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ORGANIZACJA PRACY 



 Jak się odnaleźć w nowym miejscu pracy? 

 Co jest ważne na początku? - 

AUTOPREZENTACJA 



AUTOPREZENTACJA 

Komunikacja pozawerbalna: 

 oczy i wyraz twarzy 

 postawa 

 gestykulacja 

 kontakt wzrokowy  

 odległość od rozmówcy 

 rekwizyty 

 ubranie 

 higiena osobista 

 organizacja przestrzeni 

 



ZATRUDNIENIE I CO DALEJ? 

ADAPTACJA PRACOWNIKÓW 





ADAPTACJA PRACOWNIKÓW 

 pracownik wchodzący do organizacji oferuje swoje 

kwalifikacje, umiejętności i zaangażowanie, a w 

zamian oczekuje rekompensaty. 

 

 organizacja przyjmując pracownika wierzy, że 

dokonała najlepszego wyboru i pragnie docenić 

zaoferowany wkład 

 



ADAPTACJA, CZY JEST POTRZEBNA? 

Przecież… 

 to prawda, że nowy pracownik jest mocno 

zmotywowany do dużego wysiłku 

 

 to prawda, że jest nastawiony pozytywnie, bo 

 

 skoro już podjął tę decyzję, zazwyczaj również 

wiele sobie po nowej pracy obiecuje 



WIĘC CO DAJE PROCES ADAPTACJI? 

 Minimalizację syndromu nowo zatrudnionego: 

- Niepewność 

- Pesymizm 

- Wyczerpanie 

- Nerwowość 

- Zagubienie 

- Strach i zaniepokojenie 

- Poczucie zagrożenia 

- Silne poczucie winy (pracownik nie może podołać 
ilości i terminowości zadań) 

- Przyjęcie postawy pasywnej 

- Alienacja 

 

 

 



ODCZUCIA NOWYCH PRACOWNIKÓW W 

PIERWSZYCH DNIACH PRACY 



powód manager pracownik różnica 

nieumiejętność dopasowania się 

do kultury  
2,1 2,1 0 

nieumiejętność dopasowania się 

do współpracowników 
2,1 1,7 0,4 

dysonans między oczekiwaniami 

i rzeczywistością 
2,5 2,9 -0,4 

przydzielanie zbyt łatwych lub 

zbyt trudnych zadań 
2 2,3 -0,3 

"rzucanie pracownika na głęboką 

wodę" 
2,1 2,8 -0,7 

niewielkie możliwości szkolenia 1,6 2,3 -0,7 

niedociągnięcia systemu 

komunikacyjnego 
1,7 2,6 -0,9 

PRZYCZYNY FLUKTUACJI NOWO PRZYJĘTYCH PRACOWNIKÓW 

WG MANAGERÓW I PRACOWNIKÓW.  

 SKALA OD 0 (MAŁE ZNACZENIE), DO 3 (BARDZO DUŻE 

ZNACZENIE) 



SKUTKI BRAKU ZORGANIZOWANEGO 

PROCESU ADAPTACJI DLA PRACODAWCY 

 Niskie wyniki 

 Wykonywanie pracy metodą prób i błędów 

 Dłuższe przygotowywanie się do zadań 

 Powrót pracownika do wcześniejszych faz uczenia 

 Brak oczekiwanej skuteczności i efektywności 

 Wydłużenie czasu realizacji zadań (pracownik szuka 

informacji na własną rękę) 

 Wypadki i awarie 

 Absencje pracowników wpływające na całość kosztów 

 Konflikty i pogorszenie stosunków między 

pracownikami 

 Odejście pracownika i związane z tym koszty 



SPONTANICZNE A ZORGANIZOWANE 

WPROWADZANIE DO PRACY 

 skutek Wprowadzenie 

spontaniczne 

Wprowadzenie  

zorganizowane 

Czas procesu adaptacyjnego Dłuższy Krótszy 

Kształtowanie u pracownika 

negatywnych nawyków 

Większe Mniejsze 

Wywiązywanie się z zadań i 

obowiązków 

Mniejsze  Większe 

stres Większy Mniejszy 

Stopień integracji pracownika z 

systemem pracy 

Mniejszy Większy 

Stopień integracji pracownika z 

przełożonym 

Mniejszy Większy 

Stopień integracji pracownika z 

zespołem 

Mniejszy Większy 



ZDOBĄDŹ SZACUNEK W NOWEJ PRACY  

 Początki na nowym stanowisku przypominają 

pierwszy dzień w szkole. Można poczuć się jak 

zdezorientowane dziecko, bo wszystko jest dla 

nas obce i nie mamy pojęcia od czego zacząć. 

