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WSTĘP
Czy kontrolowany pracownik jest bardziej efektywny?
Poglądy na tę kwestię będą oczywiście różne. Kontrola ma przecież przynieść
konkretny zysk: zwiększoną efektywność i produktywność przedsiębiorstwa. Moim
zdaniem najlepszy jest kontrolowany, ale który jednocześnie nie czuję na sobie tej
kontroli. Wszystko zależy od stylu, w jakim sprawowane jest kierownictwo. Wszystko
powinno być kwestią zaufania, które moim zdaniem powinno być w sposób właściwy
dozowane. Kiedyś kontrolę nad pracownikiem sprawował bezpośredni przełożony,
dzisiaj w dobie postępu technicznego odbywa się w sposób bardziej rozbudowany.
Żyjemy w czasach kontrola odgórnej, wykonywanej w sposób bieżący, obserwowani
przez kamery, systemy GPS, lokalizujące miejsce naszego przebywania, wszelkiego
rodzaju monitoring, nawet wariograf. Internet w sposób diametralny zmienił
monitoring wykonywania obowiązków przez pracownika.
Punkty widzenia w kwestii kontrolowania pracowników mogą być różne, my jednak
zajmiemy się tematem w jednym aspekcie. Zawsze się znajda jej zwolennicy i
przeciwnicy, w zależności najczęściej od tego, po której stronie się znajdują –
pracodawcy czy pracownika.
Gdy już jednak bierzemy pod uwagę wykonywanie kontroli w stosunku do
pracownika, to z całą pewnością chcemy, by była ona skuteczna, zgodna z prawem i
niezauważalna.
Jaki cel ma kontrola pracownika?
Przede wszystkim zapobieganie patologiom. Ale patologią jest także nadmierna
kontrola, która paraliżuje pracę. Jest niewłaściwa jak każda skrajność.
Kwestia kontroli pracownika zahacza o wiele dziedzin prawa.
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