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niezwykle
dla zwalnianego pracownika - to zwykle

doświadczeń w jego życiu.
z punktu widzenia pracodawcy

zaszkodzenia



J1,

racodawcy już dawno odkryli zalety przyjaznego
i dobrze zaplanowanego wprowadzania nowo
zatrudnionych do firmy. Skuteczny onboarding
przyczynia się nie tylko do przyspieszenia startu
aktywnego wypełnienia obowiązków przez pracow-

nika, ale tworzy również przyjaznąatmosferę, przedstawia
klimat i charakter miejsca pracy, To niesłychanie ważny czas,
kiedy nowy pracownik może zapoznać się z wartościami
obowiązującymi w flrmie oraz zorientować się, jakie stosunki
w niej panują.
Sprawne powitanie wpływa nie tylko na samopoczucie pracow-
nika, ale również na efektywność jego działań. Pracodawca może
takżeliczyć na dobre słowo o firmie szepnięte znajomym czy
zostawione na forach internetowych, co skutecznie przyciąga
kolejnych wartościowych kandydatów.

O ile jednak onboarding jest sytuacją miłą (chociaż naturalnie
również może być źródłem stresu dla obu stron), o tyle koniecz-
ność przeprowadzenia offi oardingu do sympatyc znych zazwy czaj
nie należy. Bez względu na to, czy pożegnanie z pracownikiem
dokonuje się z powodu jego chęci zmiany pracy, czy leżpracodaw-
ca chce lub musi zrezygnowaćzczłonkazespołu, jest to wydarze-
nie z zalożenia stresogenne dla obu stron. Często potrafl być
również konfliktogenne. Dlaczego iednak gra tak ważną rolę
w cyklu zatrudniania?

Na rozstajach
Konieczność pożegnania się ze sobą wynikazazwyczaj z dwóch
powodów. Pierwszy to sytuacja, gdy to pracownik podejmuje
decyzję o odejściu i na biurko przełożonego trafia wypowiedze-
nie. Obie strony stają przed koniecznością rozmowy irozpoczę-
ciem procedury związanej z odejściem członka zespołu.

Powód drugi - firma podejmuje decyzję o rozstaniu. Zleca
przygotowanie koniecznych dokumentów. Następnie przełożone-
go lub pracownika HR czeka trudna rozmowa z osobą zwalnianą
i konieczność rozpoczęcia procedury offboardingowej.

W obu powyższych sytuacjach możliwe są dwa scenariusze.
Albo strony zdecydują się na rozstanie jak partnerzy, zachowując
ĆÓtwarte i życzliwe relacje, albo wejdą w konflikt.
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Bez względu na to, w którą stronę rozwinie
się sytuacja, niesie za sobą kolejny duży
poziom zdenerwowania. Utrata pracy w skali
stresu Holmesa i Raheh znajduje się na wyso-
kim, ósmym, miejscu naibardziej stresuiących
sytuacji w życiu. Łatwo więc sobie wyobrazić
poziom frustracji, strachu, a nierzadko nawet
agresji, po obu stronach. Dlatego tak ważne
są: empatia, cierpliwość oraz zachowanie
odpowiedniego poziomu kultury. Zaś sam
proces operacyjny, wiążący się z rozstaniem,
powinien zostać przeprowadzony sprawnie
iprzeirzyście.

Pożegnanie z organizacią
W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa
offioardingskłada się z różnych etapów (przed-

stawia ;'e ramka Etopy rłprowadzania zmiany
zwiqzanej z odejściem prącownika). Zależne są
one m.in. od stanowiska oraz roli, jaką osoba

odchodząca odgrywała w firmie, ale także
od powodu rozwiązania umowy.