 Pierwsze tygodnie przystosowania do nowych 

warunków, zdecydują jednak o postrzeganiu nas 

przez szefa i współpracowników. Możesz osiągnąć 

sukces zawodowy i zdobyć respekt kolegów, 

przestrzegając kilku podstawowych zasad 

działania. 

 



PRZEDSTAW SIĘ 

 Często firmy zamiast rozpocząć od zapoznania 

nowego pracownika z całym zespołem, proszą go o 

natychmiastowe rozpoczęcie pracy.  

 Nie czekaj wówczas, aż ktoś sam podejdzie do 

Ciebie. Poświęć trochę czasu, by poznać swoich 

współpracowników.  

 Uściśnij każdemu dłoń i zapytaj jakie stanowisko 

zajmuje w organizacji. Wyjście z inicjatywą i 

przedstawienie się, to duży krok w kierunku 

budowania komfortowej atmosfery w nowym 

środowisku.  



NIE UKRYWAJ SIĘ 

 To, że jesteśmy nowi w firmie nie oznacza, że 

możemy nadużywać taryfy ulgowej. Jeśli 

komunikaty czy prośby przełożonego kierowane 

są bezpośrednio do nas - nie można ich 

lekceważyć z nadzieją, że wypełni je ktoś inny. 

 Odpowiadaj na wszystkie maile, które 

otrzymujesz i nie bój się w razie potrzeby prosić o 

pomoc współpracowników. Początki zawsze 

bywają trudne, ale metodą prób i błędów 

nauczysz się wszystkiego. 



 Mów głośno 

Jeśli zauważasz, że istnieje w firmie coś, co nie 

funkcjonuje właściwie – nie bój się komunikować 

tego szefowi. Często pracownicy w codziennej 

rutynie przyzwyczajają się do np. niezbyt 

efektywnych rozwiązań czy systemów pracy. 

Dopiero świeże spojrzenie nowego pracownika 

porafi wychwycić i skorygować dotychczasowe 

błędy. 



BĄDŹ TOWARZYSKI 

 Pora lunchu jest jednym z lepszych momentów do 

zapoznania się ze współpracownikami. Samotne 

jedzenie przy biurku nie tylko nie sprzyja 

nawiązywaniu koleżeńskich relacji, ale także 

może stworzyć mylne wrażenie, że stronisz od 

ludzi. Wychodź z inicjatywą wspólnych rozmów. 

Zadawaj jednak niezbyt osobiste pytania, by nie 

wyjść na wścibskiego. Przede wszystkim daj się 

poznać jako osoba życzliwie nastawiona i 

kontaktowa. 



NIE WYMAGAJ ZA WIELE 

 Warto pamiętać, że rozpoczęcie nowej pracy jest 

stresującym i trudnym momentem dla każdego. 

 Poświęć więc trochę czasu, aby przystosować się 

do nowej rzeczywistości i podejmij wysiłek, aby 

zaprezentować się w pełni profesjonalnie.  

 Jeśli już na starcie nie przyłożysz się - nie 

będziesz traktowany rzetelnie i nie zdobędziesz 

szacunku oraz zaufania. 



GDY JESTEŚ LIDEREM… 

 Jeśli otrzymujesz stanowisko kierownicze – 

pamiętaj, że by zjednać sobie pracowników, 

zaleca się indywidualne podejście do każdego z 

nich.  

 Ważne jest dokładne omówienie Twojego sposobu 

zarządzania i oczekiwań wobec podwładnych.  

 Jeśli zadbasz o właściwy podział ról i dobry 

przepływ informacji - zapewnisz harmonię w 

miejscu pracy oraz zdobędziesz szacunek zespołu. 



 Na początku, wszystko związane z nowym 

środowiskiem pracy wydaje się obce i niepewne. 

 Wtedy nietrudno popełnić błąd czy drobne faux 

pas, które może później niekorzystnie rzutować 

na nasz wizerunek.  

 Warto więc poznać kilka „złotych” zasad, które 

mogą uchronić nas przed popełnieniem gaf. 

 Źródło: http://poradnik-

kariery.monsterpolska.pl/W-miejscu-pracy/Start-

w-nowej-pracy/10-zasad-biurowej-etykiety-dla-

poczatkujacych-pracownikow/article.aspx 
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ZASADA 1. SZANUJMY PRZESTRZEŃ 

KAŻDEGO PRACOWNIKA 

 Każdy z nas lubi mieć poczucie prywatności. 

