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Jak podjąć decyzję, 
czy zatrudnić 
pracownika po 
okresie próbnym? 
17 pytań, które  
musisz sobie zadać



Jeśli wahasz się, co zrobić z pracownikiem, to z dużym 
prawdopodobieństwem coś wyraźnie Cię niepokoi i starasz 
się znaleźć logiczne uzasadnienie dla zachowania pracownika. 
Być może nawet zaprzeczasz swojej intuicji, umniejszając jej 
wadze.

Pomożemy Ci podjąć dobrą decyzję.

Okres próbny kończy się, 
a Ty nadal nie wiesz,  
czy zatrudnić pracownika 
na stałe?



Dlaczego wiele firm przedłuża 
współpracę z pracownikami,  
z których są niezadowoleni?

5 głównych przyczyn:
 Zaangażowałeś swój czas i energię w znalezienie pracownika 

oraz wdrożenie go w obowiązki. Nie chcesz mieć poczucia, że 
Twoja praca nie miała sensu i zaczynać wszystkiego od początku.

 Nie chcesz pokazać, że popełniłeś błąd. Masz obawę, że 
wpłynie to negatywnie na Twój wizerunek w firmie.

 Zaprzyjaźniłeś się z pracownikiem i trudno Ci podjąć decyzję, 
patrząc wyłącznie przez pryzmat potrzeb firmy - nie chcesz, aby 
pracownikowi było przykro.

 Nie masz czasu, aby na bieżąco monitorować pracownika w 
czasie okresu próbnego. Masz za mało wniosków i obserwacji, 
aby ocenić jego efektywność w dłuższej perspektywie czasu.

 Wierzysz, że pracownik sam się zmieni i dajesz mu drugą/
trzecią/czwartą szansę. Decyzja o zmianie pracownika przeciąga 
się w czasie.



2 błędy, jakie możesz popełnić:
 Zatrudnisz osobę, która nie będzie się sprawdzać. Wpłynie 

to negatywnie na Twój czas pracy oraz jej efekty jak również na 
wyniki całej firmy.

 Zrezygnujesz z pracownika, który po drobnym przeszkoleniu 
lub zmianie swojej postawy, stałby się dobrym pracownikiem. 
Stracisz czas i poniesiesz koszty kolejnej rekrutacji.

4 kroki do rozwiązania problemu:
 Zdefiniuj problem np. zachowanie pracownika, brak wiedzy lub 

umiejętności.

 Zastanów się , w jaki sposób możesz rozwiązać ten problem 
bez zwalniania pracownika np. wysłać go na kurs, zaangażować 
we wspólny projekt z bardziej doświadczonym pracownikiem, 
szczerze porozmawiać o jego negatywnym zachowaniu.

 Powiedz pracownikowi o Twoich oczekiwaniach i upewnij się, 
że jest otwarty na zmiany. Pracownik może odmiennie oceniać 
swoje zachowanie lub w danym momencie nie mieć czasu, aby 
się dokształcić. Jego pozytywne nastawienie do wprowadzenia 
zmiany jest w tej sytuacji kluczowe.

 Wspólnie ustalcie sposób, w jaki pracownik rozwiąże problem.



1. Z czego wynikają błędy pracownika – z niewiedzy czy  
z charakteru?

2. Czy Twoja firma może poczekać na dokształcenie się pracownika, 
jeśli nie posiada on niezbędnych  
umiejętności?

3. Czy pracownik posiada inne kompetencje, które mogą przydać się 
Twojej firmie? 

4. Czy posiada jakąś cechę charakteru, która definitywnie 
uniemożliwia mu dobre wykonywanie swojego zakresu 
obowiązków?

5. Czy zintegrował się z resztą pracowników?

6. Jak inni pracownicy oceniają współpracę z nim?

7. Czy jego zachowanie jest zgodne z Twoimi wartościami  
i wartościami firmy?

8. Czy wykazuje niezbędny poziom inicjatywy na swoim stanowisku?

9. Czy jest dla Ciebie wsparciem? 

A jeśli problem z pracownikiem 
jest nieoczywisty?

17 pytań, które warto sobie zadać: 



10. Na ile jest samodzielny?  
Czy poziom jego samodzielności jest adekwatny do 
zajmowanego stanowiska?

11. Jak dużo czasu musisz poświęcić na zlecanie mu zadań,  
pomoc i kontrolę efektów?  
Czy inni Twoi pracownicy wymagają mniejszego/większego 
zaangażowania z Twojej strony?

12. Czy ufasz mu?  
Czy innym pracownikom równie bardzo ufasz/nie ufasz?

13. Jak pracownik przyjmuje uwagi do swojej pracy lub zachowania? 
Czy wprowadza niezbędne zmiany?

14. Czy jest zadowolony z pracy w Twojej firmie?  
Czy chce w niej nadal pracować?

15. Co podpowiada Ci intuicja? 

16. Jak szybko będziesz w stanie znaleźć innego pracownika na  
to stanowisko?  
Czy w tym momencie możesz sobie czasowo na to pozwolić? 

17. Jakie koszty i niewykorzystane okazje może ponieść Twoja firma 
w wyniku zatrudnienia pracownika, z którego nie do końca jesteś 
zadowolony?



Ucz się na własnych błędach:
Jeśli podjąłeś decyzję o zmianie pracownika, zastanów się, co było 
przyczyną zatrudnienia nieodpowiedniej osoby np.:

1. Czy w trakcie rekrutacji wystarczająco dokładnie sprawdziłeś 
umiejętności kandydatów?

2. O co więcej zapytałbyś kandydatów podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej, gdybyś drugi raz szukał pracownika na to 
stanowisko?

3. Czy pracownik został dokładnie wdrożony w swoje obowiązki  
i sposób działania firmy?

4. Czy efektywnie wykorzystałeś całe 3 miesiące okresu próbnego, 
aby sprawdzić pracownika? 



https://dlafirm.pracuj.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=Ecom_eBook_Koniec_okresu_Probnego
https://dlafirm.pracuj.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=IKS_Jak_rekrutowac_specjalistow_IT
https://www.facebook.com/Pracuj.pldlaFirm/
https://www.linkedin.com/showcase/pracujpl/
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