomy dwóch rodzajów dyskryminacji: 

* Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce wtedy, gdy wyraźnie wykluczasz pewne kategorie osób, 

używając wyrażenia typu „Rekrutujemy ludzi, aby dołączyli do naszego młodego i przyjaznego 

zespołu”, który mówi starszym osobom, aby nie zawracały sobie głowy składaniem wniosków. 

Wykluczasz też zrzędliwych ludzi, ale jest to dopuszczalne, ponieważ nie są chronione przez ustawę o 

równości (co daje im coś dodatkowego do narzekania!). 

* Dyskryminacja pośrednia jest trudniejsza do zauważenia, więc łatwiej jest wpaść w pułapkę. 

Wyrażenie takie jak „lokalne miejsca pracy dla miejscowej ludności” może wydawać się całkowicie 

neutralne, ale w zależności od obszaru, w którym reklamujesz, możesz pośrednio dyskryminować 

osoby z grup etnicznych, które nie są reprezentowane wśród mieszkańców Twojej okolicy. Uważaj na 

tytuł pracy, który reklamujesz – jeśli używasz tytułu takiego jak „kelner” lub „stewardessa”, 

dyskryminujesz jedną z płci. Jeśli nie możesz uniknąć używania nazwy stanowiska oznacza to, że 

zgłoszenie powinna składać tylko jedna płeć, należy również dołączyć oświadczenie, że przyjmujesz 

zgłoszenia od odpowiednio wykwalifikowanych mężczyzn i kobiet. 

Słowa i wyrażenia, których należy unikać w ogłoszeniach o pracę 

Słowo lub fraza : Dlaczego powinieneś tego unikać : Kiedy możesz tego użyć 

Niedawny absolwent : Pośrednio dyskryminuje osoby starsze i osoby innej narodowości o innym 

systemie edukacyjnym : Do pracy, która z jakiegoś powodu wymaga dyplomu. W przeciwnym razie użyj 

wyrażenia „stopień ukończenia studiów lub równoważny” 

Minimum 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami: dyskryminuje młodych ludzi: nie używaj go 

w ogóle. Użyj wyrażenia typu „doświadczenie w realizacji projektów o różnej wielkości” i zakres” 

Co najmniej 21 lat : Dyskryminuje osoby młodsze : Gdy w pracy wymagany jest wiek, na przykład wiek 

18 lat, aby sprzedawać alkohol lub masz ponad 25 lat ubezpieczenia na prowadzenie pojazdów 

służbowych. 



Zwinny, zwinny, szybki na nogach : Może dyskryminować starszych 

osoby i osoby niepełnosprawne fizycznie, jeśli nie ma to związku z wykonywaną pracą : gdy praca 

wymaga szczególnej sprawności fizycznej, na przykład do wspinania się po drabinach 

Wracając do pracy, godziny wystarczyłyby Mamo: Dyskryminuje przeciwko mężczyznom i starszym lub 

młodszym kobietom: nie używaj takiego wyrażenia - po prostu podaj godziny. 

Ciężko pracujemy i ciężko się bawimy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: Pośrednia dyskryminacja 

kobiet, które częściej są głównymi opiekunkami i są mniej elastyczne w przypadku długich godzin pracy: 

Wyeliminuj sugestię, że ludzie muszą być dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Użyj 

wyrażenia typu „Pracujemy długie godziny i jest wiele okazji do spotkań towarzyskich” 

Poszukiwana włoska kelnerka: Bezpośrednia dyskryminacja wszystkich nie-Włochów i mężczyzn! : 

Możesz użyć wyrażenia takiego jak „kelnerka mówiąca po włosku” 

Prawdziwe wymagania zawodowe 

Możesz być w stanie uzasadnić proszenie tylko niektórych osób o ubieganie się o stanowiska, jeśli praca 

rzeczywiście wymaga określonej cechy. Wytyczne Instytutu Praktyków Reklamy mówią, że możesz 

polegać na prawdziwych wymaganiach zawodowych, „gdzie zasadnicza natura pracy wymaga osoby 

tej płci z powodów fizjologicznych (z wyjątkiem siły fizycznej lub wytrzymałości) lub w dramatycznych 

przedstawieniach lub inne rozrywki ze względu na autentyczność”. Możesz uzasadnić zatrudnienie 

kobiety jako opiekunki, która będzie opiekowała się osobistą starszymi kobietami w ich domach, lub 

wymagać mężczyzny do określonej roli, jako rzeczywistego wymogu zawodowego. 

W takich przypadkach musisz określić w ogłoszeniu, że zamierzasz zastosować rzeczywisty wymóg 

zawodowy; w przeciwnym razie wnioskodawca, który nie został wybrany, mógłby twierdzić, że go 

dyskryminowałeś. 

Oświadczenie o równych szansach 

Nie musisz używać oświadczenia o równych szansach zgodnie z prawem, ale zrobisz świetne wrażenie, 

jeśli użyjesz wyrażenia typu „Jesteśmy pracodawcą równych szans i przyjmujemy aplikacje od 

wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych osób, niezależnie od ich rasy, płci, niepełnosprawności, 

religia/wyznanie, orientacja seksualna lub wiek”. Możesz to bardzo uprościć i powiedzieć: „Jesteśmy 

pracodawcą równych szans”. 

Szukam we właściwych miejscach 

Udowodniono statystycznie, że posiadanie zróżnicowanej lub zróżnicowanej siły roboczej prowadzi do 

sukcesu biznesowego poprzez lepsze innowacje, podejmowanie decyzji, wgląd w klienta i elastyczność. 

Przyciągniesz zróżnicowaną pulę ludzi tylko wtedy, gdy spojrzysz w różne miejsca.  

Media społecznościowe 

Jeśli ogłaszasz swoje oferty pracy w mediach społecznościowych, korzystając ze swoich kont na 

LinkedIn, Facebooku lub Twitterze, możesz zarzucić swoją sieć dość szeroko, jednocześnie budując 

świadomość marki. Należy pamiętać, że chociaż 33 miliony dorosłych korzysta z Internetu codziennie 

w Wielkiej Brytanii, według badania Office of National Statistics, 62 procent dorosłych w wieku od 35 

do 44 lat i tylko 40 procent dorosłych w wieku od 45 do 54 lat korzysta z sieci społecznościowych 

komunikować się online. Oznacza to, że powinieneś mieć co najmniej jeden inny sposób dotarcia do 

potencjalnych kandydatów, aby upewnić się, że nie dyskryminujesz pośrednio osób starszych lub osób 

niepełnosprawnych, które nie korzystają z technologii mobilnej. 



Agencje rekrutacyjne 

W przypadku niektórych specjalistycznych prac lub prac sezonowych lub o dużej rotacji możesz 

zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z agencji rekrutacyjnej. Jeśli korzystasz z agencji, aby 

zapewnić Ci pracowników tymczasowych w rolnictwie, ogrodnictwa, zbierania skorupiaków, leśnictwa 

lub przetwarzania i pakowania żywności muszą być zarejestrowane w specjalistycznej agencji 

rekrutacyjnej, aby zapoznać się z innymi wymaganiami dotyczącymi agencji. Korzystanie z agencji 

rekrutacyjnej nie zwalnia jako pracodawcy z odpowiedzialności prawnej za unikanie dyskryminacji. 

Musisz mieć pewność, że agencja nie dyskryminuje żadnych kandydatów w swoich procesach selekcji, 

nawet zanim przedstawi Ci kandydatów. 

Korzystanie z agencji rekrutacyjnej nie zwalnia jako pracodawcy z odpowiedzialności prawnej za 

unikanie dyskryminacji. Musisz mieć pewność, że agencja nie dyskryminuje żadnych kandydatów w 

swoich procesach selekcji, nawet zanim przedstawi Ci kandydatów. 

Programy polecania pracowników 

Chociaż różnorodność jest cenna, wiele można powiedzieć, jeśli chodzi o trzymanie się zwycięskiej 

formuły. Jeśli Twoi obecni pracownicy mają przyjaciół lub rodzinę, którzy mogą być świetnymi 

pracownikami, możesz ich nagrodzić za udane wprowadzenie. Uważaj tylko, aby nieumyślnie nie 

wzbudzić dyskryminacji, rekrutując na swoje podobieństwo. Składnikami dobrego schematu są: 

* Zaoferuj program poleceń pracownikom, którzy mają u Ciebie co najmniej 6 miesięcy pracy, aby mieli 

solidne doświadczenie 

* Zapłać ustaloną kwotę za wprowadzenie, niezależnie od poziomu pracy 

* Płać tylko wtedy, gdy wprowadzony pracownik pomyślnie przejdzie okres próbny – w interesie 

wszystkich jest, aby praca dobrze się sprawdzała 

* Ogranicz wypłatę do jednego lub dwóch przedstawień na pracownika, aby uniknąć tworzenia 

rodzinnej dynastii lub grupy najlepszych przyjaciół, której nie można zarządzać! 

* Upewnij się, że sprawdzasz, czy osoba polecona ma prawo do pracy w Wielkiej Brytanii – powinieneś 

to sprawdzić dla wszystkich swoich pracowników 

* Nie idź na skróty z referencjami lub sprawdzaniem przeszłości, aby nie zostać oskarżonym o 

dyskryminację lub faworyzowanie 

Uniwersytety, kolegia i szkoły 

Jeśli rozważasz naukę praktykanta, stażysty lub absolwenta szkoły, skontaktuj się z lokalnymi 

uczelniami i szkołami. Jeśli chcesz zbudować długoterminową relację ze szkołą lub uczelnią, możesz 

zaproponować przemówienie podczas dni ich kariery i stworzyć prostą ulotkę zachęcającą młodych 

ludzi do skontaktowania się z ofertami pracy po zakończeniu studiów. Możesz potrzebować sobotnich 

lub dorywczych pracowników, a czy jest lepsze miejsce na ich znalezienie niż w lokalnym college'u lub 

szkole. Następnie masz do dyspozycji pulę wypróbowanych i przetestowanych potencjalnych 

przyszłych pracowników, z których możesz czerpać w miarę rozwoju firmy. Pamiętaj, że w szkołach nie 

chodzi tylko o dzieci! Jeśli nie potrzebujesz pełnoetatowych pracowników, możesz ogłosić godziny 

szkolne, pracuj tylko w najbliższej szkole podstawowej i zatrudnij lokalnych rodziców. Rekrutując 

lokalnie, możesz zbudować lojalną siłę roboczą o niskiej rotacji personelu, co na dłuższą metę pozwoli 

Ci zaoszczędzić pieniądze. Zawsze wypłacaj krajową płacę minimalną na poziomie odpowiednim do 

wieku pracownika. 



Wybór osób 

Jeśli czerpiesz z jak najszerszej grupy ludzi, masz większe szanse na znalezienie odpowiedniej osoby do 

pracy. Reklamuj się w kilku miejscach, a nie tylko w jednym. Wadą tego jest to, że musisz poświęcić 

więcej czasu na przeglądanie i odpowiadanie na aplikacje. Te proste wskazówki pozwalają zaoszczędzić 

czas na początku procesu: 

* W ogłoszeniu użyj wyrażenia „jeśli Twoje zgłoszenie znajdzie się na krótkiej liście, skontaktujemy się 

z Tobą w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale nie będziemy w stanie odpowiedzieć osobiście na każde 

zgłoszenie”. 

* Jeśli korzystasz z internetowej tablicy ogłoszeń do ogłoszenia, użyj ich pytań filtrujących, aby od razu 

wyeliminować nieodpowiednich kandydatów. Używaj tylko obiektywnych pytań filtrujących, które 

możesz uzasadnić, aby uniknąć oskarżenia o dyskryminację. 

* Skieruj wszystkie aplikacje do jednego centralnego miejsca, najlepiej dedykowanego adresu e-mail, 

dzięki czemu nie będziesz próbował śledzić wielu grup aplikacji. 

Jeśli prowadzisz rekrutację lokalnie, zwłaszcza jeśli masz również wielu lokalnych klientów, postaraj się 

odpowiedzieć na wszystkie aplikacje. Zarządzasz swoją reputacją biznesową tak samo, jak próbujesz 

obsadzić wakat. 

Jak wybrać odpowiednie narzędzie wyboru 

Zarządzanie dziennikiem wydarzeń online, rezerwacjami sal i wspólnymi kalendarzami. Otwieranie i 

kierowanie poczty i ogólnych wiadomości e-mail do odpowiednich członków zespołu: Doświadczenie 

w zarządzaniu dziennikiem. Osobiście dobrze. zorganizowany. Ogólna świadomość funkcjonowania 

biznesu: CV. Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej . Bibliografia 

Zamawianie materiałów biurowych i gastronomicznych w ramach napiętego budżetu: Podstawowe 

umiejętności negocjacyjne. Znajomość dostawców. Podstawowe umiejętności badawcze: CV. Pytania 

do rozmowy kwalifikacyjnej . Prosty test na etapie rozmowy kwalifikacyjnej 

Wprowadzanie danych klienta do systemu sprzedaży. Drukowanie i wysyłanie faktur oraz śledzenie 

otrzymanych płatności: Znajomość Twojego systemu sprzedaży  lub inne systemy 

bazodanowe/sprzedażowe .Podstawowa wiedza finansowa: CV . Pytania techniczne podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Organizowanie comiesięcznych wydarzeń, w tym zaproszenia, prelegenci i gościnność: doświadczenie 

w zarządzaniu wydarzeniami. Protokoły o prelegentach i gościnności . Pewność siebie. Dobre 

umiejętności komunikacyjne. Spokój pod presją. Podstawowe umiejętności budżetowania: CV. Pytania 

do rozmowy kwalifikacyjnej oparte na kompetencjach. Prosty test .Jak kandydat komunikuje się z Tobą 

podczas procesu. Profil psychometryczny. Bibliografia 

Obsługa zapytań i skarg telefonicznych i twarzą w twarz : Pewność siebie. Dobre umiejętności 

komunikacyjne. Spokój pod presją : CV. Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej oparte na kompetencjach. 

Bibliografia 

Zarządzanie procesem eliminacji 

Pomyśl o procesie eliminacji jak o lejku, z szerokim i zróżnicowanym wyborem kandydatów na górze i 

tylko jednym lub dwoma bardzo silnymi kandydatami na dole. Zacznij od opisu stanowiska i specyfikacji 

osoby. Jeśli już myślałeś o tej pracy, którą należy wykonać oraz umiejętności i doświadczenie 

wymagane do jej wykonania, ułatwiają wybór najlepszego sposobu wyboru właściwej osoby. 



Niezależnie od tego, czy wolisz łaciński „tor życia” (curriculum vitae), czy francuskie „podsumowanie” 

(życiorys), najbardziej przydatnym miejscem do rozpoczęcia filtrowania kandydatów jest ich własne 

zestawienie tego, co zrobili w swojej dotychczasowej karierze. Utwórz trzy fizyczne lub elektroniczne 

stosy „nie”, „może” i „tak”, aby posortować CV do następnego etapu procesu. 

Nie, może tak 

Możesz poszukać kluczowych wskaźników dotyczących kandydata w jego CV, niezależnie od 

stanowiska, które próbujesz obsadzić. Użyj tych wskaźników, aby natychmiast wyeliminować 

kandydatów, jeśli mają kluczowe znaczenie dla roli: 

* Dokładność, pisownia, układ i gramatyka 

* Oświadczenie w swoim profilu osobistym, że szukają pracy, która zasadniczo różni się od tej, którą 

zaproponowałeś 

* Brak wzmianki o minimalnych wymaganych kwalifikacjach edukacyjnych lub ekwiwalencie z innego 

kraju 

* Brak dowodów na to, że mają odpowiednie doświadczenie, które może przełożyć się na rolę, którą 

próbujesz obsadzić 

Nawet jeśli uważasz, że każdy powinien umieć poprawnie ortografować i używać poprawnej gramatyki, 

nie eliminuj osób, które złożyły podanie o pracę, która w rzeczywistości nie wymaga dobrej pisowni i 

gramatyki. Możesz dyskryminować osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym lub które 

mają niepełnosprawność taką jak dysleksja. Możesz przegapić jakiś wielki talent. Niektóre wskazówki 

w CV mogą wskazywać, że osoba nie jest odpowiednia dla twojego wakatu, ale być może będziesz 

musiał dokładniej zbadać, czy CV wygląda inaczej: 

* Historia często zmieniających się miejsc pracy bez podania przyczyny 

* Luki między stanowiskami pracy, które nie są wyjaśnione przez wykształcenie, urlop naukowy lub 

obowiązki opiekuńcze 

* Niezgodność między nazwami stanowisk a obowiązkami opisanymi w CV 

* Zadeklarowana niepełnosprawność, która może mieć wpływ na ich zdolność do wykonywania pracy 

* Informacje, o których wiesz, że są niedokładne, na przykład daty zatrudnienia lub edukacji, które się 

nie sumują. 

Nie eliminuj kandydata na podstawie jego narodowości, wieku, płci, niepełnosprawności, stanu 

cywilnego lub jakichkolwiek założeń, które przyjmujesz w związku z jego nazwiskiem, miejscem 

zamieszkania lub czasem i miejscem uczęszczania do szkoły. Jeśli ktoś deklaruje niepełnosprawność, 

masz prawny obowiązek wziąć ją pod uwagę, a jeśli jest najlepszym kandydatem pod każdym innym 

względem, musisz rozważyć wszelkie rozsądne zmiany, które mogą dokonać, zarówno podczas procesu 

selekcji, jak i ostatecznie, aby umożliwić im wykonanie pracy. 

Obsługa odrzuceń 

Jeśli masz czas, utwórz szablon wiadomości e-mail, aby odpowiedzieć odrzuconym kandydatom i 

zawrzyj frazę typu „mieliśmy dużą odpowiedź na naszą reklamę i wybraliśmy krótką listę kandydatów, 

którzy mają bardziej odpowiednie doświadczenie” jako wyjaśnienie, dlaczego im się nie udało. Ze 

względu na ochronę danych nie możesz po prostu wysłać masowej wiadomości e-mail z adresem 

wszystkich osób, ale możesz użyć „UDW”, aby chronić tożsamość innych odrzuconych kandydatów. 



 

Biorąc pod uwagę „może” 

Jeśli masz dobry stos CV na „tak”, być może nie musisz się martwić o być może, ale jeśli uważasz, że 

możesz mieć kilka klejnotów w stosie, warto poświęcić kilka minut na ich przejrzenie. Kandydatowi, 

który ma przerwy w pracy lub częste zmiany pracy, możesz umówić się na szybką rozmowę telefoniczną 

lub wysłać mu e-mail z prośbą o wyjaśnienie, a następnie odrzucenie lub umieszczenie ich na krótkiej 

liście na podstawie odpowiedzi. W przypadku niespójności w CV lub innych niejasnych wątpliwości, 

prawdopodobnie powinieneś spisać kandydata na rozmowę kwalifikacyjną i zadać kilka 

ukierunkowanych pytań twarzą w twarz - będziesz w stanie lepiej odczytać jego reakcję, a także ustalić 

fakty. 