Coraz więcej organizacji, zdając sobie spra-

wę z trudności wiążących się z tą sytuacją,
jak również z potencjalnego zagrożenia dla
ich wizerunku, proponuj e zwalnianym pracow-

nikom różne programy pomocowe. W ich
ramach oferują nie tylko należne wynagrodze-
nie, wynikające z kodeksu pracy i umów.
Bardzo często wsparcie finansowe wykracza
poza obowiązujące przepisy. Obejmuje ono
nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale
i możliwość dalszego korzystania z dotychczas
oferowanego pakietu opieki zdrowotnej czy
ubezpieczeń do momentu znalezienia nowe-
go zatrudnienia. Przewidziane są spotkania
z psychologami, trenerami personalnymi czy
doradcami zawodowymi, których zadaniem
jest wsparcie w szukaniu nowego miejsca
pracy. W branżach, gdzie zwolnienia wynika-
ją z likwidacji całego zakładu, pracownicy
mają zagwarantowane szkolenia związane
zprzebranżowieniem.

Jeśli organizacja nie ma możliwości zapro-
ponowania programów wspomagających,
często wystarczy wystawienie dobrych referen-
cji czy polecenie pracownika innej, zaprzyjaż-
nionej flrmie, jak również w ramach prywat-
nych kontaktów przełożonego. W stresie
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chęcią dalszego rozwoju czy dążenie:, _ .

odmiany w codziennej rutynie za\\ c:: , :

Jeśli odchodząca osoba utożsamiała si;
z wartościami firmy, odpowiadała iej k": . --.
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muszą zostać wykonane pewne standardo-" -

czynności, jak chociażby ustalenie świadcz=. .
pracy w czasie wypowiedzenia czy zdanie
sprzętu służbowego. Jednak innym, sza]er._.

ważnym, aspektem jest odpowiednie zabez:.=

czenie danych firmowych i dopełnienie ws;= "

kich formalności z tym związanych.Przy
udziale wysokiego poziomu stresu i nadmie.,
nych emocji, które towarzyszą odejściu, osc::
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KoMUNlKoWANlE
ofi cja [ne przekazanieinformacji o odejści u
pracownika pozostającemu respołowi, do
którego należat

PLANoWANlE
zagospoda rowanie obowiązków
odchodzącego pracown ika

WDRoŻENlE
p rzekazani e wi edzy i obowią z ków
odchodzącej osoby jej następcy

wprowadzając zmiany do systemu. W celu uniknięcia
takich sytuacji, konieczne jest wypracowanie profesjo-
nalnego procesu wyprowadzania pracowników z firmy.
Jest on powtarzalny, jednak wymaga nadzoru osoby go
przeprowadzającej.

Operacyjny aspekt pożegnan ia
W trakcie przekazywania wiedzy i obowiązków przez
odchodzącego pracownika należy sp or ząizićw/kaz j ego
zadań, uwzględniając priorytety wykonania oraz czas
w podziale na czynności bieżące, planowane, pilne.
Należy się dowiedzieć, do jakich systemów i baz danych
ma dostęp, gdzie znajdują się pliki przez niego używane
i tworzone. Równie ważna jest orientacja w jego otoczeniu
zawodowym - zkimwspółpracował i na jakim polu,
zarówno w flrmie, jak i na zewnątrz,

W procesie offboardinguniezwykle ważnym aspek-
tem jest przeszkoienie i wdrożenie następców przez
osobę odchodzącą, Nierzadko wiąże się io z ustaleniem
mjedzr stronami odpowiednio długiegl okresu vyypo-
wiedzenia or az z wypłatą ekwiwalenti za pozostały
urlop, który zazvrlyczaj Wykorzystywany 1est podczas
ostatnich miesięcy.

Przekazanie obowiązków ułatwia sporządzenie doku-
mentu przekazania prac z krótkim opisem, niezbędnym
dla każdej osoby przejmującej dane czynności. Jednak
w trakcie wchodzenia w nowe procedury może pojawić
się wiele pytań i wątpliwości. Dlatego nńzwykle ważna
iest możliwość kontaktu nowo zatrudnionego zbyĘmpracownikiem w celu zapewnienia na przykiad odpo-
wiedniej obsfugi prowadzoneg o przezni.go kti..rt".

