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Arkusz 
oceny 
okresowej 
Arkusz oceny okresowej to podstawowe narzę
dzie każdego systemu oceny okresowej pracowni
ków - od jego zawartości i prawidłowej konstruk
cji zależy bowiem jakość informacji, które uzyska
my w procesie oceny. Od kompleksowości tego 
narzędzia zależy również możliwość wykorzysta
nia uzyskanych wyników do różnych celów zwią
zanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji. 

Prawidłowo skonstruowany arkusz oceny umożli
wia zebranie informacji będących następnie pod
stawą planowania działań rozwojowych, wyzna
czania potencjalnych ścieżek karier, czy też wła
ściwego doboru pracowników do puli talentów 
lub potencjalnych sukcesorów dla kluczowych 
stanowisk w organizacji. 
Ocena roczna ma szerszy zakres, niż oceny prze
prowadzane w cyklach miesięcznych czy kwartal
nych, stąd arkusze przeznaczone do przeprowa
dzenia tego procesu są bardziej złożone. Oprócz 
weryfikacji celów o charakterze długotermino
wym powierzonych pracownikowi do realizacji na 
okres roku, ocenie zazwyczaj podlegają również 
kompetencje, a czasami dodatkowo poziom wie
dzy merytorycznej pracownika. 
Obok samej zawartości i konstrukcji arkusza 
oceny nie mniej ważne okazuje się narzędzie, na 
bazie którego jest zbudowany. Najczęściej są one 
tworzone w arkuszach MS Excel, które umożli
wiają wpisanie odpowiednich formuł zliczają
cych automatycznie wyniki oceny, jak również 
zbudowanie bazy do tworzenia zbiorczych ra
portów z wyników oceny okresowej w organiza
cji. Coraz częstszym i dużo efektywniejszym 
rozwiązaniem stosowanym przez firmy jest jed

nak zastosowanie specjalistycznego oprogramo
wania. 

Charakterystyka formularza 

Oczywiście nie istnieje jeden uniwersalny wzór 
arkusza, który odpowiadałby potrzebom i specyfi
ce każdej organizacji. Aby arkusz spełniał wszyst
kie wyżej wymienione funkcje, powinien jednak 
zawierać następujące moduły: 

• Moduł 1: Dane personalne. 
• Moduł 2: Ocena poziomu realizacji celów/za

dań lub innych wskaźników ilościowych/ jako
ściowych. 

• Moduł 3: Ocena kompetencji. 
• Moduł 4: Podsumowanie wyników oceny okre

sowej. 
• Moduł 5: Planowanie rozwoju pracownika. 
• Moduł 6: Uwagi/wnioski pracownika. 
• Moduł 7: Podpisy. 

Moduł 1: Dane personalne 

Pierwsza sekcja każdego arkusza oceny to tzw. 
metryczka. Zazwyczaj zawiera ona imię i nazwi
sko ocenianego pracownika oraz jego bezpośred
niego przełożonego i nazwy/id zajmowanych przez 
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nich stanowisk, jak również nazwy jednostek or
ganizacyjnych, w których pracują (ze
spół/dział/departament). Ważne jest również, 

aby znalazły się w niej szczegóły dotyczące prze
prowadzanej oceny: data jej dokonania oraz okres 
podlegający ocenie. 

Imię i nazwisko pracownika: 

Departament: 

Imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego: 

Oceniany okres (mm-rrrr - mnurrr): 

Stanowisko pracownika: 

Dział: 

Id stanowiska: 

Zespół: 

Stanowisko bezpośredniego przełożonego: 

Data dokonania oceny: 

Moduł 2: Ocena poziomu realizacji celów/ 
zadań lub innych wskaźników ilościowych/ 
jakościowych 