Następny krok 

Możesz przeczytać o niektórych narzędziach selekcji, których możesz użyć do stworzenia krótkiej listy 

kandydatów. Podczas gdy większość ludzi ceni rozmowy kwalifikacyjne jako najlepszy sposób na wybór 

osób do pracy, należy z nich mądrze korzystać i rozważyć dodanie innych narzędzi selekcji. Jeśli ktoś 

zadeklarował niepełnosprawność, powinieneś zapytać, jakie korekty, jeśli w ogóle, mogą być pomocne, 

aby umożliwić mu udział w procesie selekcji. 

Rozmowy kwalifikacyjne 

Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że uczciwie oceniasz kandydatów pod kątem wymagań na 

danym stanowisku i uczciwie porównujesz ich ze sobą, jest posiadanie podstawowego zestawu pytań 

do rozmowy kwalifikacyjnej, które zadajesz każdemu kandydatowi na konkretną rolę. Możesz dodać 

konkretne pytania do poszczególnych kandydatów; na przykład, jeśli ktoś mieszka w Warszawie, a 

praca znajduje się w Łodzi, możesz zapytać, czy byłby gotowy do przeprowadzki, gdyby dostał pracę.  

Wywiady kompetencyjne 

Rozmowy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie zdolności kandydata do wykonywania pracy, 

poprzez zilustrowanie, jak wykonywali podobną pracę lub radzili sobie w podobnych sytuacjach w 

przeszłości. Kiedy decydujesz się na pytania, wróć do specyfikacji osoby i zastanów się co do 

umiejętności, zdolności i postawy, które osoba musi mieć w tej roli. Poproś kandydata, aby opisał 

sytuację, z którą się zmierzył, jak sobie z nią poradził i czego się nauczył lub co może zrobić inaczej 

następnym razem – na przykład w przypadku stanowiska sprzedażowego możesz zacząć od ogólnego 

pytania, takiego jak: 

„Czy możesz opisać czas, w którym przekonałeś klienta, aby wydał więcej pieniędzy, niż pierwotnie 

zamierzał?” 

Jeśli kandydat spędza zbyt dużo czasu na opisywaniu sytuacji, a nie tego, co zrobił, zadaj dodatkowe 

pytanie, takie jak: 

„Co konkretnie zrobiłeś lub powiedziałeś, co sprawiło, że klient zmienił zdanie?” 

Następnie zadaj pytanie takie jak: 

„Czy to podejście zadziała dla wszystkich klientów, jak myślisz?” 

„Jakie inne podejścia stosowałeś w przeszłości, aby wpłynąć na klientów?” 



Ten zestaw pytań sprawdza nie tylko umiejętności sprzedażowe kandydata, ale także daje wgląd w jego 

poziom samoświadomości, elastyczności i pewności siebie. Te „miękkie umiejętności” są często tymi, 

które odróżniają świetnego sprzedawcę od przeciętnego. 

Pytania techniczne 

Ludzie często przeceniają swój poziom umiejętności technicznych, aby ich CV wyglądało dobrze. Nie 

bój się zadać podczas wywiadu kilku konkretnych pytań technicznych, aby wypłoszyć blefujących. Na 

przykład, jeśli twierdzą, że mają zaawansowane umiejętności w zakresie Excela, możesz poprosić ich o 

pomoc techniczną i pytanie o tabele przestawne lub o to, jak używali makr do obsługi danych. 

Proste testy 

W przypadku niektórych umiejętności najlepszym sposobem sprawdzenia, czy kandydaci je posiadają, 

jest stworzenie prostego testu. Pisanie listu, tworzenie raportu z bazy danych lub sprawdzanie błędów 

w dokumencie technicznym to dobre przykłady testów, które można przeprowadzić w 10 lub 15 minut 

w ramach procesu selekcji. Daje to wyższy poziom pewności decyzji o wyborze i pewne namacalne 

dowody na poparcie tej decyzji. 

Zdobywanie innych opinii 

Ponieważ Twoja krótka lista zmniejsza się do niewielkiej liczby kandydatów, rozważ poproszenie 

współpracowników o zaangażowanie się w ostateczną decyzję. Jeśli masz pewność, że obaj kandydaci 

mogą wykonać tę pracę, możesz poprosić ich, aby przyszli na kawę lub lunch, aby spotkać się z kilkoma 

osobami z zespołu. Jeśli w podejmowanie decyzji zaangażujesz więcej niż jedną osobę, zdecyduj 

wcześniej, co zrobisz, jeśli każda z nich woli innego kandydata! 

Profile psychometryczne 

Skupiają się one głównie na identyfikacji preferencji behawioralnych kandydatów. Narzędzia te mogą 

być przydatne do określenia, czy kandydat byłby zadowolony z pracy w kulturze Twojej firmy oraz 

rodzaju pracy, którą będzie wykonywał. Ktoś, kto nie lubi pracować w napiętych terminach, 

prawdopodobnie nie odniesie sukcesu w pracy, w której wszystko trzeba zrobić szybko. 

Bibliografia 

Niektóre osoby lubią zajmować się referencjami przed rozmową kwalifikacyjną, ale wymaga to więcej 

pracy, dlatego zalecamy korzystanie z referencji tylko w przypadku Twojego preferowanego 

kandydata.  

Unikanie dyskryminacji 

Kluczowe zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć dyskryminacji w rekrutacji, to: 

* Zarzucaj sieć szeroko i korzystaj z wielu metod reklamowania roli, aby uwzględnić zróżnicowaną 

grupę ludzi 

* Nie używaj w ogłoszeniach o pracę słów, które wykluczają lub dyskryminują osoby o chronionych 

cechach 

* Lista kandydatów na podstawie listy obiektywnych kryteriów - skup się na umiejętnościach i wiedzy, 

które są wymagane do wykonania pracy 

* Użyj najodpowiedniejszych narzędzi selekcji, aby znaleźć najlepszą osobę do pracy, a jeśli to możliwe, 

użyj więcej niż jednego narzędzia 



* Bądź konsekwentny w traktowaniu wszystkich na każdym etapie procesu selekcji, ale bądź 

przygotowany na dostosowanie swojego procesu do kandydata z niepełnosprawnością 

* Nie rób założeń, ani nawet nie zadawaj pytań, aby sprawdzić swoje założenia dotyczące obowiązków 

związanych z opieką nad dziećmi, ustaleń małżeńskich lub jakiegokolwiek innego aspektu ich życia, 

który nie ma związku z pracą. 

Niektórzy pracodawcy sprawdzają profile kandydatów w mediach społecznościowych w ramach 

sprawdzania ich przeszłości, przed lub po złożeniu oferty pracy. Jeśli wykorzystujesz te informacje w 

ramach procesu podejmowania decyzji i nie sprawdzasz profilu każdego kandydata, możesz być 

oskarżony o dyskryminację. Jeśli starszy pracownik nie jest obecny w mediach społecznościowych, 

może mieć przewagę, ponieważ może zachować swoje życie prywatne dla siebie! 

Ewidencjonowanie 

Najlepszym sposobem na utrzymanie celu procesu selekcji jest stworzenie macierzy punktacji dla 

kryteriów, których używasz, i nadanie każdemu kandydatowi oceny. Musisz przechowywać rejestr 

kandydatów do pracy i wszelkie notatki, które robiłeś podczas rozmów kwalifikacyjnych, w tym 

dowolną matrycę punktacji, z której możesz skorzystać, przez trzy miesiące, na wypadek, gdyby 

odrzucony kandydat chciał złożyć skargę o dyskryminację. Inną zaletą prowadzenia dobrej, 

szczegółowej dokumentacji jest to, że jeśli złożysz ofertę pracy, a kandydat Cię odrzuci lub nie 

powiedzie się w okresie próbnym, możesz wrócić do swoich notatek i zdecydować, czy złożysz ofertę 

jednemu innych silnych kandydatów. Jeśli minął miesiąc, możesz nie pamiętać wszystkich szczegółów 

rozmowy. 

Ochrona danych i niszczenie zapisów 

Odpowiednie informacje należy przechowywać tylko przez rozsądny czas, aby zachować zgodność z 

ośmioma zasadami ustawy o ochronie danych (więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 10). 

Niektóre informacje o kandydatach, takie jak imię i nazwisko, adres oraz szczegóły dotyczące ich stanu 

zdrowia lub rejestrów karnych, na przykład, które zbierasz podczas procesu selekcji, są informacjami 

wrażliwymi, co oznacza, że musisz je przechowywać w bezpieczny i poufny sposób, a kiedy nadchodzi 

czas, zniszcz go ostrożnie. 

Składanie oferty pracy 

Jeśli złożysz komuś ustną ofertę pracy, a on ją zaakceptuje, jest to prawnie wiążąca umowa. Osoba 

może rozpocząć z Tobą pracę na podstawie niniejszej umowy. Powinieneś jednak chronić siebie i swój 

biznes poprzez zawarcie umowy na piśmie. Zgodnie z prawem musisz przedstawić pisemny zapis 

kluczowych aspektów umowy, albo w jednym dokumencie, albo odsyłając ludzi do innych 

dokumentów, które mogą mieć łatwy dostęp. Pomyśl o ofercie pracy jako zawierającej trzy elementy: 

* List z ofertą -może być dość nieformalny, ale powinien również zawierać warunki, na jakich składana 

jest oferta pracy 

* Umowa lub „oświadczenie o zatrudnieniu”, które zawiera wiele szczegółów dotyczących warunków 

* Podręcznik pracownika, drukowany lub online, zawierający zasady i procedury, których pracownik 

będzie musiał przestrzegać 

Złożenie oferty warunkowej 



Skorzystaj z listu z ofertą, aby określić warunki, na których oferujesz pracę, abyś nie musiał honorować 

umowy, jeśli pracownik nie może spełnić warunków. Użyj wyrażenia „ta oferta jest uzależniona od 

spełnienia następujących warunków”: 

* Dostarczenie oryginalnego dokumentu potwierdzającego pozwolenie na pracę  

* Satysfakcjonujące referencje (najlepiej dwie) od poprzednich pracodawców lub w przypadku osoby 

młodej lub osoby, która przez jakiś czas pozostawała bez pracy, charakter referencji od osób, które 

znają je od co najmniej trzech lat 

* Pisemne przyjęcie oferty warunkowej w określonym terminie (zwykle dwa tygodnie po dacie oferty), 

po którym oferta zostanie wycofana 

Oprócz tych podstawowych warunków Twoja firma może mieć inne, takie jak: 

* Dostarczenie oryginalnych dokumentów potwierdzających wszelkie kwalifikacje lub licencje 

wymagane od osoby zajmującej stanowisko - na przykład czyste prawo jazdy lub prawo jazdy na wózek 

widłowy 

* Zadowalające ustalenia z wszelkich kontroli przeszłości, których możesz wymagać, na przykład w celu 

zapewnienia zgodności z Urzędem Skarbowym  

* Dowód spełnienia podstawowego lub podwyższonego poziomu uprawnień  

* Zadowalający raport medyczny lub badanie 

* Możliwość rozpoczęcia pracy nie później niż w określonym terminie, jeśli jest to krytyczne dla biznesu 

Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z raportów medycznych lub badań, ponieważ jeśli odmówisz 

komuś pracy ze względu na stan zdrowia, możesz zostać oskarżony o dyskryminację ze względu na 

niepełnosprawność. 

W tym wszystkie niezbędne produkty 

Oświadczenie o zatrudnieniu jest często nazywane umową, ponieważ zawiera wszystkie warunki, które 

musisz określić na piśmie, w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia przez pracownika pracy z Tobą; Tabela 

14-4 przedstawia te terminy. Niektóre warunki mogą być szczegółowo opisane w innym miejscu, ale 

musisz odnieść się do nich w tym dokumencie. 

Warunki, które należy określić na piśmie 

Nazwy stron : Pełna nazwa pracodawcy i pracownika 

Data wejścia w życie : Data rozpoczęcia zatrudnienia i to, czy wcześniejsze zatrudnienie będzie się 

liczyło do ciągłej służby 

Miejsce pracy : Miejsce wykonywania podstawowej pracy i wszelkie wymagania dotyczące podróży do 

innych miejsc. 

Zapłata : Stawka wynagrodzenia oraz częstotliwość i metoda płatności 

Godziny pracy: Godziny w tygodniu/cyklu pracy, które są normalnymi dniami pracy 

Urlop : Prawo do urlopu, w tym odniesienie do dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy sposób 

obliczania narastania urlopu. 



Okres wypowiedzenia : Wypowiedzenie od Ciebie i pracownika, w okresie próbnym i po nim. Musi 

wynosić co najmniej ustawowo minimum jeden tydzień na rok służby do maksimum 12 tygodni. 

Menadżer/podlegający raportowaniu do : Relacja sprawozdawcza w organizacji Zasiłek chorobowy : 

Stawka wynagrodzenia za absencję chorobową, zasady dotyczące kwalifikacji, musi zawierać 

przynajmniej odniesienie do ustawowego zasiłku chorobowego. Może odnosić się do innego 

dokumentu z pełnymi szczegółami. 

Układy zbiorowe : odnieś się do wszelkich obowiązujących umów lub potwierdź, że ich nie ma. 

Emerytura : Potwierdź przynajmniej podstawowe szczegóły planów emerytalnych, procedury 

automatycznej rejestracji i zasady rezygnacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w innym 

dokumencie. 

Procedury Dyscyplinarne i Skargi oraz Zwolnienie : Przynajmniej nagłówki procedury, której będziesz 

przestrzegać. Może odnosić się do następującej procedury ustawowej lub do innego dokumentu, aby 

uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad i procedur. Widzieć 

Przyjmowanie referencji 

W świecie HR toczy się debata na temat wartości referencji, ponieważ byli pracodawcy mają prawny 

obowiązek nie podawać mylących referencji, a nawet takich, które mogą być nieumyślnie mylące. 

Oznacza to, że często zachowują się bezpiecznie i trzymają się faktów, kiedy ktoś był zatrudniony i jaką 

pracę wykonywał. Chociaż przydatne jest posiadanie potwierdzenia, nie pomaga ono w zrozumieniu, 

jak dobry był Twój potencjalny pracownik w swojej poprzedniej pracy. 

Jednak, chociaż ludzie bardzo ostrożnie podchodzą do tego, co napiszą, możesz skłonić ich do większej 

otwartości w rozmowie telefonicznej. Zacznij od przedstawienia byłemu pracodawcy pewnego 

pomysłu o tym, jak wygląda Twoja firma i jaką pracę chcesz obsadzić. Następnie zadawaj pytania takie 

jak: 

„Jak mam zarządzać tą osobą, aby wydobyć z niej to, co najlepsze?” 

„Jak najlepiej wspierać ich w radzeniu sobie z dużym obciążeniem pracą?” 

To często wyzwala potok porad, dając naprawdę dobry wgląd w to, jak kandydat zarządza swoim 

czasem lub jakiego kierunku potrzebuje. Wiele osób nie może oprzeć się możliwości udzielenia 

bezpłatnych porad z perspektywy czasu! Zawsze pytaj, ile czasu wolnego kandydat miał w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy i czy generalnie jest punktualny. Ludzie są zwykle bardziej szczerzy przez telefon 

niż na piśmie w swojej firmie papier firmowy. Zakończ pytaniem ogólnym, np. „Czy masz więcej 

wskazówek?” 

Obowiązują następujące zasady i możesz zapłacić grzywnę, jeśli ich nie zastosujesz: 

* Musisz zobaczyć oryginalne dokumenty, paszport lub dokumenty z zatwierdzonej listy, gdy osoba jest 

z tobą. 

* Weź niezmienną kopię dokumentów, podpisz i datuj kopię oraz przechowuj ją w aktach pracownika 

przez cały okres jego zatrudnienia oraz przez 5 lata po jego odejściu. 

Oto, co sprawdzasz: 

* Zdjęcia są takie same we wszystkich dokumentach i wyglądają jak wnioskodawca 

* Daty urodzenia są takie same we wszystkich dokumentach 



* Osoba ma pozwolenie na wykonywanie rodzaju pracy, którą oferujesz (w tym dowolny limit liczby 

godzin, które może przepracować) 

* W przypadku studentów widzisz dowody ich czasu nauki i wakacji 

* Jeśli dwa dokumenty zawierają różne nazwiska, osoba ma dokumenty potwierdzające, dlaczego są 

różne, na przykład akt małżeństwa lub wyrok rozwodowy 



Zarządzanie ludźmi 

Nie możesz kontrolować wszystkiego w pracy, a ludzie czasami będą zachowywać się w sposób, 

którego się nie spodziewasz z powodu osobistego problemu lub zderzenie osobowości z kolegą. Jednak 

podjęcie kilku prostych, praktycznych kroków może pomóc w stworzeniu stabilnej, wspierającej 

środowisko pracy, tak aby rozbłyski były raczej wyjątkiem niż regułą. 

Zachowaj ich gorliwość 

Kiedy rekrutujesz nowego pracownika, prawdopodobnie przejdziesz przez miesiąc miodowy, podczas 

którego pracownik chce zaimponować, a Ty uwzględniasz jego błędy. W małej firmie nie możesz sobie 

pozwolić na długie przewożenie nieefektywnego pracownika, więc możesz użyć dwóch kluczowych 

narzędzi, aby przyspieszyć pracownika jak najszybciej: 

* Wprowadzenie 

* Okres próbny 

Wprowadzenie firmy przez indukcję 

Wprowadzenie to termin używany do opisania ustrukturyzowanego wprowadzenia do firmy dla 

nowego pracownika, czasami nazywanego orientacją. Niektóre informacje, które podasz podczas 

wprowadzenia, będą bardzo oczywiste dla doświadczonych osób i nie będziesz musiał się nad nimi 

rozwodzić. Należy jednak omówić tę samą treść ze wszystkimi nowymi pracownikami, chociaż krótko, 

aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Niektóre elementy programu wprowadzającego są 

wymagane przez prawo; na przykład, musisz powiedzieć wszystkim o: 

* Procedury ewakuacji i testowania alarmów w miejscu pracy pracownika 

* Udzielanie pierwszej pomocy i zgłaszanie wypadków 

Inne aspekty wprowadzenia koncentrują się na Twojej firmie i miejscu, w którym pasuje do niej 

pracownik, na przykład: 

* Historia, kultura i wartości firmy 

* Twoi kluczowi klienci lub dostawcy 

* Wprowadzenie do właścicieli/seniorów w biznesie 

* Wprowadzenie do innych działów lub zespołów oraz wyjaśnienie, w jaki sposób praca pracownika 

wpisuje się 

* Zasady i procedury dotyczące rezerwacji urlopu, uzyskiwania zgody na nadgodziny, zgłaszania 

choroby 

* Praktyczne informacje, takie jak godziny otwarcia, lokalizacja stołówki, szafki i toalety oraz miejsce, 

w którym pracownik może znaleźć artykuły papiernicze, sprzęt lub materiały eksploatacyjne 

Ostatnim elementem są informacje wprowadzające specyficzne dla danego pracownika, takie jak: 

* Jasny zarys pracy i wszelkich terminów, celów lub standardów, których oczekujesz od danej osoby 

* Regulamin; wynagrodzenie, wydatki, godziny pracy 

* Zasady dotyczące ubioru lub zasady używania odzieży lub sprzętu ochronnego 



Jeśli nie zapewnisz nowym pracownikom żadnego rodzaju wprowadzenia, zajmie im więcej czasu, 

zanim zacznie działać, popełni więcej błędów i będzie bardziej prawdopodobne, że odejdą z firmy, 

ponieważ czują, że nie pasują. Ale nie przesadzaj – zobacz subtelnie nazwany pasek boczny „Kryzys 

indukcyjny”, aby dowiedzieć się, dlaczego. 

