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1. Ocena pracowników oraz jej cele 

 

Ocena pracy to pojęcie odnoszące się do wielu czynników, procesów i działań 

podejmowanych w danym przedsiębiorstwie. W ogólnym rozumieniu oceną taką jest 

proces, w którym pracodawca dokonuje ewaluacji działań swoich pracowników 

w celu podniesienia poziom wykonywanych prac. Ocena taka dokonywana jest 

okresowo w zaplanowanych odstępach czasu. Umożliwia ona: 

 opiniowanie aktualnie prowadzonych prac przez pracowników,  

 określenie możliwości ich rozwoju zawodowego, 

 optymalne wykorzystanie zdolności i kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Udostępnienie wyników oceny zainteresowanym może stanowić rodzaj samo 

motywacji i chęci zoptymalizowania własnej pracy. Wyników mogą posłużyć do 

określenia wspólnych dla pracownika i pracodawcy celów oraz strategii ich realizacji. 

Ponadto umożliwiają one identyfikacje słabych punktów pracownika, jak i 

opracowanie krótkoterminowych i długoterminowych planów w zakresie zarządzania i 

rozwoju1.  

Podstawową kwestią umożliwiającą odpowiednie zrozumienie procesów 

oceny pracowników jest jasne zidentyfikowanie celu, w jakim taka ocena została 

podjęta np.: 

 chęć podniesienia poziomu jakości wykonywanych zadań, poprzez 

udostępnienie przeprowadzonej oceny pracownikom oraz ustalenie działań 

zmierzających do poprawy poziomu wykonywanej pracy;  

 wdrożenie systemu motywacyjnego np. decyzji dotyczących awansu - w tym 

celu na bazie otrzymanych wyników możliwe jest uzasadnione i sprawiedliwe 

przyznawanie nagród oraz awansu danym pracownikom; 

 rozwój pracowników – ocena prowadzona w tym celu ma za zadanie 

motywowanie pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Pracownik jest informowany o wynikach oceny swojej pracy oraz dostaje 

informacje jak postrzegany jest przez przełożonych. Takie informacje mogą 

stanowić następnie podstawę motywującą danego pracownika, zwłaszcza 

                                                           
1
 Deptuła A., Garbacz G., Partyka M.A., Analiza metody oceny pracowników dydaktycznych na przykładzie 

wybranej katedry na kierunku inżynieria produkcji, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 
Zakopane 2014 
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wtedy, gdy wspólnie z przełożonym ustalane są przyszłe cele, co dodatkowo 

skłania pracowników do lepszego niż dotychczas wykonywania pracy; 

 analiza potencjał zasobów ludzkich – w tym przypadku ocena pracowników 

ma na celu wyłonienie osób, które charakteryzują się najwyższym poziomem 

realizacji powierzonych zadań oraz tych, których przerastają powierzone im 

obowiązki; 

 udokumentowane zaniedbania ze strony pracowników – ocena taka pozwala 

na identyfikację niezadowalającego poziomu wykonywanych pracy oraz może 

stanowić podstawę prawną do zwolnienia pracownika2. 

2. Techniki oceny pracowników 

 

W literaturze znaleźć można wiele metod okresowej oceny pracowników, z 

których najpopularniejsze to3: 

 Pisemny raport tj. opracowanie opisu słabych i mocnych stron pracownika, jak 

i wykonywanych zadań i obowiązków. Ponadto raport taki powinien 

uwzględniać kwalifikacje i możliwości danego pracownika, jak również 

sugestie dotyczące doskonalenia zawodowego ocenianego; 

 Krytyczne zdarzenia tj. identyfikacja, podkreślenie oraz przedstawienie 

aspektów/incydentów charakteryzujących jednoznacznie wyjątkowo dobre lub 

wyjątkowo złe zachowanie pracownika w powiązaniu z konkretnymi wynikami 

jego pracy; 

 Zobrazowanie oceny pracownika w sposób graficzny tzw. rating scales. 

Bardzo popularna metoda oceny, która pozwala na analizę ilościową, 

jakościową oraz porównawczą otrzymanych wyników. Polega na ocenie zbioru 

aspektów pracy tj.: jakość pracy, wiedza techniczna, klimat współpracy, 

rzetelność, punktualność, inicjatywa. Tak zidentyfikowane aspekty podlegają 

następnie ocenia w skali punktów np. 0-5, gdzie najwyższa liczba punktów 

oznacza najlepszą ocenę; 

 Analiza porównawcza wieloosobowa, pozwala na ocenę pracy jednego 

pracownika na tle innego lub wielu innych pracowników: 

                                                           
2
 Projekt „As konkurencji”, CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013,  
3
 Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, seria Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo C.H. Beck 2006 
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 Metoda multirankingowa – ocena, na którą składa się wiele procesów i 

podejmowanych działań np. wywiady, testowanie psychometryczne, symulacje 

odpowiednich działań związanych z pracą, ocena współpracowników i ocena 

dokonana przez odpowiednio wyszkolone osoby. Metoda ta umożliwia analizę 

zdolności i umiejętności, głównie na stanowiskach kierowniczych oraz może 

stanowić podstawę do awansu danego pracownika. 