Ta część formularza, obok modułu oceny kompe
tencji, jest jednym z kluczowych elementów arku
sza. Zazwyczaj ocena poziomu realizacji ce
lów/zadań jest realizowana zgodnie z metodolo
gią zarządzania przez cele. W sytuacji gdy w orga
nizacji nie funkcjonuje system zarządzania przez 
cele, warto zdefiniować wskaźniki do oceny po
ziomu realizacji zadań powierzonych pracowni
kom, związane np. z jakością i terminowością ich 
realizacji. W zależności od specyfiki działania po
szczególnych obszarów firmy cele mogą mieć róż
ny charakter - w takich obszarach jak produkcja 
czy sprzedaż mają zazwyczaj charakter ilościowy 
(np. wzrost sprzedaży produktu y do końca roku 

o x proc, wzrost poziomu zadowolenia klientów 
na koniec roku do poziomu 80 proc., obniżka ilo
ści odpadów produkcyjnych do końca roku do po
ziomu 5 proc). Natomiast w obszarach z zakresu 
wsparcia biznesu cele częściej mają charakter ja
kościowy, np. przeprowadzenie procesu wdrożenia 
nowego systemu oceny okresowej w organizacji do 
końca roku, opracowanie nowego produktu x do 
końca roku. 
Aby wesprzeć menedżerów we właściwym wyzna
czaniu celów, warto tak skonstruować moduł oceny 
celów, aby zawierał on pola zapewniające zachowa
nie zasady SMART w praktyce. Ważnym elemen
tem w procesie wyznaczania celów jest również 
możliwość określania priorytetów ich realizacji. 
Waga powinna być uzależniona od znaczenia dane
go celu dla realizacji celów strategicznych firmy. 

Lp Opis celu Wskaźniki realizacji celu 
Termin 

realizacji 
celu 

Waga 
celu 

(0-100 
proc.) 

Osiągnięty rezultat 
Ocena 

rezultatu 
w proc. 

Ważona 
ocena 

rezultatu 
w proc. 

1 Opracowanie i wdro
żenie systemu oceny 
okresowej pracowników 

Akceptacja założeń systemu 
oraz wypracowanych narzędzi 
przez zarząd 

31 
września 
2010 r. 

Narzędzia i procedura SOOP 
zaakceptowana przez zarząd 

Przeprowadzenie akcji komuni
kacyjnej - warsztaty dla mene
dżerów i pracowników 

15 
listopada 
2010 r. 

60 
Warsztaty dla menedżerów 
i pracowników 
przeprowadzone 

85 51 

Przeprowadzenie pilotażu 
oceny na wybranej grupie 
pracowników i wprowadze
nie finalnych poprawek 

31 grudnia 
2010 r. 

Pilotaż w trakcie realizacji 

OCENA KOŃCOWA POZIOMU REALIZACJI CELÓW 

Moduł 3: Ocena kompetencji 

Ocena kompetencji jest zazwyczaj dokonywana 
na podstawie kryteriów zapisanych w modelu 
kompetencji obowiązującym w organizacji. Jego 

podstawowym przeznaczeniem jest dostarczenie 
informacji o kompetencjach, jakie powinni posia
dać pracownicy realizujący zadania na poszcze
gólnych stanowiskach w organizacji. 
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Model kompetencji składa się zazwyczaj z trzech 
grup kompetencji opisanych na różnych pozio
mach poprzez zachowania: 

• kompetencje kluczowe, które są pochodną 
wartości organizacyjnych i celów strategicznych 
firmy, w związku z czym odnoszą się do wszyst
kich pracowników firmy, 

• kompetencje menedżerskie związane z umie
jętnościami zarządzania ludźmi oraz kształtowa
nia biznesu firmy, 

• kompetencje funkcyjne odnoszące się zazwy
czaj do stanowisk ze wszystkich szczebli specjali
stycznych w organizacji zróżnicowane w zależno
ści od specyfiki pracy w poszczególnych obsza
rach firmy. 
Na profil kompetencji powinno się składać 6-10 
kompetencji, które podlegają ocenie podczas roz
mowy oceniającej. 
Kluczową decyzją w procesie tworzenia modelu 
kompetencji, a następnie oceny kompetencji, jest 
fakt, czy podczas oceny ma się odbywać diagnoza 
poziomu kompetencji, na którym znajduje się da
ny pracownik, czy też ocena określonego pozio
mu oczekiwanego kompetencji. Do decyzji pozo
staje również fakt, według jakiej skali kompeten
cje będą oceniane. Najprostszym rozwiązaniem 
jest ocena kompetencji na skali, np.: 