Kryzys indukcyjny 

Termin „kryzys indukcji” jest używany do opisania stresu, którego doświadcza nowy początkujący w 

pracy, gdy nie pasuje. Jest to powód, dla którego wielu pracowników dobrowolnie odchodzi z pracy w 

ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Jako istoty społeczne my, ludzie, lubimy mieć poczucie 

przynależności, a niektórzy cenią to nawet bardziej niż pieniądze czy premie. Możesz uniknąć 

niepotrzebnej rotacji pracowników, dając każdemu dobre wprowadzenie i wspierając ich przez 

pierwsze kilka miesięcy w firmie, jednocześnie nie obciążając ich zbyt dużą ilością nieistotnych 

informacji. 

Korzystanie z okresów próbnych 

W zależności od tego, jak skomplikowana jest ich praca, a zatem jak długo dasz nowemu pracownikowi, 

aby nabrał tempa, po jednym do trzech miesięcy będziesz miał całkiem dobry pomysł, czy pracownik 

odniesie sukces. W tym czasie wykorzystaj okres próbny, aby obserwować ich wyniki, przekazywać im 

wiele informacji zwrotnych i zachęcać do zadawania pytań. Zawsze uwzględniaj okres próbny w 

umowie o pracę. Trzy miesiące są typowe dla większości prac, ale może być konieczne zobaczenie ich 

w akcji przez okres do sześciu miesięcy, w zależności od pracy. Jeśli praca wymaga powolnych działań, 

takich jak badania, budowanie długotrwałych relacji lub tworzenie zupełnie nowego działu dla Twojej 

firmy, prawdopodobnie powinieneś ustalić sześciomiesięczny okres próbny. Rozmawiaj z nowymi 

pracownikami bardzo regularnie w ciągu pierwszych ośmiu tygodni w pracy. Zapytaj ich, jak się sprawy 

mają i powiedz im, co zrobili dobrze i co zrobili aby mógłby zrobić lepiej. Zapytaj, czy jest coś, czego 

potrzebują od Ciebie, aby lepiej wykonywać swoją pracę. 

Jak zawsze, rób notatki! 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, możesz zachować ten proces jako bardzo lekki i po prostu odbyć krótkie 

spotkanie pod koniec okresu próbnego, aby poinformować pracownika, że przeszedł okres próbny, i 

potwierdzić jego stałą wizytę. Jeśli pracownik nie radzi sobie dobrze, nie czekaj do końca okresu 

próbnego, aby mu o tym powiedzieć! Poinformuj pracownika, co musi zrobić lepiej i ustaw się 

regularnie 

Opinie.  

Daj im szansę na zmianę sytuacji. Jeśli pracownik zasadniczo nie wykonuje swojej pracy w okresie 

próbnym, postępuj zgodnie z formalnym procesem w następujący sposób: 

1. Zaproś pracownika na spotkanie w sprawie przeglądu okresu próbnego. 

2. Powiedz pracownikowi, w jaki sposób nie spełnia Twoich oczekiwań. 

3. Zapytaj pracownika, czy coś powstrzymuje go od wykonywania pracy tak, jak tego potrzebujesz. 

4. Zastanów się, czy potrzebujesz więcej szkoleń lub wskazówek. 

5. Ostrzeż pracownika, że jeśli jego wydajność się nie poprawi, może nie przejść okresu próbnego. 

6. Ustal datę kolejnego przeglądu w okresie próbnym lub, jeśli okres próbny dobiega końca, wyznacz 

datę ostatecznego spotkania przeglądowego w okresie próbnym. 



7. Śledź na piśmie to, co powiedziałeś na spotkaniu, potwierdzając swoje oczekiwania i dalsze kroki. 

8. Monitoruj wydajność pracownika, robiąc notatki i zbierając dowody, jeśli to konieczne. 

9. Zorganizuj ostateczne spotkanie w sprawie przeglądu kuratorskiego. Przekaż opinię pracownika. 

Przedłuż okres próbny, jeśli nastąpi pewna poprawa, ale niewystarczająca. 

10. Potwierdź wynik na piśmie - powiedz pracownikowi 

* Czy przeszli okres próbny i potwierdzą nominację? 

* Niezależnie od tego, czy go przedłużyłeś, i nową datę zakończenia 

* Czy zawiedli i ostatnia data ich zatrudnienia 

Wybór marchewek lub kijów 

Możesz przeczytać o metaforycznych marchewkach lub zachętach, które możesz zaoferować 

pracownikom, aby zachęcić ich do lepszej pracy. Czytałeś o sankcjach dyscyplinarnych, których możesz 

użyć jako metaforycznych kijów, by ukarać osoby, które łamią zasady lub źle działają. Jednak 

pracownicy nie są jak przysłowiowy osioł, którego można zwabić marchewką lub bić kijem, aby wspiąć 

się na górę. Umowa psychologiczna między pracownikiem a jego pracodawcą wykracza daleko poza 

płace i racje żywnościowe lub księgę zasad. Kontrakt psychologiczny to połączenie niepisanych 

wzajemnych zobowiązań i oczekiwań między pracownikiem a pracodawcą, które mogą być specyficzne 

dla poszczególnych pracowników i zmieniać się w czasie. Koncepcja kontraktu psychologicznego 

została opracowana przez Argyrisa i Scheina w latach 60. XX wieku i sprowadza się do postrzeganej 

równowagi między ilością pracy, lojalnością i zaangażowaniem, jakie pracownik wkłada w swoją pracę, 

a wynagrodzeniem, warunkami i ogólnym traktowaniem, jakie otrzymuje w zamian. od swojego 

pracodawcy. Ponieważ chodzi o indywidualną percepcję, nie możesz mieć nadziei, że zawsze będziesz 

kontrolować kontrakt psychologiczny, ale możesz budować zaufanie i inspirować lojalność, które są 

kluczowymi cechami dla kontraktu psychologicznegoy, przestrzegając kilku prostych zasad. 

* Bądź konsekwentny w traktowaniu pracowników i stosowaniu zasad 

* Bądź otwarty na rozmowy z pracownikami i aktywnie słuchaj tego, co mają do powiedzenia 

* Bądź szczery, mówiąc pracownikom, jak to jest, nawet jeśli wiadomości są złe 

* Przyznaj się, gdy nie znasz odpowiedzi lub popełniłeś błąd 

* Zajmij się problemami, gdy się pojawią, zamiast chować głowę w piasek 

* Wyróżnij pracowników za wykroczenie poza obowiązek, nawet jeśli jest to tak proste, jak 

podziękowanie. 

* Dotrzymuj obietnic i nie składaj żadnych obietnic, których nie możesz dotrzymać 

* Poznaj indywidualne potrzeby i preferencje pracowników, nawet jeśli nie zawsze możesz je spełnić 

Komunikowanie się z pracownikami 

Możesz uwolnić niesamowitą energię, koncentrację i wyniki biznesowe, zwracając uwagę na 

komunikację w swojej firmie. Jak w każdej świetnej relacji, dwukierunkowa komunikacja to spoiwo w 

twoich relacjach z pracownikami. Komunikacja koncentruje się na dzieleniu się informacjami i wiesz, 

że Twoja komunikacja jest świetna, gdy ludzie rozumieją i odpowiadają. Przyroda nie znosi próżni, więc 

kiedy się pojawia, powietrze, woda lub gazy szybko i silnie wypełniają przestrzeń, czasami powodując 



erupcje wulkanów lub tsunami. W ten sam sposób ludzie w Twojej firmie nie znoszą ciszy 

organizacyjnej, więc w przypadku braku czegokolwiek innego z Twojej strony, wypełnią ciszę własnym 

hałasem – niektóre z nich mogą nie być zbyt pomocne. 

Komunikacja odgórna 

Poprzez regularne dostarczanie informacji swoim pracownikom: 

* Stwórz wspólny cel - swoją wizję i misję oraz krótkoterminowe plany dla firmy 

* Stwórz wspólne oczekiwanie na to, jak to jest pracować w Twojej firmie – wartości, zasady, zasady i 

procedury, które utrzymują biznes aby działa płynnie 

* Daj pracownikom możliwość podejmowania decyzji i radzenia sobie z ich pracą 

* Pokaż, że słuchasz, odpowiadając na opinie pracowników 

* Buduj zaufanie, otwarcie informując o tym, co dzieje się w firmie 

Jeśli prowadzisz bardzo małą firmę z siedzibą w jednym miejscu pracy, regularnie informuj 

pracowników na spotkaniach zespołowych lub nieformalnych naradach bez zbytniej struktury, ale gdy 

firma przekroczy około 10 pracowników, prawdopodobnie będziesz musiał zaplanować różne sposoby 

informuj wszystkich. Wielu liderów rozwijających się firm wpada w pułapkę wysyłania e-maili z 

aktualizacjami lub polegania wyłącznie na swoich menedżerach, aby informować wszystkich, i traci 

osobisty kontakt, który prawdopodobnie zachęcił wielu z ich wczesnych pracowników do dołączenia.  

Słuchanie od dołu do góry 

Dając swoim pracownikom możliwość i mechanizmy komunikowania się w górę, jest bardziej 

prawdopodobne, że: 

* Zdobędziesz nowe pomysły na swoje produkty, usługi i sposoby pracy 

* Usłyszysz od ludzi na pierwszej linii, co klienci, dostawcy i inni interesariusze mówią o Twojej firmie -

dobrych i złych 

* Wykrywasz problemy biznesowe lub ludzkie, gdy są jeszcze wystarczająco małe, aby sobie z nimi 

poradzić 

* Zwiększasz satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy i popraw ich wydajność 

* Zatrzymasz dobrych pracowników, ponieważ czują, że ich opinie są cenione 

Zaangażowanie pracowników to termin używany do opisania poziomu motywacji i zaangażowania 

pracowników. Im wyższy poziom zaangażowania, tym lepsze wyniki osiągają pracownicy. Według wielu 

badań, dwa z najważniejszych czynników wpływających na zaangażowanie pracowników to to, czy 

pracownicy czują, że mają głos i czy uważają, że ich opinie są cenione. Jeśli nawet nie pytasz swoich 

pracowników o ich pomysły i opinie, tracisz ogromną szansę. W dalszej części rozdziału możesz 

przeczytać o ankietach zaangażowania pracowników, które są formalnym narzędziem, którego możesz 

użyć do uzyskania informacji zwrotnej od swoich pracowników. Każdego dnia możesz zachęcać ludzi 

do zabierania głosu na spotkaniach zespołu, korzystania z wewnętrznych postów w mediach 

społecznościowych, a nawet fizycznych skrzynek z sugestiami, aby dzielić się swoimi pomysłami. Ty i 

Twoi menedżerowie powinniście regularnie odbywać indywidualne spotkania z członkami zespołu i 

zachęcać ich do przekazywania opinii lub sugestii, których mogą nie chcieć robić publicznie. Jeśli masz 



formalny proces oceny wyników, możesz przeznaczyć dziesięć minut pod koniec spotkania 

oceniającego, aby dać pracownikowi szansę powiedzenia ci, co myśli o tobie bez uprzedzeń! 

Patrzenie i słuchanie z boku 

Wspierając pracowników w skutecznej komunikacji między sobą, możesz: 

* Umożliwić firmie szybsze reagowanie na problemy i możliwości 

* Zwiększ satysfakcję i wydajność pracowników 

* Wzmocnij kulturę i wartości firmy poprzez interakcję rówieśniczą 

* Zachęcaj pracowników do wzajemnego szkolenia i uczenia się od siebie 

* Wzmocnij poczucie pracy zespołowej i wspólnego celu 

Jeśli Twoja firma rozwinęła się i ma więcej niż jeden mały zespół, będziesz musiał aktywnie zarządzać 

sposobem, w jaki zespoły komunikują się w całej firmie, a także między sobą. Na przykład, jeśli masz 

zespół sprzedaży i zespół dostawczy, polegają na sobie nawzajem, ale mogą nie być zbyt dobrzy w 

rozmowach ze sobą i prawdopodobnie są to bardzo różne rodzaje ludzi. Regularne spotkania między 

zespołami mogą być skuteczne, jeśli będziesz na bieżąco z agendą, tak aby treść była zawsze 

odpowiednia. Ludzie starają się unikać spotkań zespołu, jeśli nic z nich nie wyciągają, więc staraj się, 

aby spotkania były krótkie, skoncentrowane i pouczające, ale na tyle zrelaksowane, aby ludzie mogli 

mówić. Jeśli masz technologię, możesz zachęcić pracowników do korzystania z firmowego intranetu 

lub witryny w chmurze do publikowania informacji, ale nawet w małych firmach ludzie zapominają o 

udostępnianiu, zapominają o sprawdzeniu, a jeśli ich nie moderujesz, informacje wkrótce staje się 

przestarzały i nieistotny. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, daj ludziom miejsce na wspólną kawę 

lub lunch, zwłaszcza jeśli Twoja firma wymaga dużo pracy na komputerach lub maszynach lub ludzi 

wykonujących prace ręczne, w których nie mogą ze sobą rozmawiać podczas pracy. 

Konsultacje z pracownikami 

Najprościej rzecz ujmując, konsultacje to poszukiwanie poglądów i opinii pracowników. W świecie 

zatrudnienia są sytuacje, w których konsultacje są nieformalnym „miło mieć”, a inne są formalne i 

obowiązkowe. Niezależnie od tego, czy konsultujesz się z pracownikami nieformalnie, czy formalnie, 

powinieneś skonsultować się z nimi przed podjęciem decyzji. Wzięcie pod uwagę poglądów 

pracowników nie oznacza, że zawsze musisz ich przestrzegać, ale jeśli odrzucasz sugestie pracowników, 

powinieneś dać im solidne uzasadnienie finansowe lub praktyczne. Pracownicy stają się niezadowoleni, 

jeśli skonsultowałeś się z nimi i zignorowałeś lub zlekceważyłeś ich sugestie, bardziej niż gdybyś nigdy 

się z nimi nie konsultował! Nie zapomnij powiedzieć im, dlaczego nie podjęli ich pomysłów. Technicznie 

rzecz biorąc, każdy aspekt miejsca pracy może być dostępny do konsultacji z pracownikami, od 

schematu kolorów w stołówce po nową strukturę dla firmy. Istnieją jednak zasady dotyczące pewnych 

aspektów zatrudnienia, w których należy skonsultować się z pracownikami. 

Informowanie i konsultowanie pracowników 

Europejskie przepisy dotyczące informacji i konsultacji z pracownikami, często skracane do ICE, mają 

zastosowanie tylko do organizacji zatrudniających ponad 50 pracowników. Przepisy oznaczają, że jako 

minimum musisz informować i konsultować swoich pracowników w następujących sprawach: 

* Poinformuj ich o sytuacji ekonomicznej firmy 

*Poinformuj i skonsultuj się z nimi na temat perspektyw zatrudnienia 



* Informowanie i konsultowanie się z nimi w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie decyzji, które 

mogą prowadzić do istotnych zmian w ich pracy lub umowach o pracę. 

Możesz korzystać ze spotkań zespołowych, tablic ogłoszeniowych, aktualizacji e-mailowych, spotkań 

indywidualnych lub innych środków, aby informować pracowników, ale niezależnie od ustaleń, które 

wprowadzisz, aby informować ludzi na bieżąco, musisz upewnić się, że informacje dotrą do każdego 

pracownika. 

W celach konsultacyjnych nie musisz konsultować się z każdą osobą i możesz skorzystać z forów 

pracowniczych lub wspólnych komitetów konsultacyjnych, aby skonsultować się z przedstawicielami 

pracowników. 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Musisz konsultować się z pracownikami w sprawach BHP, zgodnie z przepisami BHP (konsultacje z 

pracownikami). Jeśli pracownicy są członkami związku, który uznajesz za do rokowań zbiorowych, 

musisz skonsultować się z nimi zgodnie z przepisami dotyczącymi przedstawicieli ds. bezpieczeństwa i 

komisji ds. bezpieczeństwa. Jeśli nie uznajesz związku, możesz skonsultować się z pracownikami 

indywidualnie lub za pośrednictwem przedstawicieli ds. BHP . Nie musisz zakładać specjalnej grupy, 

jeśli masz już przedstawicieli pracowników. Musisz skonsultować się z pracownikami „w odpowiednim 

czasie” 

* Wprowadzenie wszelkich środków, które mogą istotnie wpłynąć na ich zdrowie i bezpieczeństwo w 

pracy, takich jak nowy sprzęt, nowa technologia, szybkość linii technologicznej lub organizacja pracy 

zmianowej 

* Ustalenia dotyczące wyznaczenia kompetentnej osoby do doradztwa w sprawach BHP 

* Jakiego rodzaju informacji potrzebują, aby zrozumieć zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć w pracy, 

jak je zmniejszyć i co powinni zrobić, jeśli są na nie narażeni 

* Planowanie i organizowanie szkoleń BHP 

Przedstawiciele BHP odgrywają również rolę w reprezentowaniu pracowników przed inspektorami 

BHP. Kiedy konsultujesz się z pracownikami, musisz dać im wystarczająco dużo czasu na rozważenie 

Twoich propozycji i zwrócenie się z pomysłami, sugestiami lub wątpliwościami. 

Przeniesienie przedsiębiorstw 

Przeniesienie przedsiębiorstwa, przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia Zasady TUPE mają 

zastosowanie do organizacji każdej wielkości i chronią prawa pracowników, gdy organizacja lub usługa, 

w której pracują, przy przejściu na nowego pracodawcę. Niezależnie od tego, czy kupujesz, łączysz się, 

czy jesteś nabywany przez inną firmę, masz prawny obowiązek informowania i konsultowania swoich 

pracowników w kluczowych momentach procesu. 

Nadmierność 

Gdy rozważasz zwolnienie jednego lub kilku pracowników, masz prawny obowiązek skonsultowania się 

z nimi. Jeśli jesteś, biorąc pod uwagę 20 lub więcej zwolnień w okresie 90 dni, masz obowiązek 

konsultować się z pracownikami zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie. 

Zachęcanie do reprezentacji pracowników 

Dobra praktyka biznesowa obejmuje posiadanie grupy przedstawicieli pracowników, ponieważ ułatwia 

to konsultowanie się z nimi w codziennych sprawach, takich jak BHP i sposób funkcjonowania firmy, a 



także konsultowanie się z nimi w określonych okolicznościach , na przykład gdy rozważasz sprzedaż 

firmy, przejęcie innej lub zwolnienia. 