 Metoda zarządzania przez cele, która polega na zakładaniu na początku 

oceny (ocenianego okresu) danych celów. Następnie umożliwia się 

pracownikowi ich realizację, a na koniec oceniana jest praca włożona przez 

pracownika oraz postępy i rezultaty jakie osiągnął. 

 Samoocena – ocena polegająca na wypełnianiu odpowiednich formularzy 

przez pracowników, w których sami oceniają swoje kompetencję zawodowe 

we wcześniej określonych aspektach np.: obecność, wydajność, jakość pracy, 

bezpieczeństwo, praca zespołowa i zaangażowanie. 

 

Z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika istotne jest właściwe 

przeprowadzanie oceny wydajności i efektywności pracy tak, aby przyniosła 

oczekiwane rezultaty. Błędy w ocenie pracowniczej to typowy problem stanowiący 

ryzyko odzwierciedlające się w niskiej jakości otrzymanych wyników, których 

zastosowanie w praktyce może przynieść odwrotny od zamierzonego efekt. Źle 

przeprowadzona ocena przyczynia się bowiem do otrzymania nieobiektywnych 

wyników.  

W trakcie procedury ewaluacyjnej trudno jest całkowicie wyeliminować 

subiektywizm oceniających. Jednakże w celu minimalizacji tych aspektów istotne jest 

dobór odpowiednich metod oraz świadomość o istniejącym ryzyku popełniana 

błędów. Do błędów natury organizacyjnej zaliczyć można głównie: 

 brak informacji dla pracowników o wynikach oceny, prowadzi do dyskomfortu 

psychicznego, rodzi napięcia i działa demotywująco na pracownika, 

 niedopracowanie celów, zasad i metod oceniania, 

 nieprzestrzeganie ustalonych procedur, 

 brak konsekwencji w stosowaniu przyjętych kryteriów i zasad przebiegu 

oceny, 

 brak akceptacji oceny przez pracowników, 

 niespójny system ocen, 
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 zaniechanie modyfikacji systemu ocen4. 

Do błędów natury psychologicznej, zaliczyć można: 

 błąd obiektywizmu, który jest najczęściej popełnianym błędem i wynika 

głównie z tendencji do oceny wszystkich zjawisk przez pryzmat własnych 

doświadczeń,  

 błąd etykietowania – interpretacja pojedynczych zachowań jako świadczących 

o stałych cechach pracownika, 

 błąd Pigmaliona – (samospełniająca się przepowiednia) – traktowanie 

pracownika przez przełożonego w określony sposób, przyczynia się do tego, 

iż pracownik w taki sposób może się zachowywać, 

 efekt pierwszego wrażenia, które nie zawsze odzwierciedla prawdziwe i 

charakterystyczne cechy danego pracownika,  

 błąd pobłażliwości lub surowości, polega na wydawaniu zbyt łagodnych lub 

zbyt surowych oceny, niezależnie od faktycznych osiągnięć i zachowań 

ocenianego, 

 błąd oślepienia, tj. oceniający przekłada negatywną ocenę jednej cechy 

zatrudnionego na jego pozostałe cechy, 

 błąd hierarchii, polegający na zawyżaniu oceny w miarę wzrastania pozycji w 

hierarchii stanowisk pracy4. 

Ocena okresowa pracowników przeprowadzona w sposób prawidłowy może pełnić 

rolę motywacyjną i komunikacyjną. Ponadto jest źródłem cennych informacji na temat 

pracowników własnej firmy oraz relacji między nimi. Pozwala na uzyskanie wiedzy na 

temat potencjału oraz kwalifikacji zawodowych pracowników oraz może stanowić 

podstawę do ich dalszego rozwoju i doskonalenia zawodowego. W przypadku 

stanowisk kierowniczych pozwala na identyfikację zdolności do podejmowania 

decyzji oraz optymalizacji procesu ich podejmowania.  