Nasze biurko – niezależnie, czy jest  ono małe, 

czy duże, jest pewnego rodzaju terenem 

prywatnym, a przez to nietykalnym dla 

współpracowników.  

 Nie pożyczajmy więc bez pozwolenia właściciela 

niczego, co leży na jego biurku oraz nie ingerujmy 

zbytnio w jego „królestwo”, gdyż możemy zostać 

odebrani jako źle wychowani, czy wścibscy. 



ZASADA 2. RESPEKTUJMY CUDZĄ 

WŁASNOŚĆ 

 Pamiętajmy, że pożyczając jakąkolwiek rzecz od 

współpracownika, jesteśmy zobowiązani oddać ją 

na czas i w stanie  nienaruszonym.  

 Choć ta zasada wydaje się oczywista, wielu 

pracowników ma problem z poszanowaniem 

cudzej własności, czym naraża się na brak 

zaufania oraz nierzetelność. 

 

 



ZASADA 3. PRZYCHODŹMY DO PRACY O 

USTALONYCH GODZINACH 

 Choć każdemu może zdarzyć się spóźnienie, 

niedopuszczalne jest przychodzenie do pracy o 

„wybranych” przez siebie porach.  

 Nie możemy sami skracać sobie dnia pracy, a 

jeśli musimy wyjść wcześniej – zapytajmy o zgodę 

szefa, najlepiej z przynajmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem.  

 Zawsze możemy ten czas odpracować 

przychodząc, np. następnego dnia wcześniej. 



ZASADA 4. SŁUŻBOWE PRZEDMIOTY TO 

NIE ZABAWKI 

 Jeśli otrzymujemy od przełożonego firmową 

komórkę lub laptop, naszym obowiązkiem jest 

odpowiednia dbałość o powierzone nam mienie. 

 Pamiętajmy, że będziemy odpowiadać za ich 

ewentualne uszkodzenie.  

 Nie wykorzystujmy ich w swoich prywatnych 

celach, chyba że dostaniemy na to pozwolenie od 

szefa. Jednak i wtedy wykażmy się rozsądkiem i 

nie przesadzajmy z ich użytkowaniem. 



ZASADA 5. UNIKAJMY PLOTKOWANIA 

 Nowe środowisko to nowi ludzie, z którymi 

zapewne będziemy chcieli znaleźć wspólny język. 

 Jeśli zdobędziemy ich zaufanie, zapewne zaczną 

powierzać nam firmowe tajemnice i plotki. 

 Uważajmy jednak, by ich nie rozprzestrzeniać, 

gdyż mogą trafić do niewłaściwych osób, w 

najgorszym wypadku – do szefa. Wówczas 

konsekwencje mogą być bardzo poważne. 



ZASADA 6. PROŚMY O POMOC 

 Nie musimy wstydzić się proszenia o poradę czy 

wsparcie kolegi z pracy, gdy mamy problem z 

jakimś zadaniem.  

 Będąc nowicjuszem, nikt nie będzie miał 

pretensji o to, że dopiero się wdrażamy. 

 Pamiętajmy, że nie ma też głupich pytań, a im 

więcej niejasnych kwestii wyjaśnimy,  tym mniej 

będziemy popełniać większych błędów. 



ZASADA 7. NIE STARAJMY SIĘ 

ZAPRZYJAŹNIĆ ZE WSZYSTKIMI 

 Dbajmy o życzliwe i ciepłe stosunki z kolegami z 

zespołu, ale nie starajmy się na siłę zdobyć ich 

przyjaźni.  

 Podczas rozmów nie poruszajmy tematów 

kontrowersyjnych, tj. poglądy polityczne czy 

wyznawana religia.  

 Strzeżmy też swojego życia prywatnego. 

Starajmy się zdobywać raczej sojuszników, 

aniżeli prawdziwych biurowych przyjaciół. 



ZASADA 8. METODA MAŁYCH KROKÓW 

 Możemy uważać, że wykonywanie na początku 

mało istotnych zadań, zastopuje nasz rozwój i nie 

wniesie nic ciekawego do naszej kariery.  

 Bądźmy świadomi, że rozpoczynając od małych 

projektów, powoli będziemy przechodzić do coraz 

bardziej odpowiedzialnych zadań, w których 

możemy pokazać się z jak najlepszej strony. 