Jeśli nie uznajesz związku zawodowego lub masz grupę pracowników, którzy nie są reprezentowani 

przez związek, możesz powołać Wspólny Komitet Konsultacyjny (JCC) lub Wspólną Grupę Roboczą 

(JWP). 

Wspólny Komitet Konsultacyjny 

Celem JCC jest stworzenie forum, zwykle z nominowanymi menedżerami i wybranymi pracownikami, 

w celu omówienia spraw dotyczących ludzi w pracy. Nie jest to organ negocjacyjny. JCC będzie działać 

najlepiej, jeśli ma 

* Formalną konstytucję określająca liczbę i rodzaj członków, częstotliwość spotkań, przebieg wyborów, 

kadencję i sposób raportowania pracownikom 

* Dobrą równowagę przedstawicieli z różnych grup pracowników  

* Ustrukturyzowane spotkania z agendą i skutecznym przewodniczeniem i sporządzaniem notatek 

* Jasne wskazówki od Ciebie dotyczące tego, ile czasu członkowie mogą poświęcić na spotkania i 

konsultacje z wyborcami 

* Dobra dyscyplina i metody raportowania do pracowników     

     

Możesz rozważyć utworzenie JWP, jeśli masz konkretne wyzwanie, które najlepiej byłoby rozwiązać 

przez grupę pracowników i menedżerów pracujących razem. JWP będzie najskuteczniejszy, jeśli będzie 

mały i skupiony, z jasnym zakresem kompetencji. Na przykład, jeśli masz dużą rotację pracowników, 

JWP może rozważyć czynniki, przedyskutować opcje i przedstawić zalecenia dotyczące rozwiązania 

problemu, ale nie będzie upoważniony do negocjowania nowych stawek płac w imieniu pracowników. 

Zaletą korzystania z JWP do rozwiązywania problemów jest to, że uzyskujesz wgląd z różnych 

perspektyw, dzięki czemu zalecenia grupy są bardziej realistyczne i akceptowalne zarówno dla 

menedżerów, jak i pracowników. 

Jeśli wprowadzisz zmiany w oparciu o zalecenia grupy, wdrożenie będzie łatwiejsze i bardziej 

prawdopodobne. 

Pracownicze grupy działania 

Odchodząc od konsultacji i negocjacji i skupiając się bardziej na działaniu, możesz utworzyć grupy 

oparte na projektach, aby angażować pracowników, z określonymi zadaniami i harmonogramem, na 

przykład: 

* Wdrożenie nowego systemu zarządzania relacjami z klientami 

* Planowanie działań w odpowiedzi na informację zwrotną w ankiecie pracowniczej 

* Zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu zarządzania wydajnością 

* Poprawa komunikacji wewnętrznej 

* Organizowanie imprez towarzyskich i imprez 

Konsultacje dotyczące zwolnień grupowych 



Jeśli nie masz jeszcze grupy przedstawicieli, a przewidujesz zwolnienie ponad 20 miejsc pracy w jednym 

miejscu w okresie 90 dni, musisz utworzyć wybraną grupę przedstawicieli pracowników, przestrzegając 

następujących zasad: 

* Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby wybory były uczciwe 

* Ustaw łączną liczbę przedstawicieli, a jeśli to konieczne, liczbę z każdej części przedsiębiorstwa lub 

klasy stanowiska, tak aby liczba była wystarczająca do reprezentowania wszystkich dotkniętych 

pracowników 

* Przed wyborami ustal okres urzędowania przedstawicieli, który jest wystarczająco długi, aby proces 

konsultacji przebiegł prawidłowo 

* Upewnij się, że kandydaci do wyborów są pracownikami, których to dotyczy od dnia wyborów 

* Nie wykluczaj bezzasadnie żadnego pracownika, którego to dotyczy, z kandydowania w wyborach 

* Upewnij się, że wszyscy pracownicy, których to dotyczy, mają możliwość głosowania na dowolną 

liczbę kandydatów lub, jeśli to konieczne, głosowania na kandydatów reprezentujących ich klasę 

stanowiska 

* Przeprowadź uczciwe wybory, pozwalając ludziom głosować w tajemnicy. Policz głosy dokładnie 

Jeśli przedstawiciele ustąpią w trakcie procesu konsultacji, tak że wszyscy lub niektórzy pracownicy nie 

będą już mieli odpowiedniej reprezentacji, musisz przeprowadzić kolejne wybory, aby wypełnić lukę. 

Jeżeli żaden pracownik nie chce występować w charakterze przedstawiciela, należy przekazać każdemu 

pracownikowi pisemne informacje, które przekazałby grupie przedstawicieli. 

Treść konsultacji w sprawie zwolnień grupowych 

Musisz przekazać przedstawicielom pisemne informacje na temat 

* Przyczyny zwolnień 

*Liczba i kategorie zaangażowanych pracowników 

* Proces selekcji i kryteria, które proponujesz zastosować 

* Naliczanie odpraw 

Trzy kluczowe obszary, w których należy skonsultować się z przedstawicielami pracowników, to: 

* Poznawanie sposobów unikania lub zmniejszania liczby zwolnień 

* Omówienie kryteriów wyboru, które należy zastosować w celu zwolnienia miejsc pracy 

* Omówienie odpraw i jakie wsparcie otrzymają zwalniani pracownicy 

Prawa przedstawicieli pracowników 

Musisz zapewnić przedstawicielom pracowników rozsądnie płatny czas na konsultacje z członkami ich 

okręgu wyborczego i uczestniczenie w spotkaniach konsultacyjnych. Musisz również umożliwić 

przedstawicielom dostęp do pracowników, których reprezentują, aby mogli ich informować, zasięgać 

ich opinii i odpowiadać na ich pytania. Upewnij się, że nie dyskryminujesz przedstawicieli pracowników 

ze względu na ich rolę podczas procesu selekcji do zwolnień, ponieważ istnieje ryzyko, że wybór 

automatycznie stanie się nieuczciwy z prawnego punktu widzenia. 



Jeśli pracownicy chcą wykorzystać związek zawodowy do negocjowania z Tobą warunków płacy i pracy, 

musisz najpierw uznać związki zawodowe  poprzez umowę o uznaniu. Jeśli odmówisz dobrowolnego 

uznania związku zawodowego, który zażądał prawa do reprezentowania grupy niektórych lub 

wszystkich twoich pracowników, zwanej jednostką negocjacyjną, związek może ubiegać się o 

ustawowe uznanie, pod warunkiem, że spełnili następujące kryteria: 

* Miejsce pracy musi zatrudniać co najmniej 10 pracowników 

* Związek zawodowy musiał już wystąpić do Ciebie o uznanie 

* Związek zawodowy musi mieć co najmniej 10 procent siły roboczej w członkostwie i może uzyskać 

poparcie większości w przypadku głosowania 

Układy zbiorowe 

Jeśli masz w swojej firmie uznany Związek Zawodowy, jednym z ich głównych celów jest negocjowanie 

z Tobą warunków płacy i pracy ich członków. Czasami przedstawiciele związkowi negocjują również w 

imieniu członków niezrzeszonych, jeśli należą oni do określonej grupy pracowników, zwanej jednostką 

negocjacyjną. Po uznaniu związku zawodowego trzeba uzgodnić z przedstawicielem związku co do: 

* Kto będzie reprezentował pracowników lub grupę pracowników w negocjacjach? 

* Którzy pracownicy są objęci jednostką przetargową? 

* Jak często będą się odbywać spotkania 

* Jakie kwestie, w tym jakie warunki będą omawiane 

* Jak zostaną rozwiązane nieporozumienia? 

* Jak będą przebiegać dyskusje, jeśli zostanie uznany więcej niż jeden związek zawodowy 

Jeśli osiągniesz porozumienie w sprawie, takiej jak podwyżka, jest to znane jako układ zbiorowy. W 

swoich umowach o pracę musisz odnieść się do wszelkich układów zbiorowych, które mogłyby mieć 

wpływ na warunki pracownika lub określić, że nie obowiązują żadne układy zbiorowe. Musisz dać 

przedstawicielom związków rozsądnie płatne wolne, aby mogli wykonywać swoje obowiązki, i musisz 

upewnić się, że nie dyskryminujesz ich ani nie podejmujesz postępowania dyscyplinarne wobec nich 

we wszelkich sprawach związanych z ich przynależnością związkową lub obowiązkami 

Słyszenie „głosu pracownika” 

Pojęcie głosu pracownika zostało po raz pierwszy wprowadzone do myślenia menedżerskiego w latach 

70. i, co nie dziwi, dla osób wystarczająco starych, by pamiętać, jak wyglądały stosunki pracy w latach 

70., termin ten odnosił się do pracowników cierpiących w milczeniu i mających nadzieję, że sprawy się 

poprawią. Teraz głos pracowników dotyczy zdolności pracowników do wyrażania swoich 

indywidualnych lub zbiorowych poglądów menedżerom lub właścicielom firm i wpływania na to, co 

dzieje się dalej. 

Informowanie o nieprawidłowościach 

Whistleblowing, gdy pracownik ujawnia w interesie publicznym niebezpieczeństwo lub nielegalną 

działalność w pracy, jest formą głosu pracownika, niezależnie od tego, czy pracownik korzysta z 

wewnętrznych procesów, aby poinformować Cię, co się dzieje, czy wychodzi poza firmę, aby to zgłosić 

regulatora lub media. Problemy zwykle poruszane przez sygnalistów obejmują przestępstwa 

kryminalne, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, niewywiązywanie się z obowiązków prawnych, 



pomyłkę sądową lub szkody dla środowiska. Pracownicy, którzy dokonują pewnych ujawnień, 

nazywanych ujawnieniami chronionymi, mogą skierować Cię do Sądu Pracy, jeśli dyskryminujesz ich 

lub prześladujesz ich za ujawnienie. Jeśli zwolnisz pracownika, który ujawnił interes publiczny i wygra 

on sprawę w Sądzie Pracy , nie ma ograniczeń co do wysokości odszkodowania, które możesz zapłacić, 

a pracownik nie musi mieć dwuletniego stażu pracy, aby wnieść do Trybunału roszczenie o niesłuszne 

zwolnienie z pracy. 

Ankiety pracownicze 

Ankiety dotyczące zaangażowania pracowników lub postaw pracowniczych to anonimowe 

kwestionariusze, których można użyć do sprawdzenia temperatury, jak bardzo są zadowoleni i otwarci 

na pracowników. Skorzystaj z ankiety pracowniczej, aby dowiedzieć się, co pracownicy myślą o Twojej 

komunikacji, jak bardzo są zadowoleni ze swojego przełożonego i w jaki sposób prawdopodobnie będą 

pracować z tobą w przyszłym roku. Komunikacja, zaufanie do menedżerów i prawdopodobieństwo 

odejścia z firmy w ciągu roku to trzy mocne wskaźniki zaangażowania pracowników. Wiele dowodów 

wskazuje na silną korelację między wysokim poziomem zaangażowania pracowników a doskonałymi 

wynikami biznesowymi. Możesz stworzyć własną ankietę bardzo oszczędnie, korzystając z 

internetowego narzędzia ankietowego, z których niektóre są bezpłatne dla niewielkiej liczby 

respondentów. Jeśli uważasz, że Twoi pracownicy nie będą całkowicie otwarci w domowej ankiecie 

znajdziesz różne firmy, które za opłatą mogą prowadzić ankietę i zestawiać wyniki w Twoim imieniu. 

Możesz także wykorzystać media społecznościowe na swoją korzyść: więcej pomysłów znajdziesz na 

pasku bocznym „Słuchanie pracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych”. program 

akredytacji wspierany przez rząd, możesz skorzystać z ankiety pracowniczej, aby dowiedzieć się, jak 

blisko możesz być do standardu i wykryć luki, które musisz wypełnić. Świetna ankieta na temat 

zaangażowania pracowników może: 

* Daj pracownikom możliwość powiedzenia Ci, co naprawdę myślą, zwłaszcza jeśli zadasz im kilka 

otwartych pytań z odpowiedziami freestyle 

* Daj pomysły, jak motywować i nagradzać swoich pracowników * Daj wczesny sygnał, jeśli pojawią się 

problemy w niektórych zespołach 

* Pomóż dostrzec, którzy menedżerowie wykonują dobrą robotę 

* Oznacz obszary, w których możesz mieć rotację pracowników w przyszłym roku, aby móc planować 

z wyprzedzeniem 

* Pomóż zidentyfikować potrzeby szkoleniowe dla pracowników lub menedżerów 

* Daj ci wgląd w to, jacy ludzie lubią dla ciebie pracować 

* Śledź swoje postępy z roku na rok na kluczowych wskaźnikach zaangażowania pracowników 

* Zadzwoń do Ciebie, jeśli pracownicy powiedzą Ci, że Twoja komunikacja to bzdura! 

Poinformuj pracowników o wynikach ankiety, nawet jeśli nie podoba Ci się to, co widzisz. Bądź realistą, 

jeśli chodzi o rzeczy, które możesz zmienić, i szczerze jeśli chodzi o rzeczy, których nie możesz lub nie 

chcesz zmienić. Ludzie będą szanować twoją uczciwość. Nie ma sensu wiedzieć, co myślą Twoi 

pracownicy, chyba że planujesz coś z tym zrobić. Najskuteczniejszym sposobem działania w związku z 

ankietami pracowniczymi jest utworzenie mieszanej grupy działania, która przyjrzy się wynikom 

ankiety i wpadnie na pomysł, jak to zrobić. uczyń swoje miejsce pracy lepszym. Słuchaj, co mają do 

powiedzenia i pracuj z grupą, aby określić priorytety i uzgodnić budżet. Niektóre z działań powinny 



należeć do Ciebie, wraz z innymi menedżerami lub właścicielami firm, ale prawdopodobnie możesz 

delegować niektóre z nich  i umożliw swoim menedżerom robienie rzeczy inaczej. 

Wysłuchanie pracowników przez media społecznościowe 

Roczna ankieta daje tylko migawkę w danym momencie i może zająć trochę czasu, zanim zaczniesz 

podejmować konkretne działania. Poza pracą wielu Twoich pracowników aktywnie korzysta z mediów 

społecznościowych. Wewnętrzne media społecznościowe i narzędzia do współpracy biznesowej, takie 

jak Yammer, Chatter i Jive, stają się coraz bardziej popularne, a ich materiały marketingowe promują 

ideę w pełni połączonej i zintegrowanej grupy pracowników, dzielenia się, uczenia się i współpracy. 

Możesz użyć narzędzi mediów społecznościowych, takich jak te, aby dzielić się blogami, opiniami 

klientów, trendami rynkowymi lub aktualizacjami biznesowymi z pracownikami, ale jeśli chcesz, aby 

były naprawdę skuteczne, powinieneś pokazać pracownikom, że słuchasz, a także transmitujesz. W 

świecie HR jesteśmy skłonni pisać księgi zasad, aby zminimalizować ryzyko cybernękania 

współpracowników przez pracowników, zamieszczania poufnych informacji handlowych lub 

nadużywania danych osobowych. Jeśli rozważyłeś korzyści płynące dla Twojej firmy z posiadania 

zaangażowanych, dobrze poinformowanych i dobrze połączonych pracowników w obliczu tych i innych 

zagrożeń oraz wprowadzasz wewnętrzną platformę mediów społecznościowych, prawdopodobnie 

warto naszkicować kilka wskazówek dla pracowników. Uwzględnij wytyczne w swoim wprowadzeniu 

dla nowych pracowników i zorganizuj odprawę dla obecnych pracowników, nawet jeśli nie posuwasz 

się tak daleko, jak pisanie podręcznika zasad. 

Mediacja 

Mediacja polega na tym, że bezstronna strona trzecia, mediator, pomaga dwóm lub większej liczbie 

osób w sporze w próbie osiągnięcia porozumienia. Możesz z niego korzystać najskuteczniej, gdy 

pracownik i współpracownik lub kierownik i członek zespołu są w konflikcie i żaden z nich nie ma 

całkowitej racji lub nie ma racji. Mediacja działa na zasadzie, że obie strony zgadzają się co do wyniku, 

więc w tym sensie oferuje formę głosu pracownika. W przeciwieństwie do Twojej skargi lub procedury 

dyscyplinarnej, mediacja nie zaczyna się od założenia, że jedna strona została skrzywdzona, a druga 

domaga się zadośćuczynienia. Mediacja jest dobrowolna, więc jeśli pracownik nie chce brać w niej 

udziału, nie musi, i jest to mniej formalny i bardziej elastyczny sposób rozwiązywania konfliktów niż 

tradycyjne procesy dyscyplinarne lub rozpatrywania skarg. Powinna być nadal poufna, a porozumienie 

osiągnięte przez strony ma jedynie status moralny, a nie prawny. Główną zaletą mediacji jest to, że 

daje ona stronom możliwość naprawienia zniszczonych relacji, które w przeciwnym razie mogłyby mieć 

długoterminowy negatywny wpływ na Twoją działalność. Można stosować różne modele mediacji, ale 

schemat postępowania jest zawsze taki sam: 

1. Mediator spotyka się z każdą ze stron osobno, aby wysłuchać ich historii i dowiedzieć się, czego chcą 

od procesu. 

2. Mediator organizuje wspólne spotkanie, na którym każda ze stron przedstawia swoje stanowisko w 

nieprzerwanym czasie. Mediator podsumowuje główne obszary porozumienia i niezgody oraz 

opracowuje ze stronami porządek obrad na pozostałą część mediacji. 

3. Mediator pomaga stronom zgłębić kwestie, zachęcając do otwartej komunikacji i pomagając im 

skupić się na przyszłości, a nie na przeszłości. 

4. Mediator pomaga stronom we wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązania i osiągnięciem 

praktycznego porozumienia, które jest następnie rejestrowane. 



5. Mediator zamyka mediację i wyjaśnia, na co każda ze stron zgodziła się, powtarzając o poufności 

umowy. 

6. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, nic, co powiedziały w trakcie mediacji, nie może zostać 

przez nie wykorzystane w przyszłym postępowaniu. 

Możesz skorzystać z usług mediatorów zewnętrznych lub odbyć szkolenie dla siebie lub innych 

członków zespołu jako mediatorów, aby zaoszczędzić koszty i zaszczepić kulturę pozytywnego 

rozwiązywania konfliktów w firmie. 



Zarządzanie wynagrodzeniami, świadczeniami i podatkami 

Utrzymanie i zwiększanie motywacji zawsze powinno być kluczowym imperatywem dla Twojej firmy. 

Proces motywacji w zespole lub jednostce może być po prostu zainicjowany przez kogoś innego, kto 

rozpozna niezaspokojoną potrzebę. Ludzie mogą być motywowani przez nagrody i zachęty, ale nie 

każda osoba jest zmotywowana w ten sposób. Dlatego Twoim wyzwaniem jest ustalenie, w jaki sposób 

można wykorzystać nagrody, aby wspierać cele biznesowe, jednocześnie zapewniając, że wszyscy czują 

się jednakowo zmotywowani poprzez stosowanie odpowiednich celów i nagród. W dzisiejszym świecie 

biznesu łączenie celów ze zmienną, zależną od wyników nagrodą stało się centralnym i powszechnie 

uznanym narzędziem przywódczym. W tym rozdziale omówimy nieco bardziej szczegółowo, w jaki 

sposób możesz wykorzystać nagrody, a konkretnie zachęty, oraz swoje podejście do wynagrodzenia 

podstawowego w celu motywowania i angażowania pracowników. Sprawdzamy również, w jaki sposób 

zachowujesz zgodność z prawem przy podejmowaniu decyzji o wynagrodzeniu, a także jakie rodzaje 

świadczeń możesz chcieć zapewnić. 

