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1 WSTĘP

Zakończyłeś rekrutację sukcesem i wkrótce szeregi Twojej firmy 

zasili nowy pracownik? Stoi więc przed Tobą ważne zadanie – przy-

jęcie i zapoznanie nowej osoby z jej obowiązkami.

Okres próbny to czas, gdy masz możliwość sprawdzić, czy nowo 

zatrudniona osoba sprawdzi się w Twojej firmie. Jest to też czas, 

gdy nowy pracownik ma szanse zweryfikować, czy chce związać 

swoją zawodową przyszłość z Twoją firmą.

Dowiedz się,  jak wykorzystać pierwsze miesiące, by nowa 

osoba z łatwością wdrożyła się w powierzone jej obowiązki oraz by 

chciała zostać w Twojej firmie na dłużej.

Sprawdź:

  Dlaczego warto zaplanować wdrożenie nowego pracownika?

  Jak zadbać o komfort nowego pracownika?

  Jak powinno przebiegać wdrożenie, by nowo zatrudniony pracownik 

chciał pozostać w Twojej firmie na lata?



DLACZEGO WARTO 
ZAPLANOWAĆ WDROŻENIE 
NOWEGO PRACOWNIKA?
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Dlaczego warto zaplanować 
wdrożenie nowego pracownika?

Aby nowo zatrudniona osoba szybko zaadaptowała się w Twojej firmie, 
skutecznie wykonywała powierzone jej zadania i stała się częścią zespołu, warto 
dobrze zaplanować wdrożenie.

Uporządkowane, zaplanowane wdrożenie sprawi, że nowi pracownicy Twojej 
firmy znacznie szybciej zintegrują się z zespołem i będą efektywnie wykony-
wać swoje zadania. Lista korzyści, jakie daje wdrożenie, jest długa. A czas, który 
poświęcisz nowej osobie, może zaprocentować na wielu płaszczyznach:

 Wdrożony pracownik w krótkim czasie zdobędzie wiedzę konieczną do 
efektywnego wywiązywania się z obowiązków. Nie będzie tracił czasu 
na samotne błądzenie i wyszukiwanie informacji. Spadnie ryzyko popełnienia 
przez niego błędów.

 Wdrożenie to ważny element budowania lojalność pracowników. Dobrze 
przeprowadzony proces adaptacji zmniejszy ryzyko rotacji personelu, 
dzięki czemu obniżysz koszty, jakie wiążą się z fluktuacją kadr.

Radzimy
Co to jest wdrożenie?

Wdrożenie to sposób, w jaki przyjmujemy nowego pracow-

nika i zapoznajemy go z naszą firmą. To nie tylko formalności, 

sprawy techniczne i wyznaczenie zadań. To także zapoznanie 

pracownika z zespołem i zbudowanie pozytywnej atmosfery.
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 Atmosfera, jaką stworzysz podczas procesu adaptacji, może przełożyć się 
na budowanie pozytywnego wizerunku Twojej firmy i identyfikację 
pracowników z marką. 

 Wdrażany pracownik będzie bardziej zmotywowany, wzrośnie poziom 
jego zaangażowania, kreatywność oraz inicjatywa, a Ty upewnisz się, 
jakie są jego najmocniejsze strony.

 Wdrożenie sprzyja budowaniu relacji ze wszystkimi członkami zespołu. 
Nowo zatrudniony znacznie szybciej zaaklimatyzuje się w miejscu pracy 
i nawiąże kontakty z pozostałymi pracownikami firmy. 

 Warto pamiętać, że zmiana pracy jest jednym z najbardziej stresujących 
wydarzeń w życiu. Dobre wdrożenie pracownika zminimalizuje jego stres, 
zbuduje poczucie bezpieczeństwa, spowoduje, że będzie czuł się do-
brze w nowej pracy.



JAK POWINNO 
PRZEBIEGAĆ WDROŻENIE?
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1Zadbaj o komfort nowego pracownika

Wdrożenie zaczyna się od chwili, gdy złożona przez Ciebie oferta pracy 
zostanie przyjęta. Już od tego momentu postaw na przejrzystą komunikację. 

Zacznij od poinformowania,  kto w Twojej firmie jest odpowiedzialny za kontakt 
z kandydatem, przygotowanie dokumentów, informowanie o sprawach formal-
nych, takich jak badania lekarskie, czy przekazanie podstawowych informacji: 
o której i gdzie ma przyjść pierwszego dnia, na kogo się powołać. 