 Im więcej wkładamy serca oraz zaangażowania 

już na początku, tym większe 

prawdopodobieństwo, że szybciej osiągniemy 

sukces. 



ZASADA 9. ZNAJDŹMY MENTORA 

 Dobry mentor to bezcenny skarb, zwłaszcza, gdy 

dopiero uczymy się, jak wygląda środowisko 

pracy.  

 Taka osoba będzie stanowiła dla nas wzór 

dobrych praktyk i pokaże nam, jak efektywniej 

osiągnąć sukces zawodowy.  

 Wykorzystajmy z wdzięcznością jego wiedzę oraz 

potencjał, a dzięki temu pewniej wkroczymy na 

właściwą ścieżkę rozwoju. 



ZASADA 10. ZACHOWUJMY SIĘ  

 Imprezy firmowe to doskonała okazja do 

integracji ze współpracownikami i pokazania im 

naszej osobowości.  

 Gdy nadarzy się okazja – bierzmy w nich udział i 

bawmy się dobrze poznając kolegów z pracy. 

 Pamiętajmy jednak, by zachowywać się 

odpowiedzialnie i z klasą.  

 Nie plotkujmy, nie wyrażajmy kontrowersyjnych 

opinii, które mogą kogoś obrazić oraz nie 

przesadzajmy z alkoholem. Wykorzystujmy 

potencjał takich wydarzeń. 



ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY 



ZARZĄDZANIE CZASEM  

I DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ 



PRZYCZYNY PRZEŁADOWANIA 

OBOWIĄZKAMI 

 Ambicja 

 Strach i niepewność 

 Nieumiejętność odmawiania 

 Nieumiejętność delegowania zadań 



Prawo Parkinsona: Im więcej czasu mamy na 
wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu 

nam ona zabiera.  

C. Northcote Parkinson, brytyjski socjolog, badacz 
organizacji 

 

Ekonomia czasu:„Pamiętaj czas to pieniądz” 
 

Benjamin Franklin, uczony, filozof oraz polityk 
amerykański ur. w 1706 r. 

 

 



 Źle zorganizowani kierownicy mają nie tylko 

problem z należytym prowadzeniem swojego 

kalendarza, ale przede wszystkim nie potrafią 

częstokroć prawidłowo określić swoich celów i 

zadań. I to nie tylko w dłużej perspektywie 

czasowej, ale także w układzie dziennych bądź 

tygodniowych obowiązków.  

 Często padają ofiarą tzw. „złodziei czasu” oraz 

niewiele czasu mają na analizę sytuacji oraz 

planowanie decyzji o strategicznym wymiarze. 

 

ZARZĄDZANIE CZASEM PRZEZ 

KIEROWNIKÓW 



 Niewystarczające planowanie codziennych czynności 

 Nieprawidłowe rozłożenie zadań w pracy 

 Nazbyt wiele czasu poświęconego na lunch oraz częste 
przerwy kawowe 

 Spędzanie nadmiernie dużo czasu na posiłki i rozrywki z 
klientami/współpracownikami 

 Brak delegowania, przez menedżera, działań o niższych 
priorytetach na innych 

 Nadmiernie dużo czasu przeznaczonego na życie 
towarzyskie w firmie np. plotkowanie 

 Surfowanie po Internecie (przeglądanie stron www, 
prywatny mailing) 

 Brak jasno wyznaczonych priorytetów (wszystko jest 
jednakowo ważne!) 

 

PRZYKŁADY POŻERACZY CZASU 



 Zwlekanie z realizacją zadań i projektów w rezultacie powstają 
zaległości pochłaniające niepomiernie dużo czasu 

 Nieporządek w dokumentacji (finansowej oraz handlowej) i 
związana z tym strata czasu na okresowe jej porządkowanie 

 Nie dzielenie dużych oraz długookresowych projektów na 
mniejsze i krócej trwające zadania, co pozwoliłoby na ich 
lepsze rozplanowanie oraz kontrolę 

 Zaczynanie dnia pracy późno, a kończenie przesadnie wcześnie 
(zwłaszcza w piątek przez weekendem) 

 Rozpoczynanie kolejnego zadania (czynności), kiedy 
poprzednie zadanie (czynność) nie zostały zakończone 

 Przeprowadzanie niepotrzebnych rozmów telefonicznych, 
spotkań i wizyt handlowych 

 Lekceważenie skarg i uwag klientów tak, że sprawy stają się z 
czasem poważnymi, pochłaniającymi mnóstwo czasu 
problemami 

 

PRZYKŁADY POŻERACZY CZASU (2) 



 powszechnie znana jest jako reguła „80/20”  

mówiąca, że 20% czynności przynosi 80% 

osiągnięć, zaś 20% właściwie spożytkowanego 

czasu i energii daje 80% wyników. 