• Skala tradycyjna 1-5 (E-A): 
• 1 (E) - znacznie poniżej oczekiwań/znacząco 

nie spełnia oczekiwań 

• 2 (D) - poniżej oczekiwań/częściowo spełnia 
oczekiwania 

• 3 (C) - zgodnie z oczekiwaniami/w pełni speł
nia oczekiwania 

• 4 (B) - powyżej oczekiwań/przekracza oczeki
wania 

• 5 (A) - znacznie powyżej oczekiwań/znacząco 
przekracza oczekiwania 

• Skala przesunięta 3-7, której zaletą jest fakt, 
że ocena zgodnie z oczekiwaniami wypada na po
ziomie dobrze kojarzącej się „piątki": 

• 3 - znacznie poniżej oczekiwań/znacząco nie 
spełnia oczekiwań 

• 4 - poniżej oczekiwań/częściowo spełnia 
oczekiwania 

• 5 - zgodnie z oczekiwaniami/w pełni spełnia 
oczekiwania 

• 6 - powyżej oczekiwań/przekracza oczekiwania 
• 7 - znacznie powyżej oczekiwań/znacząco 

przekracza oczekiwania 
Zastosowanie ogólnej skali do oceny całej kompe
tencji może jednak prowadzić do sytuacji, gdy do
chodzi do uogólnień - może to prowadzić do oceny 
danej kompetencji zgodnie z jej rozumieniem przez 
przełożonego, co niekoniecznie musi być spójne 
z definiującymi ją zachowaniami. Dlatego warto za
stosować skalę pomocniczą, która umożliwi ocenę 
poszczególnych zachowań świadczących o posiada
niu określonej kompetencji przez pracownika. 
Przykład takiej skali prezentuje poniższa tabela. 

Kompetencja: 
PRACA ZESPOŁOWA: zaangażowanie w pracę zespołu, budowanie relacji ze współpracownikami, otwartość na opinie innych, budowanie pozytywnej atmos
fery współpracy 

OCZEKIWANY 

POZIOM KOMPETENCJI 

POZIOM I 

OCENIANE ZACHOWANIA 

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych, zna 
i rozumie nadrzędne cele pracy zespołu, uwzględnia 
je, realizując powierzone mu zadania. 
Dotrzymuje swoich zobowiązań wobec zespołu. 
Swoim zachowaniem aktywnie buduje pozytywną 
atmosferę w zespole. 

Rzetelnie i otwarcie komunikuje swoje potrzeby 
i ograniczenia w celu otrzymania koniecznego wsparcia 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Jest otwarty na opinie i pomysły innych; konsultuje 
ze współpracownikami możliwe sposoby realizacji 
określonych zadań, wykorzystuje ich uwagi i sugestie. 

rzadko/nigdy czasami 

PRACOWNIK PREZENTUJE ZACHOWANIA: 

często P'awie zawsze nie dotyczy prawie 
zawsze 

UZASADNIENIE OCENY 
WRAZ Z PRZYKŁADAMI 
ZACHOWAŃ: 

OCENA KOMPETENCJI 
wg skali: 
3: znacząco nie spełnia oczekiwań 
4: częściowo spełnia oczekiwania 
5: w pełni spełnia oczekiwania 
6: przekracza oczekiwania 
7: znacząco przekracza oczekiwania 
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Moduł 4: Podsumowanie wyników oceny 
okresowej 

W przypadku gdy wyniki ocen okresowych pra
cowników są w organizacji bezpośrednio powią
zane z polityką wynagrodzeń, podsumowanie wy
ników oceny okresowej powinno prezentować 
zbiorczą ocenę wszystkich modułów zawartych 
w arkuszu oceny okresowej. W związku z tym 
bardzo duże znaczenie ma ujednolicenie skal oce
ny poszczególnych elementów (celów, kompeten
cji), tak aby możliwe było wyliczenie finalnej oce
ny rocznej. Najczęstszą praktyką jest przełożenie 
ocen w skali na wartości procentowe w ramach 
przedziału procentowego wykorzystywanego do 
oceny poziomu realizacji celów (np. 0-150 proc. 
lub 0-120 proc). Skala oceny celów zawsze wy
kracza powyżej 100 proc, aby można było doce