W ramach przeprowadzonych ocen okresowych pracodawca otrzymuję 

informację o osiąganych przez podwładnych efektach pracy – stopniu, jakości i 

terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy i 

samodzielności. Tak więc dokonywanie okresowej oceny pracowników jest istotnym 

elementem systemu zarządzania każdego przedsiębiorstwa, a działania mające na 

celu przegląd posiadanych zasobów ludzkich, ocenę wiedzy, umiejętności i pracy 

                                                           
4
 Głowacka M.,D. (red), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian, Polskie 

Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań, 2011 
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każdej zatrudnionej osoby umożliwiają organizację indywidualnych programów 

rozwoju pracownika jak kompleksowych systemów szkoleniowych. Spójne założenia 

planowanych potrzeb szkoleniowych z celami rozwojowymi spółki pozwala na jej 

dynamiczny rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku5. 

3. Proponowane kryteria oceny pracowników  

 

Celem prowadzenia oceny pracowniczej jest identyfikacja i zaangażowanie 

pracowników w działania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim wykonywania przez 

nich zadań i przestrzeganie zasad, w tym BHP. Ponadto ocenia się zaangażowania 

w rozwój i działalność firmy. Dlatego też zaproponowano prowadzenie oceny 

pracowników w 5 równoważnych kryteriach tj.:  

1. Jakość pracy - obowiązkowość, terminowość i systematyczność.  

2. Praca w zespole, zaangażowanie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze 

współpracownikami – umiejętność pracy zespołowej, kreatywność. 

3. Szacunek dla miejsca pracy i organizacja pracy.  

4. Komunikatywność – umiejętność i zrozumienie poleceń i prowadzenie dialogu.  

5. Kształcenie się i uaktualnianie wiedzy. 

Dla każdego z kryteriów oceniający zaproponowano skale oceny od 1 do 5, dla której 

poszczególne oceny przedstawiono w tabeli 1. 

 

                                                           
5
 Jabłońska-Kośmider E.,A wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych jako element zarządzania 

zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie Z.69, 2014 
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Tabela 1. Kryteria dla zaproponowanej skali oceny od 1 do 5 

Ocena Opis kryteriów 

1. Znacznie poni żej oczekiwa ń Ocena świadczy o tym, iż pracownik notorycznie nie przestrzega procedur pracy oraz 

nie wykonuje poleceń służbowych bądź robi to źle. Powierzone obowiązki 

wykonywane są w sposób niestarannie oraz z opóźnieniem, z przyczyn 

uzależnionych od pracownika. Stosunek do klientów oraz współpracowników 

ocenianej osoby bywa nieuprzejmy i lekceważący. Pracownik nie stara się 

nawiązywać kontaktów z przełożonym i innymi pracownikami, nie udziela innym 

pracownikom informacji niezbędnych do ich prawidłowego wykonywania danego 

zadania, stwarza sytuacje konfliktowe. Z reguły nie utrzymuje porządku w miejscu 

pracy. Pracownik prezentuje negatywny stosunek do rozwoju własnego, oraz nie 

wyraża chęci udziału w szkoleniach i kursach. W sposób lekceważący podchodzi do 

kwestii samokształcenie, nie przejawia skłonności do udoskonalenia i rozwijania 

posiadanej wiedzy. W wielu przypadkach wykorzystuje nieodpowiednie rozwiązania i 

metody pracy, co skutkuje niską efektywnością pracy. Pracownik nie radzi sobie w 

sytuacjach trudnych, co wymaga pomocy innych osób w rozwiązywaniu jego 

problemów. Pracownik panuje nad swoimi emocjami. 

2. Spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalaj ącym 

Zdarzają się przypadki, iż pracownik nie przestrzega procedur pracy i nie wykonuje 

poleceń służbowych, niektóre zadania wykonane są niestarannie, a inne z 

opóźnieniem z przyczyn zależnych od pracownika. Występują sytuacje, gdy 

pracownik uchyla się od wykonywania powierzonych zadań. Stosunek do 
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pracowników i klientów jest uzależniony od nastroju pracownika. Pracownik 

generalnie pozytywnie nastawiony do potrzeb i problemów klientów oraz stara się 

sprostać ich wymaganiom i oczekiwaniom. Kontakty z przełożonym i pracownikami 

nawiązuje niechętnie, zbyt rzadko w stosunku do potrzeb. Zdarzają się uchybienia w 

utrzymaniu porządku i ładu na stanowisku pracy. Wykazuje niski stopień 

zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji. Rzadko zdarza się, iż pracownik bierze 

udział w szkoleniach i kursach, ale jak tylko może odmawia w nich udziału. W 

niewielkim stopniu uzupełnia, udoskonala i rozwija wiedzę we własnym zakresie. 