Projektowanie systemów motywacyjnych 

Projektowanie motywacyjne nie jest nauką o rakietach. Jasno określ cele zachęty, zachowaj prostotę 

projektu i skup się na skutecznym wdrożeniu, a przyciągniesz uwagę swoich pracowników. 

Uzgadnianie podstaw i zasad systemów zachęt 

Chociaż żaden z czynników przedstawionych w tej sekcji nie zaskoczy Cię, są one kluczowe dla 

powodzenia planu, który zamierzasz zaprojektować i wdrożyć. Rozpoczynając szeroko zakrojone 

projektowanie nowego schematu, zadaj następujące pytania, aby określić zasady projektowania: 

* Dlaczego Twoja firma musi nagradzać zachętą? 

* Jakie konkretne wyniki biznesowe chcesz osiągnąć? 

Gdy już uzyskasz odpowiedzi na te pytania, będziesz miał całkiem niezły zestaw zasad projektowania, 

których możesz użyć do stworzenia szczegółowego frameworka projektowego. Ramy projektowe 

zapewniają podstawowy szkielet, na którym można oprzeć schemat i jego działanie. 

Motywacyjne ramy projektowania 

Na kolejnym poziomie projektowania powinieneś skoncentrować się na tym, jak system będzie działał, 

kto będzie w nim uczestniczył, cele i środki oraz oczywiście szczegóły dotyczące komunikacji i płatności. 

Zasadniczo musisz ustalić, co następuje: 

* Jaki jest proponowany podstawowy rodzaj planu? Czy powinieneś rozważyć program prowizji, w 

którym dzielisz część przychodów lub zysków, czy roczny plan premiowy, w którym zazwyczaj 

zobowiązujesz się do dostarczenia stałej wartości wynagrodzenia za osiągnięcie określonego wyniku 

biznesowego? 

* Kto uczestniczy? Aby pomóc Ci zrozumieć, którzy pracownicy będą uczestniczyć w planie i co reguluje 

uczestnictwo, możesz oprzeć go na rodzaju podejmowanej roli (na przykład role sprzedażowe) lub 

poziomie organizacji w Twojej firmie (na przykład role wyższego kierownictwa), lub może to być 

według własnego uznania. 

* Jak plan będzie finansowany? Czy zaangażowałeś swojego księgowego do ustalenia, skąd będą 

pochodzić pieniądze na dokonywanie płatności na rzecz odnoszących sukcesy uczestników? Jeśli plan 

prowizji ma zostać wdrożony, konsekwencje finansowe są stosunkowo łatwe do ustalenia, ponieważ 

zasadniczo zobowiązujesz się do dzielenia zysków lub przychodów. Jeśli zaproponujesz 



wdrożyć tradycyjny plan premiowy, musisz współpracować ze swoim księgowym, aby ustalić, w jaki 

sposób sfinansujesz dodatkowy koszt planu premiowego. 

Najprostszym podejściem do finansowania planu premiowego jest ustalenie maksymalnego kosztu i 

dodanie go do docelowego zysku.  

* Ile zapłaci plan? Czy masz „docelową” płatność motywacyjną? Czy to procent pensji czy stała suma 

pieniędzy? Jak wyglądają proponowane płatności w porównaniu z innymi firmami, które konkurują o 

Twoich ludzi? 

Miary i cele 

Jakich miar i celów biznesowych użyjesz? Złe kryteria pomiaru i nierealistyczne cele to najczęstsze 

przyczyny niepowodzenia planów motywacyjnych. Jeśli plan motywacyjny jest postrzegany jako 

niesprawiedliwy lub nierealistyczny, jest sprzeczny z celem, dla którego został opracowany, dlatego 

ważne jest, abyś wyznaczył realistyczne cele. Jeśli nagradzanie określonego aspektu wydajności musi 

być mierzalne, a jeśli jest mierzalne, czy możesz umieścić na nim cel? 

Ocena i obliczenia 

Po uzgodnieniu na podstawie pomiaru, jak wyniki przełożą się na płatności? Ważne jest, aby Twoi 

pracownicy zrozumieli, w jaki sposób będą oceniani i jaki będzie to miało wpływ na ich korzyści – w 

przeciwnym razie jak będą dążyć do tego powodzenia? Spraw, aby obliczenia były przejrzyste, aby 

uczestnicy mogli wyraźnie zobaczyć powiązanie między wynikami a płatnością: na przykład, jeśli Twój 

pracownik osiągnie wynik „a”, otrzymają płatność w wysokości „x”, a jeśli osiągną wynik „b”, otrzymają 

płatność w wysokości „y”. 

Utrzymuj ocenę tak prostą, jak to tylko możliwe. Na przykład, jeśli zgadzasz się na dzielenie się 

przychodami poprzez plan prowizyjny, ustal, jaki procent przychodów jest dzielony. Jeśli planujesz 

wprowadzić plan premiowy, uzgodnij, że płatności będą dokonywane po osiągnięciu określonego celu, 

takiego jak zysk. 

Komunikacja 

Nie zapomnij przekazać związku między programem motywacyjnym a ogólną strategią biznesową i 

celami. Stwórz plan komunikacji, określając, co i kiedy powiesz uczestnikom. To krytyczny aspekt 

skutecznego wdrożenia. 

Przy ustalaniu planu komunikacji należy stosować następujące zasady: 

* Myśl jak publiczność. 

* Jasno określ „co” i pokaż przykłady. 

* Nie zapomnij o tym, „dlaczego” kryją się za zmianami. 

* Uwierzytelnij plany – „jak” zaprojektowano. 

* Nieustannie powtarzaj kluczowe przesłania – podejście kaskadowe. 

* Nie ujawniaj nowego planu większości uczestników do czasu rozpoczęcia planu. 

* Zapewnij ścieżkę eskalacji do zrozumienia (zarządzanie lokalne). 

* Pociągnij menedżerów do odpowiedzialności za dostawę i zaangażowanie. 



* Upewnij się, że motywujesz zespół. 

* Podejmij przegląd i badanie wydajności komunikacji i szukaj poprawy podczas kaskady 

komunikacyjnej. 

Zasady i przepisy 

Jakie są ogólne zasady Twojego programu motywacyjnego? Od samego początku wyjaśnij ogólne 

zasady i zachowaj równowagę między przejrzystością a złożonością. Ktoś kiedyś znajdzie scenariusz, 

który nie jest łatwo objęty przepisami (na przykład pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze 

godzin, który pracuje tylko „na czas określony” lub pracownik, który był na zwolnieniu chorobowym). 

Przygotuj się na to, upewniając się, że znasz wszystkie okoliczności zatrudnienia, które istnieją w Twoim 

zespole. Co najważniejsze, upewnij się, że uczestnictwo w programie nie jest prawem umownym i że 

wszystkie płatności i dalsze uczestnictwo zależą od Twojego uznania. 

Realizacja 

Pod wieloma względami najważniejszym aspektem dostarczenia świetnego planu motywacyjnego jest 

wdrożenie. Przed tym etapem masz bardzo ogólny przegląd aspektów projektowych, które należy 

wziąć pod uwagę podczas tworzenia schematu; jednak sposób, w jaki zaimplementujesz nowy 

program, ma większy wpływ na jego sukces, niż projekt kiedykolwiek będzie miał. Zdecydowanie 

najważniejszą kwestią jest zapewnienie zaangażowania ze strony uczestników! Często osoby 

korzystające z programu zrozumieją, jak wygląda sukces zarówno dla nich, jak i dla Twoich klientów. 

Jeśli masz zespół finansowy, upewnij się, że jest on zaangażowany. Nie pozwól, aby program się 

rozpoczął, a potem zdziw się, gdy kosztuje Cię więcej pieniędzy, niż się spodziewałeś. Wyjaśnij 

uczestnikom, że schemat i cele mogą ulec zmianie według Twojego uznania. Firmy odnoszące sukcesy 

zwiększają cele stopniowo, aby zapewnić, że ich sprzedawcy dostarczają więcej przy tych samych 

nakładach finansowych. Mówiąc prościej, jeśli Twoi sprzedawcy narzekają, że muszą dostarczać trochę 

więcej każdego roku, aby otrzymać taką samą nagrodę, wtedy będziesz się rozwijać. Ale nie zapominaj, 

nie wprowadzaj radykalnych zmian, ponieważ wystarczy tylko oderwać swój zespół, ponieważ tworzą 

oni przekonanie, że cele są nieosiągalne! 

Ocena sukcesu programów motywacyjnych 

Ostatecznym testem programu motywacyjnego jest to, że Twoja firma rozwija się finansowo, a Twój 

zespół uczestniczy w sukcesie rozwoju. Nieustannie zastanawiaj się, jak mierzyć sukces. Skuteczny plan 

motywacyjny będzie wspierał i zachęcał do zwiększenia satysfakcji i utrzymania klientów, a także 

promowania nowych produktów i usług. Jeśli sektor, w którym działa Twoja firma, jest silnie 

uregulowany, upewnij się, że bierzesz pod uwagę te przepisy, którymi się kierujesz. Na przykład 

przepisy FCA (Financial Conduct Authority) skłaniają firmy świadczące usługi finansowe do ponownego 

rozważenia swoich programów zachęt do sprzedaży w świetle przepisów mających na celu 

zapobieganie niewłaściwej sprzedaży. Sprzedawcy powinni być teraz nagradzani za zidentyfikowanie 

odpowiedniego produktu dla poszczególnych klientów, a nie za sumy sprzedaży lub, być może, 

nieodpowiednią sprzedaż krzyżową. Przepisy te zostały oczywiście stworzone, aby powstrzymać 

nieuczciwą sprzedaż, której typowym przykładem był skandal związany z ubezpieczeniem płatności, 

który uderzył w sektor. W związku z tym przepisy FCA najmocniej uderzyły w sektor finansowy, ale 

każda firma sprzedająca finanse jako część sprzedaży produktu lub usługi musi uwzględniać 

konsekwencje. 

Nie zapomnij przeanalizować danych z programów motywacyjnych z poprzednich lat. Nie jest to 

trywialne zadanie – międzynarodowe korporacje blue chip spędziły lata na dopracowywaniu 



programów motywacyjnych, aby działały dobrze i zgodnie z przepisami. Najłatwiejszą formą analizy 

jest przyjrzenie się kosztowi programu w stosunku do dodatkowego przychodu lub osiągniętego zysku. 

Jeśli nie ma wyraźnej pozytywnej korelacji, Twój system motywacyjny nie działa! Wreszcie, jeśli 

znajdziesz się w sytuacji, w której Twój zespół sprzedaży otrzymuje duże płatności motywacyjne, ale 

wyniki Twojej firmy nie są skorelowane, najprawdopodobniej jest to problem z ukierunkowaniem, a 

nie z samym projektem programu! Nie spiesz się ze zmianą schematu: najpierw spójrz na cel, na który 

kierujesz. 

Rozwijanie podejść do zarządzania płatnościami 

Struktury płac zapewniają poziomy zarządzania podstawowymi ustaleniami płacowymi Twoich 

pracowników. Można zastosować wiele różnych podejść, a w rzeczywistości nie zawsze istnieje 

oczywista odpowiedź dotycząca tego, które podejście będzie najlepiej pasować do Twojej firmy. 

Zostaniesz poproszony o dokonanie osądu, do czego prawdopodobnie najlepiej się sprawdzi Ty i Twoja 

firma. 

Zrozumienie struktur wynagrodzeń 

Najczęściej używane struktury płacowe są znane jako spiny płacowe. Zazwyczaj znajdują się one w 

sektorze publicznym, a zakresy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli/stanowisk występują często 

w sektorze prywatnym. Grzbiety płac zasadniczo tworzą strukturę, która zapewnia gwarantowane 

podwyżki dla pracowników, zazwyczaj w oparciu o usługi. Są one zdecydowanie najprostszą formą 

struktury wynagrodzeń, ponieważ wymagają minimalnego osądu lub wsparcia kierownictwa liniowego 

po wdrożeniu. Kolce wypłat składają się z serii narastających „punktów płacowych”, które rozciągają 

się od najniższego poziomu wynagrodzenia, jaki jesteś w stanie zapłacić, do najwyższego punktu za 

określoną rolę. Zazwyczaj między minimum a maksimum jest ustalona liczba punktów, które zwykle są 

oddalone od siebie o 2,5 procent. Głównym problemem związanym z wynagrodzeniami jest to, że 

nagradzają one podwyżki dla pracowników za samo pojawienie się bez odniesienia do ich 

indywidualnych składek lub wyników. Kręgi płacowe mogą być również kosztowne dla firm o niskiej 

rotacji pracowników, ponieważ domyślnie każdy będzie dryfował w górę zakresu płac przez pewien 

czas. Po wprowadzeniu przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na wiek, wynagrodzenie 

związane z usługą jest dozwolone tylko przez maksymalnie 5 lat od mianowania lub awansu. Zakresy 

wynagrodzeń są często stosowane tam, gdzie przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę w celu 

ustalenia, jaka jest warta rola na rynku zewnętrznym. Przeprowadzenie tej analizy pozwala na 

zarządzanie oczekiwaniami pracowników w odniesieniu do wysokości, jakie mogą otrzymać, przy 

użyciu zakresu wynagrodzeń, zwykle wyrażanych jako minimalny, docelowy i maksymalny poziom 

wynagrodzenia podstawowego. Zaletą struktury wynagrodzeń opartej na przedziałach wynagrodzeń 

jest to, że: 

* Umożliwienie bardziej elastycznego zarządzania płacami (innymi słowy, dostosowanych do 

kompetencji, umiejętności i wydajności poszczególnych pracowników) 

* Często odsuwasz firmę od ograniczonego czasowo systemu nagradzania, w którym zasłużony czas 

jest nagradzany, a nie przyczynia się do sukcesu 

* Jeśli zostanie wdrożony z jasnymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania, daje to kierownikom 

liniowym odpowiedzialność i autonomię w zakresie odpowiedniego zarządzania płacami i 

wynagradzaniem.  



Jednak jako pracodawca powinieneś również zrozumieć, że widełki płacowe nie są panaceum, 

ponieważ struktura płac oparta na widełkach płacowych będzie wywierać różne presje na biznes, a 

mianowicie: 

* Ryzyko, że koszty mogą wymknąć się spod kontroli, ponieważ oczekiwania pracowników są 

budowane na przekonaniu, że powinni być wynagradzani w górnej części danego przedziału płacowego 

* Ryzyko, że roszczenia o równe płace będą zgłaszane jako szerokopasmowe zakresy płac, będzie 

potencjalnie przedstawiać ustalenia dotyczące płacy bazowej, unikalny dla każdego pracownika 

Wdrożenie nowej struktury wynagrodzeń 

Decydując się na nową strukturę wynagrodzeń, musisz upewnić się, że spełnia ona następujące 

kryteria: 

* Dopasuj się do kultury i potrzeb Twojej firmy i jej pracowników 

* Ułatwienie zarządzania względnościami wynagrodzeń przy zachowaniu równości, przejrzystości, 

uczciwości i spójności 

* Uwzględnij presję związaną ze zmianami kursów rynkowych i niedoborami umiejętności 

* Rozpoznaj wyniki pracowników i osiągnięcie odpowiednich umiejętności i kompetencji 

* Umożliwiają utrzymanie kontroli w odniesieniu do stosowania polityki i kosztów 

Pilnowanie krajowej płacy minimalnej 

Większość pracowników ,którzy przekroczyli wiek szkolny, jest uprawniona do otrzymywania krajowej 

płacy minimalnej. Brak krajowej płacy minimalnej istniał, chociaż istniało wiele kontroli płac 

skoncentrowanych na określonych branżach, takich jak rolnictwo. Ustawa o krajowej płacy minimalnej 

dotyczy pracowników, to znaczy każdego, kto ma umowę o pracę osobistą. Uwzględniono również 

osoby pracujące za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Osoby pracujące w domu też są włączone, a 

Sekretarz Stanu może wydać zamówienie na inne wtrącenia. Sekretarz Stanu może również dokonać 

wyjątków, tak jak miało to miejsce w przypadku au pair i członków rodziny w firmie rodzinnej. 

Rybacy z części opłacanych z udziału w zyskach są wykluczeni, podobnie jak nieopłacani wolontariusze 

i więźniowie.  

Wynagrodzenie porównawcze 

Dane są dostępne w specjalistycznych firmach ankietowych, które umożliwiają ustalenie stawki 

wynagrodzenia za konkretną pracę. Te firmy badawcze często zapraszają podobne firmy, zwykle 

według sektora, do udziału i udostępniania im danych o wynagrodzeniach. Ankiety są przeprowadzane 

w sposób poufny, a konkretne dane uczestników są udostępniane tylko firmie badawczej. 

Znalezienie właściwych danych 

Dane są często przedstawiane uczestnikom, odnosząc się do określonego typu roli, który obejmuje 

uzgodnione obowiązki działające w określonym kontekście, takim jak budżet lub wartość przychodów, 

na przykład kierownik sprzedaży z odpowiedzialnością regionalną i docelowym przychodem w 

wysokości 150 000 PLN. Istnieje wiele doradztwa w zakresie zarządzania ,które są w stanie pomóc w 

ustaleniu właściwych danych dla Twojej organizacji. 

Unikanie błędów benchmarkingowych 



Największym błędem popełnianym przez firmy w zakresie benchmarkingu jest błędna interpretacja 

danych. Najwięksi dostawcy danych z ankiet płacowych mogą dostarczać dane obejmujące tysiące 

wierszy. W związku z tym na nabywcy danych spoczywa obowiązek upewnienia się, że prawidłowo 

dopasowują swoją rolę do dostępnych danych. Niedopasowanie może prowadzić do przekonania, że 

rola jest warta mniej lub więcej niż jest w rzeczywistości. Aby uniknąć tego błędu, często najlepiej jest 

współpracować ze specjalistą ds. zarządzania nagrodami, który może pomóc w dopasowaniu ról do 

ankiet płacowych. Aby znaleźć specjalistę, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, aby ustalić, którzy 

dostawcy są dla Ciebie lokalni. Jako pracodawca w Wielkiej Brytanii musisz przestrzegać wymogów 

prawnych, aby zapewnić krajową płacę minimalną swoim pracownikom. Nie ma znaczenia, jak małym 

jesteś pracodawcą, nadal musisz płacić minimalne wynagrodzenie, a wysokość wynagrodzenia zależy 

od wieku pracownika i tego, czy jest praktykantem. 

Płacą równo 

Dyskryminacja pojawia się, gdy równych traktuje się nierówno. Kolejne akty prawne zaktualizowały i 

wzmocniły zasady równości. 

