
Warto podjąć kolej-
ną próbę rozmowy
z podwładnym. Za-
nim jednak to zro-
bisz, zdefiniuj pro-
blem i cel, jaki
chcesz osiągnąć.
Poszukaj odpowie-
dzi na kilka pytań.
Czy jest to sytu-

acja, w której pracownik przekracza jasno ustalone
i obowiązujące go reguły dyscypliny pracy – „przy-
chodzimy punktualnie”? Czy takie normy zostały
mu przekazane wraz z informacją o wyciąganiu
konsekwencji w przypadku spóźnień? Jeśli tak, to
wyżej nakreślona sytuacja jest wystarczającym po-
wodem do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinu-
jącej. Aby dobrze się do niej przygotować, należy,
po pierwsze, zebrać fakty dotyczące spóźnień oraz
poprzednich rozmów upominających. Po drugie,
warto określić swoje oczekiwania odnośnie do przy-
szłego zachowania pracownika oraz konsekwencje,
jakie poniesie za niedotrzymanie ustaleń w przy-
szłości, lub sankcje, które już chcesz zastosować. 
Może się jednak okazać, że w opisanej sytuacji,
gdy kierownik rozliczany jest z zadań, przycho-
dzenie na określoną godzinę nie musi być oczywi-
ste. Dla pracownika może to oznaczać, że sam de-
cyduje o swoim czasie pracy. Innym czynnikiem,
który może wpływać na swobodną interpretację
czasu rozpoczęcia pracy, jest częste oczekiwanie
szefów, że pracownicy nie będą opuszczać biura
punktualnie w godzinie przepisowego zakończe-

nia. Pozostaną do dyspozycji szefów dłużej, jeśli
sytuacja tego wymaga. Oczywiście to przełożony
decyduje, kiedy następuje taka potrzeba. Pracow-
nicy wtedy mogą wychodzić z założenia, że „jeśli
zazwyczaj nie wychodzę z biura punktualnie, to
mam prawo czasem przychodzić trochę później”. 
Jeśli dojdziesz do wniosku, że do tej pory nie zosta-
ły zdefiniowane i zaakceptowane przez was obu ja-
sne reguły dotyczące czasu pracy tego podwładne-
go, jest to bardziej miejsce na negocjacje pomiędzy
wami i ustalenie klarownych reguł w tym zakresie. 
Możesz, rzecz jasna, zakomunikować pracowni-
kowi zasady bez przedyskutowania ich z nim. Si-
łowe rozwiązanie grozi jednak eskalacją konflik-
tu. Pracownik może skupić się na udowadnianiu,
do kogo należy ostatnie słowo. Rozpocznie na
przykład strajk włoski polegający na reagowaniu
na każde Twoje polecenie maksymalnie przepiso-
wo i zgodnie z procedurą.

Przedstaw swoje cele

W sytuacji gdy zdecydujesz się na negocjacje,
ważne jest zdefiniowanie celu, jaki chcesz osią-
gnąć. Co jest Twoim najważniejszym interesem,
który chcesz ochronić? Czy możliwość kontaktu
z tym pracownikiem od 9.00, czy to, aby inni byli
punktualni i nie tłumaczyli swoich spóźnień bra-
kiem punktualności wśród przełożonych? A może
bardziej chęć bycia konsekwentnym – „zwróciłem
mu uwagę, więc teraz muszę wymagać przestrze-
gania moich wymagań”? Coś jeszcze? 
W trakcie rozmowy z kierownikiem zacznij od
przedstawienia swoich intencji, np. „poprosiłem
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PROBLEM

ODPOWIEDŹ

Co zrobić, gdy podwładny
często się spóźnia? 