Są to ważne wskazówki, przekaż je więc przez telefon oraz potwierdź mailowo. 
Zbudujesz w ten sposób poczucie komfortu i bezpieczeństwa nowej osoby.

Jeszcze przed przyjściem nowego pracownika możesz zadbać o dobrą atmos-
ferę i wygodę w pierwszych dniach pracy:  

 Przygotuj dla niego miejsce pracy: biurko, komputer, telefon, a nawet 
podstawowe artykuły biurowe, które pozwolą mu robić notatki. 

 Zaplanuj sprawy administracyjno-techniczne (dostępy, konto mailowe, 
umowa).

 Spośród  już zatrudnionych pracowników wyznacz opiekuna nowego pra-
cownika. Jeśli sam nie możesz nim zostać, wskaż kogoś, kto będzie najbardziej 
odpowiedni  - może to być bezpośredni przełożony, bądź osoba z zespołu, 
która dobrze zna firmę.
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 Przygotuj plan pierwszego dnia pracy nowego pracownika. Taką agendą 
powinien dysponować również opiekun wdrażanej osoby.

 Dobrą praktyką jest poinformowanie wszystkich pracowników o nowej 
osobie i przedstawienie jej – może być to informacja mailowa. Dzięki temu 
pracownicy nie będą zaskoczeni pojawieniem się w firmie nowej osoby.

Radzimy
Jaka jest rola opiekuna? 

Opiekun czuwa nad nowym pracownikiem, odpowiada na 

jego pytania, ułatwia mu przejście przez każdy etap adaptacji 

i integrację z firmą.
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2Zaplanuj pierwszy dzień

Niezwykle istotnym dniem w procesie wdrażania jest pierwszy dzień w pracy. 
To czas, kiedy wywierasz pierwsze wrażenie na pracowniku, kiedy formułuje się 
opinia o organizacji i ludziach w niej pracujących. Warto zadbać, by te pierwsze 
emocje i opinie były pozytywne. 

 Przywitaj nowego pracownika. Jeśli znacie się z rozmów kwalifikacyjnych, 
przypomnij, jaką funkcję pełnisz w firmie. Jeśli nie mieliście okazji się poznać, 
przedstaw się i powiedz czym się zajmujesz.

 W organizacji mówicie do siebie po imieniu? Zaproponuj nowej koleżance/
nowemu koledze przejście na Ty. Poinformuj, że to firmowy zwyczaj. A jeśli 
w firmie są osoby, do których wyjątkowo mówi się Pani/Pan, a może nawet 
Panie Dyrektorze/Prezesie, najlepiej od razu o tym uprzedź.

 Jeśli pracownik nie został przywitany przez opiekuna, przedstaw mu go. 
Poinformuj , jaką rolę będzie pełnił opiekun w pierwszych dniach jego 
pracy oraz z jakimi problemami może się do niego zgłaszać. Opiekun 
może też przejąć obowiązki w realizacji kolejnych ważnych punktów tego dnia.

 Przedstaw pracownikowi plan dnia.

 Zapoznaj go z innymi pracownikami, szczególnie z członkami zespołu, 
w którym będzie pracować. Warto pokrótce opowiedzieć o pełnionych przez 
nich funkcjach, realizowanych zadaniach, a nawet zaplanować spotkania 



PRACUJ.PL 11strona

z przedstawicielami różnych działów, którzy opowiedzą o tym, czym 
zajmują się ich zespoły oraz z jakimi sprawami można się do nich zgłosić.

 Oprowadź po firmie. Pokaż nie tylko miejsce, w którym będzie pracowała 
nowa osoba. Pamiętaj o wskazaniu pomieszczeń socjalnych: kuchni, toalety. 
Pokaż, gdzie są sprzęty biurowe,  gdzie można palić. Warto też opowiedzieć 
o zwyczajach panujących w firmie.

 Opowiedz o firmie: jak jest jej wizja, misja, historia oraz o strukturze organi-
zacyjnej. O tym w zasadzie powinien opowiedzieć  szef firmy, aczkolwiek nie 
zawsze jest to możliwe.