Przedsiębiorca nie może zapomnieć o-swoich zaso-
bach, czyli o zdaniu firmowego sprzętu, w tym identyfl-
katorów, kart płatnicz ycl-t czy oa)ieiy r: on oczei,kompu-
tera, telefonu czy samochodu. Praktyka dowodzi, że
w inwentaryzacji udostępnianych akcesoriów często
występują luki.

. 
Nie można też zapomnieć o sprawdzeniu i zablokowa-

niu dotychczasowych dostępów do systemów I! poczty
elektronicznej, jak również o anulowaniu udzielonych
wcześniej pełnomocnictw do wykonywania określonych
czynności w imieniu flrmy.

Komu n ikacja podczas olTboardingu
Oprócz umożliwienia dalszego działania organizacji
w:|anvm obszarzeoperacyjnym, jedną z głjwnych zasad
offboardingujest niedopus zczeniedo pońtawania plotek.
Jasna i przejrzysta komunikacja stanowi poJriu*ę
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w budowaniu zaufania ze wszystkimi pracownikami.
Nie warto do ostatniej chwili utrzymywać w tajemnicy
zmian w przedsiębiorstwie. W przeciwnym razie powsta-
nie tyle potencjalnych scenariuszy spiskowych, ile osób
zatrudnionych w organizacji. Rodzi to tylko niezdrową
ciekawość. Wzrasta poziom stresu oraz frustracji
w zespołach, co w bezpośredni sposób ma przełożenie
na efektywność wykonywanych zadań. Warto postawić
na szczeroŚĆ i transparentną oraz szybką komunikację,
włącznie z wyjaśnieni em ptzyczynoraz zarysowaniem
dalszych działań.

Skalę ogłoszenia szczegółowej informacji dotyczącej
przyczyn rozstania się z daną osobą warto uzależnić
od jego powodu. JeśIi to pracownik postanowił odeiść,
można rozesłać e-mail do wszystkich współpracujących
z nim firmowych działów. Jeśli jednak to organizacja pod-
jęła decyzję o zakończeniu współpracy, powody takiego
postępowania lepiej wyjaśnić iedynie najbliższym wspóŁ
pracownikom, oszczędzając odchodzącej osobie dodatko-
wych, negatywnych emocji.

Drugim krokiem w budowaniu dobrych stosunków
z pracownikiem, bez względu na powód i stronę składa-
jącą wypowiedzenie, jest okazanie szacunku. Warto
podziękować za współpracę i podkreślić udział w budo-
waniu wartości przedsiębiorstwa. Niewątpliwym

wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne. Jednak i wt
warto okazać szacunek i rozstać się z klasą.

Rozmowa przed rozstaniem
Przed ostatecznym zakończeniem współpracy wźną
czynnością jest odbycie exitinterview, czyli rozmor,t1
na koniec współpracy. Ma ona na celu pozyskanie inforru
cji dotyczących samego działania przedsiębiorstwa
A są one szczególnie cenne, ponieważ pochodzić będą
od osoby, która nie czuje się już w obowiązku wlpowił.
dania wyważonych i nic nie mówiących zdafi.Z drugie
jednak strony należy liczyć się z chęcią wykazania samre
negatywnych aspektów pracy w flrmie. Dlatego rozmolf,Ę
pożegnalną należy przeprowadzić w sposób właściw1.-

Powinna ona zostać zrealizowana przez neutralną
osobę, niezaangażowaną bezpośrednio w sam proces
wypowiadania umowy, na przykład zdziału HR. Jednał
nie może toteżbyć nikt przypadkowy. W ten sposób
zostanie zredukowany poziom emocji, jakie mogłyby się
pojawić w trakcie rozmowy z bezpośrednim przełożonlu

Kluczem do satysfakcjonującej rozmowy końcowej ą
dobrze postawione pytania - co pracownikowi przeszk*,
dzało w wykonywaniu przez niego zadafi, a co stanowiła
wsparcie, jak ocenia swo;'e stosunki z przełożonym,
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