Stosuje nowe rozwiązania i metody pracy wyłącznie wówczas, gdy otrzymuje takie 

polecenie. W sytuacjach trudnych, które powinien rozwiązań sam pracownik często 

wymaga pomocy od innych osób, ale proste problemy rozwiązuje samodzielnie. 

Pracownik z trudem panuje nad emocjami. 

3. Spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska 

Poziom zadowalający – pracownik przestrzega procedur pracy i wykonuje polecenia 

służbowe. Starannie i terminowo wykonuje zadania. Pracuje z zaangażowaniem. Nie 

uchyla się od wykonywania powierzonych zadań i nie trzeba go ponaglać. Wyjątkowo 

występują drobne uchybienia, które oceniany usuwa samodzielnie niezwłocznie po 

ujawnieniu. W stosunkach z pracownikami i klientami jest uprzejmy oraz okazuje 

szacunek. Jest pozytywnie nastawiony do potrzeb i problemów klientów. Stara się 

sprostać ich wymaganiom. Utrzymuje porządek i ład na stanowisku pracy. Materiały 

są uporządkowane. Dba o swój rozwój zawodowy, chętnie uczestniczy w 

szkoleniach, widzi i poprawia uchybienia innych pracowników, uzupełnia i rozwija 
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wiedzę, stosuje z własnej inicjatywy rozwiązania i wiedzę zgodną z powszechnie 

przyjmowanymi standardami. W sytuacjach trudnych na ogół radzi sobie z 

problemami, większość z nich rozwiązuje samodzielnie lub z niewielką pomocą 

innych osób. Panuje nad emocjami. 

4. Spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska 

Poziom wyższy niż przeciętny – pracownik zawsze przestrzega procedur pracy i 

wykonuje polecenia służbowe. Usprawnia procedury pracy, proponuje nowe, lepsze 

sposoby realizacji zadań, które wykonuje zawsze terminowo ze starannością wyższą 

od przeciętnej. Jego zaangażowanie wpływa mobilizująco na współpracowników. 

Jest wysokiej klasy specjalistą w swojej dziedzinie. W stosunkach z pracownikami i 

klientami jest uprzejmy i otwarty, nastawiony na pełną realizację ich potrzeb. W 

zespole jest koleżeński i uczynny, pomaga innym. Harmonijnie współpracuje z 

innymi. Nie zdarzają się uchybienia w utrzymaniu porządku i ładu na stanowisku 

pracy. Sposób postepowania z materiałami i odpadami pozwala na systematyczna 

pracę i nie tworzy dodatkowych wymagań. Aktywnie interesuje się rozwojem 

zawodowym, inicjuje działania rozwojowe i bierze w nich udział. Interesuje się 

wykorzystaniem nowych rozwiązań przez inne podmioty. Bez trudu radzi sobie w 

trudnych sytuacjach. Samodzielnie i szybko rozwiązuje problemy. Pomaga innym w 

rozwiązywaniu problemów. Panuje nad emocjami.  
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5. Znacznie powy żej 

oczekiwa ń 

Poziom wybitny – pracownik zawsze przestrzega procedur pracy i wykonuje 

polecenia służbowe, uważa że odstępstwo od procedur nie może mieć miejsca. 

Zadania wykonuje zawsze terminowo z bardzo wysoką jakością. Dzięki jego pracy 

pracodawca osiąga wysokie, wymierne korzyści, których nie uzyskałby gdyby nie 

twórczy wkład pracownika w realizację zadań. Jest autorytetem zawodowym w 

swojej dziedzinie. W kontaktach zawsze miły uprzejmy, traktujący pracowników z 

szacunkiem i zrozumieniem, nawet w sytuacjach trudnych jego celem jest 

maksymalne zadowolenie klient. Harmonijnie współpracuje z innymi. Można na niego 

liczyć. Przywiązuje dużą wagę do utrzymania ładu i porządku. Zabiega o estetykę 

miejsca pracy. Utrzymanie ładu i porządku uważa za ważny aspekt swojej pracy. 

Wprowadza usprawnienia, segreguje materiały i odpady. Rozwój zawodowy jest jego 

celem, dlatego inicjuje przedsięwzięcia rozwojowe nie tylko dla siebie, ale i dla 

współpracowników. Nie ma dla niego sytuacji trudnych. Problemy nie tylko 

rozwiązuje samodzielnie, szybko i sprawnie, pomaga innym w ich rozwiązywaniu, ale 

także potrafi zapobiegać powstawaniu sytuacjom kryzysowym. Jest opanowany. 