Zrozumienie podstawy równości wynagrodzeń 

Jako pracodawca musisz zapewnić kobietom i mężczyznom równe traktowanie w warunkach umowy 

o pracę, jeśli są zatrudnieni do: 

* Praca taka sama lub zasadniczo podobna („podobna praca”) 

* Praca oceniona jako równoważna w ramach oceny pracy 

* Praca uznana za równą wartość pod względem wysiłku, umiejętności lub podejmowania decyzji. 

Pamiętaj, że Twoi pracownicy mogą porównać dowolne warunki zawarte w umowie o pracę z 

równoważnymi warunkami w umowie porównawczej. Osoba porównawcza to pracownik przeciwnej 

płci pracujący dla tego samego pracodawcy, wykonujący podobną pracę o równej wartości. Twoi 

pracownicy mają również prawo wiedzieć, jak składa się ich wynagrodzenie. Na przykład, jeśli istnieje 

system premiowy, każdy powinien wiedzieć, jak zdobywać premie i jak są naliczane. Ustawa o równości 

z 2010 r. zabrania pracownikom prowadzenia rozmów na temat ustalenina, czy występują różnice w 

wynagrodzeniu. Pracodawca może jednak wymagać od swoich pracowników zachowania w tajemnicy 

stawek płac przed osobami spoza miejsca pracy. Równe warunki obejmują wszystkie aspekty 

wynagrodzenia i świadczenia, w tym: 

* Wynagrodzenie podstawowe 

* Stawki za nadgodziny 

* Korzyści związane z wydajnością 

* Godziny pracy 

* Warunki niepieniężne 

* Prawo do urlopu wypoczynkowego. 

Pracownik, który uważa, że nie otrzymuje równego wynagrodzenia, może napisać do Ciebie z prośbą o 

informacje, które pomogą mu ustalić, czy istnieje różnica w wynagrodzeniu, a jeśli tak, jakie są jej 

przyczyny. Jeśli pracownik nie może rozwiązać problemu nieformalnie lub w ramach formalnej 

procedury składania skarg, może złożyć skargę do sądu pracy zgodnie z Ustawą o równości, nadal 

pracując w pracy lub do sześciu miesięcy po odejściu z zatrudnienia, którego dotyczy roszczenie. Nowe 



postanowienie w Ustawie o równości daje trybunałom pracy prawo do nakazania pracodawcom 

przeprowadzania kontroli równości wynagrodzeń w przypadku, gdy stwierdzono, że naruszyli oni 

prawo dotyczące równego wynagrodzenia lub byli dyskryminowani ze względu na płeć w zakresie 

wynagrodzenia pozaumownego, takie jak premie uznaniowe. 

Przeprowadzenie audytu równości wynagrodzeń 

Kontrola równości wynagrodzeń obejmuje porównanie wynagrodzeń grup chronionych, które 

wykonują równą pracę w Twojej firmie, zbadanie przyczyn wszelkich różnic w wynagrodzeniach ze 

względu na płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność lub model pracy oraz planowanie 

zlikwidowania wszelkich luk, których nie można uzasadnić innymi niż jedną z tych cech. Audyt równości 

wynagrodzeń dotyczy ważnego, ale wąskiego aspektu potencjału dyskryminacji w zatrudnieniu - 

nierówne wynagrodzenie za równą pracę. Nie odnosi się bezpośrednio do innych aspektów 

nierówności, takich jak szklany sufit, ale takie aspekty – które mogą przyczyniać się do ogólnych różnic 

w wynagrodzeniu, na przykład między mężczyznami i kobietami – mogą zostać uwydatnione przez 

kontrolę płac. Kontrola równości wynagrodzeń to nie tylko ćwiczenie polegające na gromadzeniu 

danych. Wiąże się to ze zobowiązaniem do naprawienia wszelkich nieuzasadnionych nierówności 

płacowych, a to oznacza, że audyt musi mieć zaangażowanie i wsparcie menedżerów posiadających 

uprawnienia do wprowadzenia niezbędnych zmian. Ważne jest również zaangażowanie przedstawicieli 

pracowników, aby zmaksymalizować ważność audytu i powodzenie kolejnych podjętych działań. 

Większość pracodawców uważa, że zapewniają równą płacę za równą pracę, niezależnie od tego, czy 

pracownikami są mężczyźni, kobiety, osoby z mniejszości etnicznej, białe, niepełnosprawne, pracują w 

niepełnym wymiarze godzin… i tak dalej. Audyt równości wynagrodzeń to najskuteczniejszy sposób  na 

ustalenie, czy Twoja firma w praktyce zapewnia równe wynagrodzenie i uczciwie wynagradza 

pracowników, i jest skutecznym przykładem działań na rzecz promowania równego wynagrodzenia w 

ramach obowiązków dotyczących równości. Zapewnia narzędzie oceny ryzyka dla struktur 

wynagrodzeń. 

Korzyści z audytu równości wynagrodzeń 

Korzyści z audytu równości wynagrodzeń to: 

* Zgodność z prawem i dobrymi praktykami 

* Aby pomóc Ci zidentyfikować, wyjaśnić i wyeliminować nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach 

* Aby zapewnić racjonalne, uczciwe i przejrzyste warunki płacowe 

* Aby umożliwić Ci zademonstrowanie pracownikom i potencjalnym pracownikom zaangażowania w 

uczciwość i równość 

* Aby zilustrować tym, z którymi robisz interesy, płacenie równo jest częścią twoich wartości. 

Przeprowadzenie audytu równości płac 

Pełny audyt równości wynagrodzeń obejmowałby wszystkich pracowników w Twojej firmie, którzy są 

„na tym samym zatrudnieniu” i uwzględniałby względną płacę każdej chronionej grupy. Ze względów 

praktycznych może się okazać, że nie ma możliwości przeprowadzenia tak kompleksowego audytu 

równości wynagrodzeń od razu. Określ zakres, biorąc pod uwagę praktyczne względy, takie jak 

dostępność informacji, i rób tyle, ile możesz. Możesz zdecydować się na przeprowadzenie audytu 

etapami, ale musisz mieć świadomość, że zwiększa to ryzyko wystąpienia o równe wynagrodzenie. 

Działając w sprawach o równe wynagrodzenie 



Wielu pracodawców naprawdę wierzy, że zapewniają równe wynagrodzenie i przystępują do 

przeglądu, oczekując, że nie pojawią się żadne nierówności. Ta pozycja jest często uznawana za 

nieroztropną! Kontrola równości wynagrodzeń to nie tylko ćwiczenie polegające na gromadzeniu 

danych; pociąga to również za sobą zobowiązanie do rozwiązywania problemów w przypadku wykrycia 

nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniach. To, co stanie się dalej po przeprowadzeniu audytu 

równości wynagrodzeń, zależy wyłącznie od tego, czy znalazłeś problemy lub luki. Jeśli znajdziesz 

potencjalną nierówność, musisz opracować plan działania. Jeśli nie znajdziesz uzasadnienia dla 

nierównego wynagrodzenia, powinieneś działać tak, aby zapewnić równe wynagrodzenie. Ważne jest, 

aby zapewnić zarówno wyrównanie nierównych wynagrodzeń, jak i zmianę polityki płacowej 

powodującej różnice w wynagrodzeniach tak szybko, jak to możliwe. Odpowiedzialność za równe 

wynagrodzenie rozpoczyna się od momentu złożenia wniosku (z zaległym wynagrodzeniem do 6 lat). 

Oczywiście dla niektórych firm realia finansowe wprowadzenia wymaganej zmiany mogą być znaczne. 

Możesz rozwiązać ten problem, natychmiast dokonując korekty wynagrodzeń lub możesz skorzystać z 

rocznego procesu przeglądu wynagrodzeń, aby upewnić się, że osoby, które są nierówno opłacane, 

otrzymują wyższe niż przeciętne nagrody. Pamiętaj tylko, że chociaż stwierdzona luka pozostaje, nadal 

podlegasz roszczeniom o równe wynagrodzenie! Kwota odszkodowania, jaką może otrzymać ofiara 

dyskryminacji, jest nieograniczona, więc potencjalne koszty są nieograniczone. Oznacza to, że 

dosłownie opłaca się upewnić, że jako pracodawca jesteś świadomy swoich obowiązków i robisz 

wszystko, co w twojej mocy, aby zmniejszyć szanse pracownika na złożenie wniosku. 

Ustalenie, czy wszystkie stanowiska pracy są równe: ocena pracy 

Ocena pracy jest ramą wykorzystywaną do wspierania i zapewniania sprawiedliwych decyzji 

płacowych, co oznacza, że pracownicy nie są dyskryminowani. Jak możesz przeczytać w poprzedniej 

części tego rozdziału o równej płacy, jako pracodawca masz obowiązek zapewnienia, że ludzie w Twojej 

firmie nie są dyskryminowani. 

Zrozumienie wartościowania pracy  

Celem oceny pracy jest zapewnienie podstawę do zaprojektowania i ciągłego wdrażania 

sprawiedliwego i dającego się obronić podejścia do płac (struktury płac) Pomóż Tobie i menedżerom 

w Twojej firmie zrozumieć i zakomunikować zależności między stanowiskami pracy 

Wprowadzenie oceny pracy w życie 

Ludzie często myślą, że ocena pracy jest systemem naukowym lub obiektywnym. Nie jest; ocena pracy 

w najprostszych słowach to proces czysto osądowy, który pozwala ocenić względną wartość lub 

wielkość pracy w porównaniu z inną. Ocena pracy opiera się na pracy, a nie na osobie, która może ją 

podjąć. Istnieje wiele ram oceny pracy, które mogą być zakupione i używane przez Ciebie. Organizacje 

są w stanie zapewnić ramy umożliwiające zrozumienie, w jaki sposób każda praca w Twojej firmie 

przyczynia się do Twojego sukcesu i cele strategiczne. 

Decydowanie, jakie korzyści powinieneś zapewnić 

Świadczenia pracownicze są częścią pakietu wynagrodzeń przyznawanego pracownikom oprócz 

elementów pieniężnych, takich jak wynagrodzenie czy premia. Stanowią one wymierną wartość dla 

pojedynczego pracownika, natychmiast (samochód służbowy) lub w przyszłości (emerytura). Mogą 

również obejmować ubezpieczenie na wypadek choroby lub śmierci pracownika. 

Dlaczego masz świadczenia pracownicze? 



Świadczenia pracownicze są zazwyczaj zapewniane w celu zwiększenia zaangażowania i 

zaangażowania pracowników. Ponadto, aby zachować konkurencyjność na zewnętrznym rynku pracy, 

często trzeba zapewniać świadczenia. Często przytacza się inne wewnętrzne powody motywacyjne 

dotyczące tego, dlaczego pracodawcy zapewniają świadczenia, na przykład zaspokajają rzeczywistą lub 

domniemaną osobistą potrzebę pracowników dotyczącą bezpieczeństwa lub pomocy finansowej. 

Rodzaje świadczeń 

Świadczenia można podzielić na różne kategorie, aby odzwierciedlić korzyści dla 16-1 przedstawia 

typowe świadczenia i ich uzasadnienie. 

Typowe korzyści oferowane przez firmę 

Rodzaj świadczenia : Uzasadnienie biznesowe / wymóg prawny : Korzyść dla pracownika 

Systemy emerytalne: często uważane za najważniejsze świadczenia zapewniane przez pracodawców i 

dlatego są wysoko cenione przez pracowników. : Zabezpieczenie przyszłych dochodów (po przejściu na 

emeryturę) 

Ubezpieczone systemy oparte na ryzyku, takie jak ubezpieczenie na życie, prywatne ubezpieczenie 

medyczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. : Często może pomóc firmie, gdy 

pojawią się konkretne problemy. Na przykład prywatny gabinet lekarski 

Plany ubezpieczeniowe mogą pomóc kluczowym pracownikom w szybszym powrocie do pracy, a tym 

samym zmniejszyć wpływ na Twoją firmę. : Zwiększ bezpieczeństwo osobiste pracowników, a tym 

samym ich zaangażowanie. 

Przepis urlopowy (urlop roczny): Prawie wszyscy pracownicy mają prawo do 5,6 tygodnia rocznie (tzw. 

urlop ustawowy lub urlop roczny). Pracodawca może uwzględnić dni ustawowo wolne od pracy w 

ramach ustawowego urlopu wypoczynkowego. : Uprawnienia takie jak urlop uznają potrzebę 

pracowników do zarządzania pracą i sprawami domowymi. 

Inne rodzaje urlopów : Rodzice i inne osoby, które łączą pracę z opieką nad osobami zależnymi, mają 

określone prawa chronione prawem. Obejmują one różne rodzaje urlopów i prawo do uwzględnienia 

w pracy elastycznej. Obejmują one zazwyczaj macierzyństwo, urlopy ojcowskie, adopcyjne i 

opiekuńcze. : Oprócz urlopu wypoczynkowego (urlop) i powszechnych rodzajów urlopów, takich jak 

urlop macierzyński, ojcowski lub opiekuńczy, istnieją inne zobowiązania, z których pracownicy mogą 

być uprawnieni do wzięcia urlopu 

Świadczenia związane z pracą lub statusem : Czasami, aby pracownik mógł podjąć pracę, może 

potrzebować konkretnego świadczenia, takiego jak samochód służbowy. Ponadto może być konieczne 

przyznanie korzyści, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników w Twojej firmie. : Aby pracownik mógł 

odnieść sukces w swojej roli, ważne jest, aby czuł, że ma narzędzia do pracy. Tak więc udostępnienie 

samochodu służbowego mogłoby  umożliwić podróżującemu sprzedawcy lub inżynierowi podjęcie 

swojej roli. Dodatkowo benefity zostały wykorzystane do promowania statusu, a tym samym 

zaangażowania pracowników w Twoją firmę. 

Ustalenie, kto otrzymuje jakie korzyści 

Jako właściciel małej firmy bardzo ważne jest zarządzanie bazą kosztów; dlatego należy unikać 

zapewniania pracownikom niepotrzebnych świadczeń. Jednak, jak wyjaśniono, istnieją pewne 

świadczenia, które musisz zapewnić, aby zachować zgodność z prawem brytyjskim. Obejmują one: 

* Coroczny urlop wypoczynkowy 



* Urlop macierzyński / ojcowski 

* Emerytura  

Wszelkie inne korzyści wykraczające poza te opisane są według własnego uznania. Jak więc 

zdecydować, czy należy zapewnić dodatkowe świadczenia i komu? Najprostszym sposobem podjęcia 

decyzji jest ustalenie kosztu wypłaty świadczeń, a następnie podjęcie decyzji, kto powinien otrzymać 

świadczenie. Niektóre świadczenia możesz przyznać każdemu pracownikowi, inne mogą być związane 

z wykonywaną przez niego pracą (na przykład samochód służbowy dla sprzedawcy), a na koniec możesz 

przyznać tylko niektóre świadczenia najbardziej starszym lub najważniejszym pracownikom. 

Znajomość konsekwencji podatkowych 

Wszyscy Twoi pracownicy, którzy otrzymują świadczenia, są zobowiązani do płacenia podatku od nich. 

Wysokość zapłaconego podatku zależy od rodzaju świadczeń i ich wartości. Niektóre świadczenia, takie 

jak opieka nad dziećmi i posiłki w stołówce, są zwolnione z podatku. Jeśli udostępniasz pojazd 

służbowy, a pracownik ma do niego dostęp do użytku prywatnego lub rodzinnego, w tym dojazdy do 

miejsca pracy, wówczas pracownik jest zobowiązany do zapłaty podatku. Wysokość zapłaconego 

podatku zależy od wartości zakupionego pojazdu i rodzaju używanego paliwa, oleju napędowego lub 

benzyny. W przypadku innych świadczeń pracownik zazwyczaj płaci podatek od wartości świadczenia, 

na przykład w przypadku pożyczki udzielonej przez firmę na zakup biletu okresowego na podróż 

sezonową o wartości przekraczającej 10 000 GBP. Twoi pracownicy będą również zobowiązani do 

zapłaty podatku od kosztów wypłaty świadczenia, np. składek na prywatne ubezpieczenie medyczne. 

Skorzystaj z pomocy księgowego i dostawcy usług płacowych, aby ustalić konsekwencje podatkowe 

zapewnianych świadczeń. Zawsze jasno informuj pracowników, że zapewniane świadczenia podlegają 

opodatkowaniu i pozwól im zrezygnować z tych świadczeń, jeśli ma to szkodliwy wpływ na ich zarobki 

netto. 

Praca na starość: programy emerytalne 

Zapewnienie pracownikom emerytur zawsze stanowiło istotną i wartościową część pakietów 

wynagrodzeń. W ciągu ostatnich 15 lat nastąpiły znaczące zmiany w prawodawstwie, które nałożyły na 

pracodawców obowiązek zapewnienia świadczeń emerytalnych. 

Zakładanie programu emerytalnego 

Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi automatycznej rejestracji, Twój broker świadczeń 

pomoże Ci w stworzeniu zgodnego z prawem programu. Broker świadczeń to często wyspecjalizowany 

broker ubezpieczeniowy, który jest w stanie pomóc Ci przy zakupie świadczeń ubezpieczeniowych, 

takich jak prywatne ubezpieczenie medyczne. Specjalistyczny doradca emerytalny pomoże Ci 

zaplanować i wdrożyć rozwiązania emerytalne w swojej firmie.  

Podstawowym założeniem automatycznej rejestracji jest zapewnienie, że pracownicy i pracodawcy 

utrzymują minimalny poziom wkładu w odpowiedni program inwestycyjny, aby wspomóc 

pracowników z oszczędnościami na emeryturę.  

Wiele istniejących programów pracowniczych i sponsorowanych przez przedsiębiorstwa grupowych 

emerytur indywidualnych już się kwalifikuje, ale zostaną one rozszerzone, aby objąć większą część siły 

roboczej. Jeśli chcesz zapewnić wyższe świadczenie emerytalne, musisz zdecydować, jaki rodzaj 

programu emerytalnego chcesz utworzyć. Istnieją dwa główne typy emerytury zakładowej, a jako 

pracodawca decydujesz, jaki rodzaj programu zaoferować: 



* Programy emerytalne o zdefiniowanej składce: czasami nazywane programami zakupu pieniędzy. 

Pieniądze są inwestowane przez firmę emerytalną wybraną przez Ciebie jako pracodawcę, która 

zazwyczaj pobiera niewielki procent Twojej puli emerytur jako opłatę za zarządzanie. Wysokość 

emerytury, która ma być zapewniona z tego rodzaju programów, nie może być zagwarantowana i jest 

nieznana na krótko przed przejściem na emeryturę. Jedyne ryzyko, jakie ponosi pracodawca, wiąże się 

z bieżącymi składkami. Wysokość emerytury zapewnionej dla pracowników po przejściu na emeryturę 

zazwyczaj zależy od: 

* Ile wpłacono w 

* Jak długo płacisz 

* Jak dobrze poszła inwestycja 

* Programy emerytalne o zdefiniowanym świadczeniu: znane również jako emerytury końcowe lub 

emerytury zależne od wynagrodzenia. Gwarantują one, że każdego roku po przejściu na emeryturę 

pracownikowi zostanie przyznany pewien poziom emerytury, zazwyczaj w oparciu o zarobki i pracę na 

emeryturze. Tego typu programy zostały prawie zamknięte w Wielkiej Brytanii, ponieważ ryzyko 

finansowe związane z zapewnieniem gwarantowanej emerytury okazało się znaczne. Nie jest niczym 

niezwykłym, że stawki składek pracodawcy wynoszą 25% lub więcej wynagrodzenia podstawowego w 

celu spełnienia gwarancji emerytalnej po przejściu na emeryturę. 