 

 Planowanie to zyskiwanie na czasie – 

poświęcając więcej czasu na planowanie, 

mniej czasu zużywa się na wykonanie 

pracy.  

 

 

 

ZASADA PARETO 



Mało ważne Bardzo ważne 

Niezbyt pilne 

Bardzo pilne 

DO IT 

DUMB IT DECIDE 

DELEGATE 

Kiedy to zrobisz? 

Zrób to ASAP 
Kto może to zrobić za Ciebie? 

Zignoruj (Kosz) 



 Prostą, praktyczną pomocą przy zlecaniu prac innym 

stanowi wymyślony przez Dwighta D. Eisenhowera grafik – 

priorytety ustala się według kryterium ważności i pilności. 

 Zadania zarówno pilne, jak i ważne, musisz wykonać sam i 

to natychmiast (zadania A) 

 Zadania ważne, ale niezbyt pilne, mogą na razie poczekać, 

musisz jednak zaplanować ich wykonanie, tj. ustalić ich 

termin lub zlecić do wykonania komuś innemu zachowując 

sobie możliwość kontroli (zadania B) 

 Zadania niezbyt ważne, ale pilne, należy zlecić komuś 

innemu lub wykonać na końcu (zadania C) 

 Zadaniami ani szczególnie ważnymi ani pilnymi nie należy 

zawracać sobie głowy (wyrzucić do kosza) - D 

MATRYCA EISENHOWERA: 



 wiążę się z przekazywaniem konkretnych zadań do  
wykonania.  

 Profesjonalny menedżer powinien rozbić każdy 
projekt na pojedyncze zadania lub cele przekazując je 
do realizacji poszczególnym pracownikom oraz 
interweniować dopiero wówczas gdy cel (zadanie) nie 
został wykonany bądź w sposób ewidentny jego 
realizacja jest zagrożona. 

 delegacja uprawnień do wykonania zadań powinna 
zostać przeprowadzona z uwzględnieniem zarówno 
kompetencji, doświadczenia, jak też osobowości osób 
którym delegowane są uprawnienia. 

 Menedżer zostawiając podwładnym swobodę realizacji 
zadań powinien być systematycznie informowany o 
postępach w realizacji celów (zadań). 

 

DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ 



Potrafi-wykona: idealny pracownik; chętnie bierze 
na siebie odpowiedzialność za dane zadanie. 
Współpracuje z innymi wykorzystując udzielane rady. 

Wykona–nie potrafi: pracownik może potrzebować 
zachęty na początku oraz właściwego szkolenia, często 
w formie coachingu, aby zdobyć doświadczenie 
umożliwiające wzięcie odpowiedzialności. 

Potrafi-nie wykona:pracownika cechuje niechęć do 
nauki i akceptowania opinii (rad) innych co może 
oznaczać, że osoba taka nie nadaje się do pracy w 
zespole i delegowania ważnych zadań. 

Nie potrafi-nie wykona:  brak umiejętności i 
motywacji sprawia, że pracownik jest bezużyteczny i 
należy go przenieść do mniej odpowiedzialnych zadań 
lub zwolnić. 

OSOBOWOŚĆ PRACOWNIKÓW  

A DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ 



SKUTECZNE PLANOWANIE - ZASADY 

1. Planuj od końca – od zadań najtrudniejszych, które 
często trzeba wykonać jako pierwsze. 

2. Wypisz wszystkie zadania, które należy wykonać. 

3. Zachowaj dystans, nawet do nieprzyjemnych zadań 
– na pewno da się je wykonać. 

4. Zobacz, czego potrzebujesz do wykonania 
poszczególnych zadań. Wypisz obok każdego zadania 
zasoby, jakich będziesz potrzebował. 

5. Ustal czas potrzebny do wykonania każdego 
zadania. Zostaw realny zapas. 

6. Wykorzystaj także pierwszą godzinę pracy, której 
inni często nie wykorzystują, traktując ją jako czas 
na „rozruch”, kawę, itp. 

7. Nie planuj zadań bez przerwy. 

8. Nigdy nie planuj więcej niż 70% czasu. 