 Pamiętaj o przerwie lunchowej. Warto poprosić, by ktoś z firmy zjadł obiad 
z nowym pracownikiem. Specjaliści ostrzegają, że jeśli podczas przerwy lun-
chowej nowy pracownik jest pozostawiony sam sobie, świadczy to o porażce 
we wdrażaniu nowego pracownika.

 Zaplanuj również czas na spokojnie zapoznanie się z umową, regulaminem 
i inną dokumentacją związaną ze stanowiskiem nowego pracownika.
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3Kolejne dni wdrożenia

Wdrożenie pracownika nie kończy się pierwszego dnia. To proces, który 
trwa kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Jest to czas, w którym pracow-
nik poznaje firmę, procedury, zwyczaje, zapoznaje się ze swoimi obowiązkami, 
a także nawiązuje relacje z innymi pracownikami.

By proces wdrożenia nowego pracownika był w pełni efekty-
wny, pamiętaj o czterech obszarach:

1   Zadbaj o formalności związane z zatrudnieniem i sprawy techniczne.

Ekspert radzi: 
Zapoznaj pracownika z systemami, na których pracuje Wasza firma. Jeśli pra-
cownik będzie z nich korzystał, pierwsze zadania warto wykonywać razem. Jeśli 
systemy są skomplikowane, warto stopniować przekazywaną wiedzę. Pamiętaj, że 
osoba, której kariera zawodowa rozpoczyna się w Twojej firmie, może potrzebować 
wskazówek również w obsłudze systemu pocztowego.

Pamiętaj o kwestiach formalnych. Po 3 miesiącach upływa okres próbny. 
Dobrą praktyką jest udzielenie informacji na temat decyzji o przedłużeniu umowy 
po upływie 2,5 miesiąca.

Karolina Bajan, Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników
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2   Wyznacz zadania i przedstaw oczekiwania. 

3  Zapoznaj pracownika z kulturą organizacyjną, misją, wizją i celami 

organizacji. 

4   Zbuduj atmosferę sprzyjającą integracji z zespołem i firmą.

Proces adaptacji możesz uznać za zakończony, gdy pracownik wypełnia 
swoje obowiązki w pełni samodzielnie.

Ekspert radzi: 
Bardzo ważnym elementem wdrożenia jest jasne przedstawienie zadań, 
które ma wykonywać nowo zatrudniony oraz jakie są wobec niego oczekiwania 

– najlepiej spisać je w wersji papierowej. Jeśli masz oczekiwania ilościowe, powiedz 
o tym. Warto ustalić sposób raportowania. Zapytać, czy wszystko rozumie, wyjaśnić 
niejasności, odpowiedzieć na pytania.

Karolina Bajan, Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników

Ekspert radzi: 
Pozytywną atmosferę możesz budować, stawiając na przejrzystości komu-
nikacji z nowym pracownikiem. Warto weryfikować, czy czegoś mu nie brakuje. 
Zadawać pytania, co mu jeszcze potrzebne, czy wszystko rozumie, czy wszystko wie, 
co jest niejasne itp. Wskazane jest dopasowanie sposobu komunikacji do charakteru 
osoby. Jeśli masz do czynienia z kimś nieśmiałym, warto zachęcać go do zadawa-
nia pytań. Ważne jest też, by pracownik otrzymywał na bieżąco informację 
zwrotną, co nam się podoba, nad czym musi pracować. 

Karolina Bajan, Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników
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Podsumowanie

Na wdrożenie nowego pracownika warto spojrzeć, jak na inwestycję. Czas po-
święcony nowej osobie może zaowocować na wielu płaszczyznach. Podczas 
wdrożenia warto stworzyć warunki, w których nowi, utalentowani pracownicy, 
zaczną jak najszybciej wykonywać efektywnie swoje obowiązki. 

Możesz to osiągnąć, jeśli będziesz pamiętać o:

1   Formalnościach i sprawach technicznych

2   Wyznaczeniu precyzyjnych zadań

3   Zapoznaniu z kulturą firmy

4   Integracji z zespołem i firmą

Pamiętając o wszystkich tych elementach, masz szanse zyskać pracownika, 
który nie tylko będzie skutecznie wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale 
również będzie lojalnym, zmotywowanym członkiem zespołu.

Życzymy powodzenia!
Pracuj.pl
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Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menadżerów. 

Specjalizuje się w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, 

wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza 

codziennie 20 tysięcy ofert pracy, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, 

rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Pracuj.pl jest także 

członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacy-

jnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 120 krajach świata.
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