Szukam wskazówek i porad 

Emerytury to skomplikowane świadczenia. Rozpoczynając rozpoczęcie programu emerytalnego dla 

swoich pracowników, powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady. Porady można łatwo znaleźć i 

powinieneś zacząć od zasięgnięcia porady u brokera ubezpieczeniowego. Jeśli nie są w stanie udzielić 

potrzebnych wskazówek, znają specjalistę, który to potrafi. Alternatywnie, wiele wstępnych 

wskazówek można znaleźć w regulatorach i innych źródłach rządowych. Jeśli nie zastosujesz się do 

tego, Organ Nadzoru Emerytalnego może podjąć działania egzekucyjne przeciwko Tobie. Mogą podjąć 

działania egzekucyjne poprzez wydawanie zawiadomień i kar. 

Organ Nadzoru Emerytalnego może wydawać mandaty karne, aby ukarać uporczywe i celowe 

nieprzestrzeganie: 

* Jeśli nie zastosujesz się do ustawowych zawiadomień lub jeśli istnieją wystarczające dowody na 

naruszenie prawa. 

* Jeśli nie spełnisz wymogów ustawowego wypowiedzenia, Regulator może również wystawić rosnące 

mandaty karne. 

* Dodatkowo Regulator może nałożyć karę cywilną za nieopłacanie składek w ramach uzgodnionego 

programu. 

Zatem nieprzestrzeganie tych przepisów spowoduje nałożenie kar i opłat finansowych, które w 

niektórych przypadkach mogą mieć poważne konsekwencje finansowe. W przypadku automatycznej 

rejestracji istnieje szereg terminów, których należy dotrzymać, aby wywiązać się z obowiązków 

pracodawcy. Jest to złożony projekt dla każdego pracodawcy i szacujemy, że pracodawca 

rozpoczynający z czystym kontem ma ponad 100 działań do zaplanowania i podjąć. W związku z tym 

należy jak najszybciej zasięgnąć porady specjalisty ds. emerytur w miejscu pracy. 



Rozstanie z ludźmi 

Możesz przeczytać szczegółowo o pięciu słusznych podstawach prawnych do zwolnienia i procedurze, 

którą powinieneś zastosować, jeśli chcesz kogoś zwolnić. Teoretycznie, jeśli przeprowadzisz dokładne 

dochodzenie, ugruntujesz uzasadnione przekonanie, że zwolnienie na podstawie jednego z pięciu 

słusznych powodów jest uzasadnione i postępujesz zgodnie z uczciwym procesem, zwolnienie będzie 

sprawiedliwe. W praktyce napotykasz wiele potencjalnych pułapek, a jeśli wpadniesz w jedną, może to 

kosztować Cię dużo pieniędzy i stresu. Jeśli nie zwolnisz kogoś właściwie i sprawiedliwie, może on 

wystąpić z roszczeniem do Sądu Pracy o bezprawne lub niesprawiedliwe zwolnienie, a jeśli przegrasz 

sprawę, być może będziesz musiał uiścić opłaty prawne i odszkodowanie, a nawet przywrócić 

pracownika do pracy. Możesz uznać, że warto zaryzykować, ale zaoszczędzisz dużo czasu, pieniędzy i 

stresu, jeśli będziesz przestrzegać zasad. Ten rozdział skupia się na dwóch najtrudniejszych aspektach 

zdolności – słabej wydajności w pracy i niezdolności z powodu choroby. 

Budowanie sprawy 

Nie zawsze zobaczysz w swojej kryształowej kuli, że wynik konkretnej sytuacji może być odrzuceniem, 

ale często możesz dostrzec znaki. Za każdym razem, gdy pojawi się któreś z poniższych, zacznij robić 

notatki! 

* Menedżer lub klient skarży się Tobie na wydajność pracownika 

* Zauważasz, że pracownik bierze dużo czasu wolnego od choroby lub zwalnia w pracy 

* Ktoś zarzuca pracownikowi wykroczenie 

* Słyszysz pocztą pantoflową, że pracownik może coś knować 

Jeśli musisz kogoś zwolnić, powinieneś być w stanie wykazać uzasadnione przekonanie, że zwolnienie 

jest uzasadnione. Rób notatki po każdej rozmowie z daną osobą lub jej przełożonym na temat 

problemu, który może ostatecznie doprowadzić do zwolnienia. 

Po prostu się go pozbądź! 

Jedna z najczęstszych rozmów, jakie specjalista HR przeprowadza z przełożonym, przebiega mniej 

więcej tak: 

Kierownik liniowy: „Masz chwilę?” 

HR: „Jasne, co słychać?” 

Kierownik liniowy: „To Marcin (albo może to być równie dobrze Maria) - mam już to za sobą, jak mogę 

się go pozbyć?” 

HR: „W czym problem?” 

Kierownik liniowy: „On po prostu tego nie rozumie. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek  zdołał. Musiałem 

tylko przeprosić innego klienta za jego śmieciową robotę. Czy możesz się go po prostu pozbyć? 

HR: „Czy rozmawiałeś z Marcinem o problemie?” 

Kierownik liniowy: „On wie. Musi wiedzieć. Otrzymaliśmy tak wiele skarg od klientów. Zawsze się 

spóźnia, niechlujny, po prostu całkowicie wyłączony. Znoszę to wystarczająco długo. 

HR Manager (dyskretnie sprawdzając akta i stwierdzając, że Martin pracował tam prawie 3 lata): „Więc 

nie rozmawiałeś o tym z Marcinem?” 



Kierownik liniowy: „Nie, i zanim to powiesz, nie mam czasu, aby przejść przez proces zarządzania 

wydajnością, który zajmie sześć miesięcy i marnuje czas wszystkich”. 

Menedżer HR (wzdycha): „Tak. Zacznijmy od faktów”. 

Niezależnie od tego, jaką rolę pełnisz w tym scenariuszu, zawsze zaczynaj od faktów. 

Badanie słabej wydajności 

Niezliczone powody powodują, że ludzie osiągają gorsze wyniki w pracy, dlatego przed podjęciem 

jakichkolwiek formalnych działań powinieneś spróbować zrozumieć przyczyny słabej wydajności. 

Wcześniej właściwą procedurę postępowania. Zacznij od ustalenia, kiedy zaczęła się słaba wydajność; 

może to pomóc w zidentyfikowaniu przyczyny tego zachowania. 

Pracownicy na stażu 

Jeśli pracownik jest stosunkowo nowy i nigdy nie osiągnął wymaganego standardu wydajności, 

sprawdź, czy nadal znajduje się w okresie próbnym. Kropka. Jeśli pracownik nie zdał swojego okresu 

próbnego, należy go zwolnić, podać uzasadnienie na piśmie i zapłacić za wypowiedzenie umowy. Jeśli 

słaba wydajność zaczęła się wkrótce po tym, jak pracownik przeszedł okres próbny, ostra rozmowa 

czasami pomaga go odwrócić, szczególnie z mniej doświadczonymi pracownikami, którzy mogą myśleć, 

że mogą się zrelaksować po przejściu okresu próbnego. Jeśli data końcowa okresu próbnego 

pracownika minęła bez formalnego przeglądu identyfikującego jakiekolwiek problemy z wydajnością, 

uważa się, że domyślnie minął okres próbny. 

Pracownik z dłuższym stażem 

Bardziej doświadczeni pracownicy mogą mieć spadek wydajności z różnych powodów, takich jak: 

* Zły stan zdrowia, niepełnosprawność lub ciąża 

* Problemy osobiste 

* Zderzenie osobowości z kolegą lub menedżerem 

* Utrata pewności siebie lub brak umiejętności z nowymi obowiązkami 

Badanie złego stanu zdrowia pracownika 

Podczas dochodzenia możesz stwierdzić, że pracownik cierpi na chorobę, która wpływa na jego 

wydajność, ponieważ jest nieobecny w pracy lub jest fizycznie lub psychicznie niezdolny do 

wykonywania pracy z powodu choroby. 

Niezdolność z powodu złego stanu zdrowia 

Powinieneś ustalić, najlepiej z pracownikiem, czy wpływ choroby może być krótko- czy 

długoterminowy. Na krótki okres choroby, należy postępować zgodnie z normalną procedurą absencji 

chorobowej lub omówić z pracownikiem, czy można wprowadzić jakiekolwiek zmiany w krótkim 

terminie, aby pomóc im w wykonywaniu ich pracy. Jeśli pracownik zataja informacje o chorobie lub 

jeśli Twoim zdaniem ma nierealistyczne spojrzenie na to, jak choroba wpływa na jego pracę, możesz 

poprosić o zaświadczenie lekarskie od swojego lekarza lub skierować go do doradcy medycyny pracy. 

Jeżeli choroba dotyczy zdrowia psychicznego pracownika, a wykonywana przez niego praca powoduje 

stres, należy spróbować ustalić, czy stres powoduje treść pracy, okoliczności, stosunki pracy lub zakres 

pracy. Być może będziesz w stanie wprowadzić zmiany w pracy, aby usunąć część stresu. 

 



Niezdolność z powodu niepełnosprawności 

Jeśli w trakcie dochodzenia odkryjesz, że słabe wyniki pracownika są spowodowane 

niepełnosprawnością, jesteś prawnie zobowiązany na mocy Ustawy o równości do wprowadzenia 

rozsądnych zmian, aby umożliwić tej osobie zmniejszenie niekorzystnej sytuacji w pracy. 

Niepełnosprawność definiuje się jako fizyczne lub umysłowe upośledzenie, które ma „znaczny” i 

„długoterminowy” negatywny wpływ na zdolność osoby do wykonywania codziennych czynności. 

Efekt długoterminowy określa się jako dłuższy niż 12 miesięcy. Wiele aspektów pracy pracownika 

można by uznać za normalne codzienne czynności. Niektóre choroby kwalifikują się jako 

niepełnosprawność. Na przykład osoba z rozpoznaniem raka, zakażeniem wirusem HIV lub 

stwardnieniem rozsianym spełnia kryteria określające niepełnosprawność. Jeśli nie wiesz o 

niepełnosprawności lub nie mogłeś o niej wiedzieć, nie musisz dokonywać korekt, ale gdy tylko 

uświadomisz sobie niepełnosprawność, która wpływa na zdolność pracownika do wykonywania pracy, 

musisz rozważyć, jakie korekty możesz wprowadzić. Pracownik nie musi ich sugerować, ale warto 

zapytać go, jakie korekty mogą mu pomóc. Chociaż nie ma zwolnienia dla małych pracodawców z 

obowiązku dokonywania rozsądnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych, jednym z czynników, 

które Sąd Pracy rozważy przy ocenie, czy dokonałeś rozsądnych dostosowań, będą twoje zasoby 

finansowe i inne oraz sposób zakłóciłyby wymagane korekty w Twojej działalności biznesowej. Inne 

czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to to, jak wykonalne jest dla Ciebie dokonanie korekt i jak 

skuteczne byłyby korekty w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności. Jeśli chcesz w ogóle uniknąć 

sytuacji, w której pracownik z niepełnosprawnością udaje się do sądu pracy, rozważ następujące trzy 

rodzaje dostosowań: 

* Sposób, w jaki to się robi - na przykład umożliwienie pracownikowi niepełnosprawnemu ruchowo 

zaparkowania na miejscu parkingowym dla gości, aby ułatwić dojazd 

* Usunięcie barier w środowisku fizycznym - np. naklejanie naklejek na szklane drzwi, aby pomóc 

pracownikowi niedowidzącemu 

* Dostarczenie dodatkowego sprzętu - np. zapewnienie systemu pętli indukcyjnej słuchu dla 

pracownika niesłyszącego 

Jeżeli po rozsądnych korektach pracownik nadal nie jest w stanie wykonać wymaganego standardu na 

swoim stanowisku, ponieważ korekty nie były skuteczne lub z powodu innych czynników, takich jak 

długoterminowa nieobecność, być może będziesz musiał przeprowadzić dalsze dochodzenie przed 

przesłuchaniem, które może skutkować zwolnieniem. 

Prowadzenie nieformalnych rozmów 

Jeśli to możliwe, zacznij od nieformalnej rozmowy z daną osobą, aby zidentyfikować przyczyny jej 

słabych wyników i określić, czy może to być tymczasowe lub długotrwałe. W tabeli 17-1 wymieniono 

niektóre z najczęstszych powodów, jakie mogą podać pracownicy, i sugeruje potencjalną drogę 

naprzód 

Niektóre przyczyny i środki zaradcze na słabą wydajność 

Przyczyna słabej wydajności: środki zaradcze, których możesz użyć 

Brak wiedzy lub umiejętności: Szkolenie, coaching, wsparcie menedżera, czas na praktykę i 

podnoszenie umiejętności, zmiana zakresu odpowiedzialności, ścisły nadzór 

 



Okoliczności osobiste poza pracą : Płatny lub niepłatny czas wolny od pracy, tymczasowe ustalenia 

dotyczące godzin pracy, terminów lub obowiązków, dostęp do doradztwa lub innej profesjonalnej 

pomocy 

Zderzenie osobowości z przełożonym lub kolegą: zmiana ról, rozmowa z zaangażowanymi osobami w 

celu uzgodnienia dalszej drogi, jasne wytyczne dotyczące twoich oczekiwań 

Brak pewności siebie : Więcej czasu, szkolenia, coaching od kierownik lub kolega, zmiana obowiązków 

Brak motywacji: Jasne wytyczne dotyczące Twoich oczekiwań oraz wszelkie nagrody lub sankcje, z 

których skorzystasz, ścisły nadzór 

Czynniki fizyczne - ciąża, zły stan zdrowia, niepełnosprawność : Odpowiadaj na indywidualne potrzeby 

pracowników, spełniając co najmniej minimalne wymagania ustawowe. 

Jeśli uważasz, że ktoś źle sobie radzi z powodu zmiany w pracy, takiej jak nowy menedżer, 

restrukturyzacja lub nowe obowiązki w pracy, porozmawiaj z pracownikiem, aby przetestować swoją 

teorię. W zależności od okoliczności możesz zaoferować wsparcie, szkolenie lub tymczasową zmianę 

ich obowiązków, aby im pomóc przejść przez trudny okres. Jeśli odkryjesz, że coś na zewnątrz pracy, 

taka jak rozwód, żałoba lub problem z opieką nad dzieckiem, wpływa na wydajność pracownika, 

powinieneś z nim porozmawiać i zgłosić swoje obawy. Jeśli uważasz, że dana osoba jest zdolna do 

wykonania tej pracy, ale decyduje się tego nie robić z powodu braku motywacji lub starcia z 

przełożonym lub współpracownikiem, powinieneś powiedzieć jej wyraźnie, że jej wyniki są nie do 

przyjęcia i powiedz im, co może się stać, jeśli to się nie poprawi. Może istnieć przypadek traktowania 

tego rodzaju słabej wydajności jako niewłaściwego postępowania, a nie zdolności. Jeśli pracownica jest 

w ciąży, jest chora lub niepełnosprawna, jako pracodawca ponosisz prawną odpowiedzialność za jej 

dobro. Nie możesz zwolnić kogoś tylko z powodu ciąży lub tylko z powodu niepełnosprawności. Wręcz 

przeciwnie, musisz podjąć określone działania lub dokonać pewnych korekt, aby umożliwić im 

wykonanie pracy. 

Ostatecznie możesz być w stanie zwolnić kogoś, kto jest chory, a nawet niepełnosprawny, ze względu 

na zdolności, ale tylko wtedy, gdy najpierw przeszedłeś uczciwy proces. Niezależnie od tego, jak 

uzasadniony jest powód, zawsze należy jasno określić, że zachowanie danej osoby jest kwestią budzącą 

niepokój. Wyraź oczekiwanie, że ich wydajność ponownie wzrośnie, najlepiej w określonym czasie. 

Notuj rozmowy z pracownikami na temat ich wyników. Jeśli sprawa jest delikatna, możesz chcieć pisać 

notatki zaraz po rozmowie, zamiast pisać notatki podczas rozmowy z tobą. Jeśli słaba wydajność 

utrzymuje się dłużej niż oczekiwałeś i zaczyna powodować poważne problemy w firmie, już zacząłeś 

budować swoje argumenty za podjęciem działań, które mogą skutkować zwolnieniem. 

Przejście do formalnych dochodzeń 

Jeśli słabe wyniki pracownika utrzymują się po Twojej nieformalnej interwencji, powinieneś rozpocząć 

formalny proces. Zgodnie z prawem musisz wykazać, że przeprowadziłeś „rozsądne dochodzenie” i że 

miał „rozsądne przekonanie”, że ktoś nie jest w stanie wykonać swojej pracy, zanim go zwolnisz. 

Podczas dochodzenia musisz zebrać namacalne dowody, że ktoś nie wykonuje swojej pracy, na 

przykład: 

* Nie osiąganie celów sprzedażowych lub akordowych 

* Nieosiągnięcie docelowej liczby połączeń telefonicznych lub sprzedażowych 

* Częste lub znaczące skargi klientów 



* Wysoki wskaźnik błędów administracyjnych 

* Częste nieobecności w pracy 

* Niski wskaźnik produktywności 

* Wysoki wskaźnik odrzucenia ich pracy przez zapewnienie jakości 

Jeśli inne osoby wykonują podobną pracę, możesz dokonać porównań, ale upewnij się, że nie 

dyskryminujesz osoby, którą prowadzisz dochodzenie. W fazie dochodzenia możesz spotkać się z 

pracownikiem w celu ustalenia lub potwierdzenia faktów. Dopóki spotkanie jest częścią dochodzenia, 

nie musisz dawać pracownikowi prawa do towarzystwa, ale upewnij się, że nie pozwolisz, aby 

spotkanie przekształciło się w przesłuchanie dyscyplinarne lub przesłuchanie, w przeciwnym razie 

będziesz naruszenie procedury ustawowej. 

Okoliczności łagodzące 

Powinieneś również zbadać, czy istnieją jakieś okoliczności łagodzące, które mogą wyjaśniać słabe 

wyniki pracownika. Częścią budowania Twojej sprawy jest ustalenie uzasadnionego przekonania, że 

zwolnienie jest proporcjonalną sankcją. 

Jeśli dowiesz się, że pracownik osiągający gorsze wyniki padł ofiarą  osobistej katastrofy poza pracą i 

nie bierzesz jej pod uwagę, możesz nie być w stanie wykazać, że zwolnienie było uzasadnione w danych 

okolicznościach. 