Mam kłopot z notorycznym spóźnianiem się jednego
z kierowników podlegającego mi zespołu. Wiele razy
zwracałem mu uwagę na konieczność rozpoczynania
pracy o dziewiątej, ale jestem ignorowany. Próba roz-
mowy z nim kończy się wybuchem emocji między na-
mi. Pracownik broni się, twierdząc, że jest rozliczany
z zadań, a nie z czasu pracy. Mimo że jest to prawda,
obowiązuje go regulamin pracy, poza tym jako kierow-
nicy powinniśmy być wzorem dla pozostałej załogi. 
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cię o rozmowę, bo chcę zakończyć tarcia pomię-
dzy nami dotyczące pory twojego przychodzenia
do pracy. Źle się czuję, dyscyplinując cię, a jesz-
cze gorzej, widząc, że nie przynosi to efektu.
Wiem, że główną podstawą rozliczenia twojej pra-
cy jest realizacja celów, jakie osiągasz. Niemniej
jednak chciałbym, abyś pracę rozpoczynał tak jak
wszyscy pozostali, czyli o 9.00. Jest to dla mnie
ważne z następującego powodu…”. 
Odsłanianie swoich intencji, motywów i odczuć to
trudna sztuka. Często jest to wbrew naturalnemu
odruchowi, jakim jest zamknięcie się w trudnej
emocjonalnie sytuacji. Jednak jeśli tego nie zro-
bisz, Wasza rozmowa prawdopodobnie potoczy
się według schematu poprzednich sprzeczek. Ty
wejdziesz w rolę wymagającego rodzica lub bez-
dusznego kapitalisty, a podwładny, jako że nikt
nie lubi być wychowywany w dorosłym wieku,
będzie się bronił. Pokazanie swoich interesów
i odczuć skieruje Waszą rozmowę na rozwiązanie
problemu oraz utrudni pracownikowi przypisanie
ci nieprawdziwych i stereotypowych intencji. 

Poznaj interesy pracownika 

Chcąc od pracowników szczerego dzielenia się
z Tobą tym, co myślą i czują, musisz pokazać, że
sam potrafisz rozmawiać w ten sposób. Inaczej
nie zaryzykują otwartego dzielenia się swoimi
kłopotami i oczekiwaniami, widząc, że szef nie
mówi otwarcie. Jeśli naprawdę chcesz rozwiązać
ten problem, po zaprezentowaniu
Twoich intencji musisz dotrzeć do
potrzeb Twojego pracownika
i prawdziwego powodu jego spóź-
nień. Zapytaj: „co powoduje, że nie
przychodzisz punktualnie?” i wy-
słuchaj uważnie tego, co ma on do
powiedzenia. To bardzo ważny
etap: musisz w rozmowie chcieć
usłyszeć, co pracownik sądzi o tej
trudnej dla Was sprawie, a nie szu-
kać argumentów potwierdzających
Twoje dotychczasowe stanowisko. 

Wspólnie wypracujcie
rozwiązanie
Znając swoje interesy, możecie
przystąpić do poszukiwania rozwią-
zań, które o nie zadbają. 

W podobnej do opisanej sytuacji okazało się, że
pracownik w drodze do biura odwozi dziecko do
przedszkola. Ponieważ są to pierwsze tygodnie ma-
lucha poza domem, ma on problemy z rozstawa-
niem się z rodzicem. Zdarza się więc, że tata zosta-
je z nim trochę dłużej, aby pomóc mu wejść do gru-
py. Ustalono więc z przełożonym, że pracownik ma
miesiąc na uporanie się z tą sytuacją i przez ten
czas może przychodzić do pracy do pół godziny
później. Poinformowano o tym pozostałą załogę. 
Jeśli dojdziesz do wniosku, że jest to miejsce na
negocjacje z pracownikiem i wspólne wypracowa-
nie reguł: 
nn odsłoń swoje interesy, inaczej nie sprowoku-
jesz do tego pracownika; 
nn zapytaj o jego interesy, uważnie wysłuchaj; 
nn zdefiniuj problem; 
nn zapytaj pracownika o rozwiązanie, negocjuj,
targuj się; 
nn wypracujcie rozwiązanie do przyjęcia dla was
obojga; 
nn zagroź konsekwencjami w przypadku przy-
szłego odstępstwa od zasad. 
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