Źródło: Czubasiewicz, H, System ocen O\okresowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami 

akademickimi, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009. 
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Ocenom okresowym powinni podlegać jedynie pracownicy zatrudnieni, co 

najmniej rok według stanu na 31 maja danego roku. Poddanie się ocenie jest 

podstawowym obowiązkiem pracownika. Prawidłowe wypełnienie tego obowiązku 

polega na odpowiednim i terminowym wykonywaniu wszystkich ciążących na 

pracowniku obowiązków szczegółowych, o których mowa w niniejszych zasadach. 

Należy pamiętać, iż w ocenie należy uwzględnić ewentualny stopnień 

niepełnosprawności pracownika. Proponuje się, aby pracownikowi przysługiwała 

możliwość odwołania w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów oceny. Na podstawie 

przeprowadzonej oceny przełożony powinien sformułować wnioski dotyczące m.in.  

1. przyznania lub nieprzyznania nagrody pieniężnej,  

2. awansowania pracownika na wyższe stanowisko,  

3. przesunięcia na inne stanowisko,  

4. skierowania pracownika na szkolenie,  

5. zwiększenia nacisku na rozwój w drodze samokształcenia pracownika.  

 

3.1. Proponowane arkusze oceny pracowników 

 

Proponowany arkusz do przeprowadzenia oceny okresowej pracowników 

przedstawiono w tabeli 2, proponowany arkusz dodatkowej oceny pracownika w 

tabeli 3, arkusz wniosków i sugestie rozwojowych w tabeli 4, arkusz komentarza 

ocenianego w tabeli 5. 

 

Tabela 2. Arkusz do oceny okresowej pracowników wg przygotowanego zestawu 

kryteriów. 

Lp.  Kryteria/Ocena 1 2 3 4 5 

1. Jakość pracy - obowiązkowość, terminowość i 

systematyczność 

     

2. Praca w zespole, zaangażowanie i dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem ze współpracownikami – umiejętność pracy 

zespołowej, kreatywność 

     

3. Szacunek dla miejsca pracy i organizacja pracy       

4. Komunikatywność – umiejętność i zrozumienie poleceń i      
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prowadzenie dialogu  

5. Kształcenie się i uaktualnianie wiedzy      

gdzie: 

1. Znacznie poniżej oczekiwań 

2. Spełnia oczekiwania na poziomie niezadowalającym 

3. Spełnia oczekiwania wobec stanowiska 

4. Spełnia oczekiwania wobec stanowiska 

5. Znacznie powyżej oczekiwań - poziom wybitny 

 

Tabela 3. Arkusz oceny dodatkowej pracownika  

Silne strony pracownika Słabe strony pracownika 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

Osiągniecia pracownika Niepowodzenia pracownika 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

 

Tabela 4. Wnioski wynikające z oceny pracownika oraz sugestie w zakresie rozwoju i 

niezbędnych szkoleń 

Decyzje przeło żonego Podjęte decyzje  

1. Czy pozostawić pracownika na 

zajmowanym stanowisku? 

TAK NIE 

2. Czy powierzyć pracownikowi inne 

stanowisko? 

TAK NIE 

(jakie?)……………………………………… 

3. Czy przyznać pracownikowi premię? TAK NIE 

(kiedy, w jakiej wysokości i na jaki  

okres?)……………………………………… 

………………………………………………. 

4. Inne propozycje ………………………………………………. 
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………………………………………………. 

Propozycje działa ń w zakresie rozwoju 

pracownika 

Terminy i forma realizacji 

1. Pracownik powinien doskonalić wiedzę 

w zakresie:…………….......................... 

……………………………………….…... 

 

2. Pracownik powinien doskonalić swoje 

umiejętności zakresie………………….. 

……………………………………………. 

 

3. Inne sugestie:…………………………... 

……………………………………………. 

 

 

Tabela 5. Arkusz komentarza ocenianego 

Pytanie Komentarz 

Czy został Pan/i poinformowana o ocenie 

okresowej oraz zapoznany/a z jej 

wynikami? 

 

Czy istniały jakieś czynniki, które 

uniemożliwiły Panu/Pani uzyskanie 

lepszych wyników niż przedstawione? 

 

Jakie prace i działania podjęte w 

ocenianym okresie uważa Pan/Pani za 

swój sukces? 

 

Jak ocenia Pan/Pani swoje perspektywy 

pracy i awansu w naszej firmie  

(oczekiwania w tym zakresie)? 

 

Jakie są Pana/Pani wnioski z 

przeprowadzonej oceny? 

 

 