Formalne spotkania przeglądowe wydajności 

Jeśli zbadałeś możliwe przyczyny słabych wyników pracownika, a wszelkie środki krótkoterminowe, 

które wprowadziłeś, nie okazały się skuteczne, powinieneś formalnie poinformować pracownika, że 

jego wydajność nie spełnia wymaganych standardów i powiedzieć mu, co może się stać jeśli ich 

wydajność się nie poprawi. 

Postępuj zgodnie z procesem , aby formalnie sprawdzić postępy i wydajność pracownika, zanim 

uzyskasz zdolność do przesłuchania. Im więcej dowodów możesz zebrać podczas formalnego procesu 

oceny wyników, aby zbudować swoją sprawę, tym lepiej. 

Zachowaj notatki, aby pokazać, że masz 

* Ustawione rozsądne cele 

* Przy rozsądnym wsparciu 

* Wyznacz pracownikowi rozsądny czas na poprawę wyników. 

Nie ma standardowej definicji „rozsądnego”, ale wyobraź sobie, że zeznajesz w sądzie pracy i bronisz 

swojego działania. 

Zdolność słyszenia 

Powinieneś zwołać przesłuchanie tylko wtedy, gdy osiągnąłeś punkt, w którym zwolnienie jest 

możliwym wynikiem, ponieważ uważasz, że wyczerpałeś wszystkie inne możliwości. Jeśli zwolnisz 

pracownika po przesłuchaniu w sprawie zdolności, musisz podjąć dalsze działania pisemnie, zapłacić 

pracownikowi ustawowe wypowiedzenie i dać mu prawo do odwołania.  



Gdy możliwe jest zwolnienie, należy zachować szczególną ostrożność, aby postępować zgodnie z 

prawidłową procedurą powiadamiania pracownika na piśmie, zapewniania mu prawa do towarzystwa 

i rozsądnego zachowywania się w wszystko, co robisz! 

Złe prowadzenie się 

Możesz zwolnić kogoś za niewłaściwe postępowanie, jeśli złamał ważną zasadę, popełnił „rażące 

wykroczenie” lub popełnił szereg mniej poważnych wykroczeń i prawidłowo zastosowałeś 

postępowanie dyscyplinarne zakończone sankcją zwolnienia. Musisz postępować zgodnie z ustawową 

procedurą, lub własną procedurę dyscyplinarną, jeśli ją posiadasz. Postępuj zgodnie z procesem 

zwolnienia, jeśli chcesz zwolnić pracownika za niewłaściwe postępowanie. 

Naruszenie obowiązku ustawowego 

Możesz zwolnić pracownika za złamanie prawa lub uniknąć łamania prawa jako firma, ale musisz 

postępować zgodnie z właściwą procedurą. Postępuj zgodnie z własną lub ustawową procedurą 

dyscyplinarną. 

Inny istotny powód 

Możesz zwolnić pracownika z powodu, który ma znaczący wpływ na Twoją firmę, ale niekoniecznie 

należy do innych kategorii słusznych powodów zwolnienia. Oprócz przestrzegania własnej lub 

ustawowej procedury dyscyplinarnej, musisz być w stanie wykazać, że zwolnienie jest proporcjonalną 

reakcją i że zwalniasz pracownika tylko w ostateczności. 

Zarządzanie nadmiarowością 

Podobnie jak w przypadku innych form zwolnień, powinieneś przedstawić argumenty za zwolnieniem, 

niezależnie od tego, czy dotyczy to dużej liczby pracowników, czy tylko jednego. Nazywa się to 

uzasadnieniem biznesowym. Najbardziej oczywistym miejscem, od którego można zacząć budować 

argumenty za redundancją, jest ilość pracy. Kolejnym budulcem są finanse. Jeśli masz trudności z 

napisaniem uzasadnienia biznesowego uzasadniającego redundancję w oparciu o zmniejszone 

obciążenie pracą lub napięte finanse, prawdopodobnie nie jest to prawdziwa redundancja. 

Zamknięcie firmy 

Jeśli cała Twoja firma jest zamykana i zatrudniasz 20 lub więcej osób, musisz postępować zgodnie z 

procesem powiadamiania o zwolnieniu grupowym i konsultacji. Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 osób, 

powinieneś postępować zgodnie z procedurami zwolnień na mniejszą skalę. Nawet jeśli firma jest 

niewypłacalna, musisz zapłacić swoim pracownikom odpowiednie wypowiedzenie, zaległe 

wynagrodzenie urlopowe i odprawę. Jeśli nie jesteś w stanie dokonać płatności, rząd może zapłacić z 

funduszu ubezpieczeń społecznych, jeśli spełniasz określone kryteria.  

Jeśli planujesz sprzedać swoją firmę, łączysz się z inną firmą lub zostajesz przejęty przez inną firmę, 

specjalne zasady chronią prawa Twoich pracowników: przepisy dotyczące przeniesienia 

przedsiębiorstwa, ochrony zatrudnienia . 

Zamknięcie miejsca pracy 

Jeśli przenosisz całą firmę do nowej lokalizacji lub zamykasz jedną witrynę, ale przenosisz pracę do 

innych witryn, możesz mieć powód aby zwolnić pracowników. Istnieje jednak szereg czynników, które 

należy wziąć pod uwagę, konsultując się z pracownikami w sprawie przeniesienia lub zamknięcia 

miejsca pracy: 



* Jeśli lokalizacje znajdują się dość blisko siebie i rozsądne byłoby oczekiwanie, że pracownicy będą 

podróżować do nowej lokalizacji, a nie poniosą oni znacznych dodatkowych kosztów lub 

niedogodności, a ich praca będzie kontynuowana w nowej lokalizacji, ich obecne role mogą nie być 

zbędny 

* Jeśli masz klauzulę mobilności w umowie o pracę, która określa, że pracownicy mogą być zobowiązani 

do pracy w różnych lokalizacjach lub przeniesienia się do alternatywnego podstawowego miejsca 

pracy, możesz poprosić ich o przeprowadzkę, zamiast zwalniać ich z pracy 

* Nawet jeśli stanowiska nie są technicznie zbędne z jednego z powyższych powodów, warto rozważyć 

ich wpływ na morale i produktywność innych pracowników, jeśli ludzie nie chcą się przeprowadzać, a 

Ty odmawiasz wypłaty odpraw 

* Propozycja przeniesienia miejsca pracy pracownika może wydawać się rozsądna i praktyczna, ale 

należy wziąć pod uwagę jej wpływ na poszczególne osoby. Na przykład pracownik opiekuńczy ma 

obowiązki lub niepełnosprawność mogą ucierpieć w przeprowadzce w porównaniu z innymi 

pracownikami. 

Usuwanie roli 

Najprostsze zwolnienie ma miejsce wtedy, gdy tylko jeden pracownik wykonuje określony rodzaj pracy, 

a obowiązek wykonywania tej pracy ustaje. Niezależnie od liczby zaangażowanych osób, w każdym 

przypadku potencjalnego zwolnienia musisz 

* Skonsultować się z pracownikiem, dając mu prawo do towarzyszenia na spotkaniach 

* Rozważyć alternatywy dla nadmiarowości 

* Rozważ i zaoferuj odpowiednią pracę alternatywną z odpowiednim okresem próbnym 

* Daj pracownikowi właściwe zawiadomienie i płatności 

* Daj pracownikowi z ponad dwuletnim stażem płatne zwolnienie na poszukiwanie innej pracy w 

okresie wypowiedzenia 

* Daj pracownikowi prawo do odwołania. 

Jeśli masz więcej niż jednego pracownika w jednym miejscu pracy wykonującego określony rodzaj 

pracy i masz ograniczone wymagania dotyczące tej pracy, musisz postępować zgodnie z sprawiedliwym 

procesem selekcji, aby zdecydować, która praca zostanie zwolniona. Jeśli masz więcej niż jednego 

pracownika wykonującego tę samą lub podobną pracę, nawet jeśli mają różne stanowiska i stopnie, a 

wymagania dotyczące tej pracy są ograniczone, musisz utworzyć pulę selekcji prac, których to dotyczy, 

i następnie postępuj zgodnie z uczciwym procesem selekcji, aby zdecydować, które stanowisko lub 

stanowiska zostaną zwolnione. Jeśli obliczysz, że zmniejszenie obciążenia pracą lub zakres cięcia 

kosztów prawdopodobnie doprowadzi do 20 lub więcej zwolnień w jednym miejscu, jest to 

zaklasyfikowane jako program zwolnień grupowych i musisz wykonać kilka dodatkowych kroków w 

zakresie powiadamiania i konsultacji. 

Doradztwo pracowników 

Pracownicy mają prawo do konsultacji przed zwolnieniem. Konsultacje powinny mieć sens, to znaczy 

mają na celu autentyczne rozpatrzenie oświadczeń pracowników i osiągnięcie porozumienia w sprawie 

wyniku. 

Konsultacje indywidualne 



W przypadku pojedynczego pracownika proces konsultacji powinien składać się z co najmniej dwóch 

indywidualnych spotkań konsultacyjnych. 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne 

Zaproś pracownika na indywidualne spotkanie konsultacyjne, powiadamiając go z odpowiednim 

wyprzedzeniem i mając prawo do towarzystwa kolegi lub przedstawiciela związków zawodowych. Na 

pierwszym spotkaniu poinformuj pracownika formalnie, że jego praca jest zagrożona zwolnieniem i 

wyjaśnij uzasadnienie biznesowe. W zależności od okoliczności, na tym spotkaniu uwzględnij: 

* Zapytaj pracownika, czy ma jakieś sugestie, jak uniknąć zwolnień. 

* Poinformuj pracownika o wszelkich dyskusjach na temat konsultacji zbiorowych i wszelkich układach 

zbiorowych mających wpływ na sytuację zwolnień. 

* Wyjaśnij wszelkie środki, które już rozważałeś i dlaczego uważasz, że nie będą one skuteczne w 

unikaniu sytuacji zwolnień. 

* Powiedz pracownikowi, czy znajduje się w puli selekcji, ile ról jest zagrożonych i jakich kryteriów 

selekcji użyjesz, aby podjąć decyzję które stanowiska są zbędne. Wyjaśnij, jak będzie przebiegał proces 

selekcji. 

* Poinformuj pracownika o odpowiednim alternatywnym zatrudnieniu, które może być dostępne w 

firmie. Wyjaśnij wybór procesu, którego użyjesz, aby zaoferować ludziom odpowiednią alternatywną 

pracę. 

* Poinformuj pracownika, jeśli nie ma odpowiedniej alternatywnej pracy. 

* Wyjaśnij proces konsultacji i podaj datę następnego spotkania konsultacyjnego oraz czy będzie to 

spotkanie konsultacyjne końcowe. Poproś pracownika o rozważenie wszelkich pomysłów, których musi 

unikać zwolnienia przed następnym spotkaniem. 

* Wyjaśnij kwotę i termin płatności, które dokonasz na rzecz pracownika, jeśli nie będziesz w stanie 

uniknąć zwolnienia. 

Końcowe spotkanie konsultacyjne 

Możesz odbyć więcej niż dwa indywidualne spotkania konsultacyjne, ale na końcowym spotkaniu 

konsultacyjnym powinieneś potwierdzić wynik konsultacji i podjąć dalsze działania na piśmie. 

Powinieneś zostawić co najmniej tydzień między spotkaniami, aby dać pracownikowi rozsądną ilość 

czasu na rozważenie swoich opcji. Daj pracownikowi możliwość porozmawiania o swoich pomysłach 

między formalnymi spotkaniami, jeśli jest to praktyczne. Wyjaśnij prawo pracownika do odwołania się 

od decyzji o zwolnieniu ich pracy. Zapytaj ich, do kogo mają pisać, i daj im rozsądne ramy czasowe, 

zwykle pięć dni, na zrobienie tego odwołanie. 

Konsultacje zbiorowe 

Jeśli więcej niż 20 pracowników jest zagrożonych zwolnieniem w jednym zakładzie, musisz 

przeprowadzić zbiorowy proces konsultacji. Ustawa definiuje sytuację zwolnień grupowych jako 

zwolnienie z powodu niezwiązanego z daną osobą lub z wielu powodów, z których wszystkie nie są ze 

sobą powiązane. Musisz skonsultować się w odpowiednim czasie z uznanym związkiem zawodowym 

lub innym wybranym przedstawicielem pracowników i przekazywać im określone informacje w celu 

uniknięcia lub zmniejszenia liczby zwolnień i łagodzenia skutków zwolnień.  

Wybór pracowników do zwolnień 



Jeśli więcej niż jeden pracownik jest zagrożony zwolnieniem, musisz zastosować obiektywne kryteria i 

sprawiedliwy proces selekcji, aby zdecydować, którzy pracownicy zostaną zwolnieni z powodu 

zwolnienia. Przykłady kryteriów stosowanych przy podejmowaniu decyzji, którzy pracownicy zostaną 

zwolnieni: 

* Ewidencja obecności (z wyłączeniem nieobecności z powodu choroby związanej z macierzyństwem 

lub niepełnosprawnością) 

* Dokumentacja dyscyplinarna (z wyłączeniem wygasłych ostrzeżeń) 

* Umiejętności, kompetencje i kwalifikacje 

* Doświadczenie zawodowe 

* Oceny wydajności 

* Staż pracy (tylko w połączeniu z innymi kryteriami, aby uniknąć pośredniej dyskryminacji ze względu 

na wiek) 

Jeśli to możliwe, w podejmowanie decyzji o wyborze zaangażowana jest więcej niż jedna osoba. Użyj 

skali ocen, na przykład przydzielając pracowników z punktami od 1 do 5 w odniesieniu do każdego z 

kryteriów wyboru. Jeśli prowadzisz program zwolnień na dużą skalę, możesz ustawić minimalny próg 

punktów, który pracownicy muszą osiągnąć, aby przejść do drugiego etapu selekcji. 

Unikanie zwolnień 

Musisz wykazać, że rozważyłeś wszystkie możliwe alternatywy, aby uniknąć zwolnienia pracownika. 

Może to obejmować zaoferowanie odpowiedniej alternatywnej pracy lub stworzenie podziału pracy 

lub roli w niepełnym wymiarze godzin. 

Możesz spróbować wynegocjować zmianę warunków zatrudnienia pracowników, aby obniżyć koszty 

w celu ochrony miejsc pracy. Jeśli sytuacja powodująca potencjalne zwolnienie może mieć charakter 

przejściowy, można rozważyć okres pracy w niepełnym wymiarze godzin lub zwolnienia: 

* Praca w skróconym wymiarze godzin to tymczasowa odmiana umowy, w ramach której pracownik 

pracuje krócej lub przez krótszy tydzień pracy za mniej niż jego normalne wynagrodzenie. 

* Zwolnienie z pracy to tymczasowe rozwiązanie, w którym pracodawca informuje pracownika, że nie 

jest potrzebny do pracy, a pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Odpowiednie alternatywne miejsca pracy 

Jeśli zaoferujesz pracownikowi zagrożonemu zwolnieniem odpowiednią alternatywną pracę, tj. pracę 

podobną do jego własnej lub, którą możesz racjonalnie oczekiwać, że będzie w stanie wykonywać w 

oparciu o swoje umiejętności i doświadczenie, która ma podobny status i jest wypłacana co najmniej 

w takiej samej stawce, wypełniłeś swoje zobowiązanie do ograniczenia ryzyka zwolnienia. Jeśli 

pracownik odmówi podjęcia pracy, nie musisz mu wypłacać odprawy, ponieważ skutecznie 

zrezygnował. Powinieneś dać im czterotygodniowy okres próbny w nowej pracy, po którym ty lub 

pracownik możecie wykazać, że ta praca nie jest odpowiednią alternatywą i będziecie zobowiązani do 

wypłacenia im odprawy. 

Odprawa 

Pracownikom z ponad dwuletnim stażem pracy musisz zapłacić co najmniej ustawową odprawę.  

Unikanie sądu pracy 



Stawanie się oskarżonym w sądzie pracy jest kosztowne, czasochłonne i niekorzystnie wpływa na twoją 

reputację. Najlepszym sposobem na uniknięcie Sądów Pracy jest nie dawanie pracownikom lub 

potencjalnym pracownikom powodu do wniesienia roszczenia przeciwko Tobie, zachowując się 

rozsądnie i przestrzegając właściwych procedur we wszystkich sprawach dotyczących relacji z 

pracownikami. Nawet wtedy istnieje ryzyko w kompleksie sprawy, które możesz przegrać w Trybunale 

i ponieść koszty prawne i koszty wypłaty odszkodowania. Akceptując, że wszyscy popełniają błędy, w 

tym poprzedników, których decyzje mogą wrócić do domu, aby zasiąść na zegarku, oraz uznając, że 

czas to pieniądz, a ty możesz nie chcieć inwestować swojego w przygotowanie do sądu pracy, oto kilka 

pragmatycznych sposobów, w jakie możesz może uniknąć Sądu Pracy. 

Osiągnięcie ugody 

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać sporu między Tobą a pracownikiem i chcesz zakończyć stosunek 

pracy, możesz skorzystać z Ugody. Ugoda jest prawnie wiążącą poufną umowa pomiędzy Tobą a 

pracownikiem, w której uzgadniasz warunki rozstania firmy. Zwykle wiąże się to z wypłatą 

odszkodowania przez pracodawcę, a czasami oferowaniem innych warunków, takich jak uzgodnione 

odniesienie, w zamian za zrzeczenie się przez pracownika prawa do wniesienia roszczenia przeciwko 

pracodawcy w Sądzie Pracy. Ugoda musi zawierać odniesienie do wszystkich spraw, w których 

pracownik zrzeka się swoich praw, więc powinieneś zachować ostrożność, uwzględniając wszystkie 

odpowiednie przepisy dotyczące zatrudnienia i inne przepisy, na podstawie których mogą oprzeć 

roszczenie. Aby być prawnie wiążącym, pracownik musi podpisać Ugodę dopiero po tym, jak uzyskał 

poradę wykwalifikowanego niezależnego doradcy. Aby to uzyskać, musisz zapłacić przynajmniej 

składkę na poczet kosztów pracownika  

Typowa klauzula w Ugodzie będzie określać limit składki, którą pracodawca wpłaci bezpośrednio 

doradcy, po otrzymaniu od doradcy faktury i podpisanego zaświadczenia potwierdzającego 

kwalifikacje do doradzania w takich sprawach, doradzał pracownikowi w i że posiadają odpowiednie 

ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w związku z udzieloną poradą. Ubezpieczenie od 

ryzyka Możesz wykupić specjalną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej Sądu Pracy, 

aby ubezpieczyć się od kosztów opłat prawnych i wypłat odszkodowań dla pracowników w przypadku 

przegranej w Sądzie Pracy. Jednak zasady te są zazwyczaj powiązane z usługą linii pomocy, a jeśli nie 

zastosujesz się do porad otrzymanych na linii pomocy „co do litery”, ubezpieczenie jest nieważne. 

Przeszukaj internet, używając słowa kluczowego „Odszkodowanie Sądu Pracy” jako słowa kluczowego, 

a znajdziesz mnóstwo dostawców! 