nić pracowników, którzy przekraczają wyznaczo
ny poziom realizacji celów. 
W podsumowaniu wyników poszczególnym mo
dułom często nadawane są wagi, finalna ocena 
roczna jest więc średnią ważoną. Rosnące zna
czenie kompetencji znajduje tutaj swoje od
zwierciedlenie - w przypadku oceny rocznej wa
ga oceny kompetencji jest często wyższa niż wa
ga przypisywana ocenie poziomu realizacji ce
lów (zazwyczaj 60-40 proc lub 70-30 proc). 
Drugim elementem podsumowania jest sekcja 
poświęcona identyfikacji mocnych stron ocenia
nego pracownika oraz obszarów wymagających 
dalszego rozwoju, zarówno z punktu widzenia 
obecnie realizowanych zadań, jak i wymogów 
stanowisk możliwych do objęcia przez pracowni
ka w dłuższym okresie. 

LP Składowa oceny 

1 Średnia ocena poziomu realizacji celów/zadań 

2 Średnia ocena kompetencji 

KOŃCOWA OCENA ROCZNA (średnia ważona) 

Mocne strony 

Wynik oceny Waga oceny 

Obszary do rozwoju w zakresie kompetencji 
i/lub wiedzy specjalistycznej 

Moduł 5: Planowanie rozwoju pracownika 

Ta część formularza jest trzecim najważniejszym 
modułem arkusza oceny, pozwala bowiem na wy
znaczenie dalszej ścieżki rozwoju pracownika 
w ramach organizacji. Oprócz określania działań 
na kolejny okres moduł ten może również dawać 
możliwość wyznaczania celów rozwojowych. Ta
kie działanie pozwoli na zaplanowanie ścieżki 
rozwoju pracownika w dłuższej perspektywie -
cele rozwojowe powinny być bowiem ściśle po
wiązane z rozwijaniem kompetencji i wiedzy, któ
re są wymagane na wyższych stanowiskach prze
widzianych w dalszej ścieżce kariery pracownika. 
Narzędziem wspierającym proces planowania 
rozwoju pracowników jest katalog metod rozwo

jowych, który zawiera podpowiedzi w zakresie 
możliwości rozwoju konkretnych kompeten
cji/obszarów wiedzy (na przykład w podziale na 
kategorie: szkolenia/warsztaty, dokształcanie, 
zadania z codziennej pracy, samodoskonalenie). 
W sytuacji gdy proces oceny w firmie odbywa się 
przy wykorzystaniu systemu informatycznego, 
istnieje możliwość zaprojektowania odpowied
nich list rozwijanych prezentujących zawartość 
katalogu. 
W sytuacji gdy w organizacji funkcjonują systemy 
ścieżek karier, zarządzania talentami czy też pla
nowania sukcesji, moduł rozwojowy może być 
rozbudowywany o kolejne elementy umożliwiają
ce rekomendowanie pracownika do udziału we 
wspomnianych programach rozwojowych. 

LP Cel rozwojowy 

1 

2 

3 

Osiągnięty rezultat 
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Planowane działanie 
rozwojowe 

Opis działania rozwojowego Lp Kompetencja/obszar wiedzy 
merytorycznej wymagający 
doskonalenia 

1 
2 
3 

LP Wnioski w zakresie udziału pracownika w szkoleniach organizowanych przez firmę 

1 
2 
3 

Termin realizacji Osiągnięty rezultat 

Moduł 6: Uwagi/wnioski pracownika 

Sekcja przeznaczona na uwagi umożliwia spisanie 
wszelkich dodatkowych wniosków, jakie pracownik 
zgłosił podczas rozmowy oceniającej. Mogą one doty
czyć jego propozycji związanych z podniesieniem 

efektywności pracy zespołu i jakości współpracy, po
mysłów na rozwój produktów/usług oferowanych 
przez firmę czy też oceny współpracy z przełożonym. 
W sekcji uwagi zazwyczaj jest również zapisywa
na informacja o uruchomieniu procedury odwo
ławczej przez pracownika. 

Uwagi/wnioski Pracownika 

Moduł 7: Podpisy 

Na zakończenie rozmowy oceniającej, po wspól
nym uzgodnieniu wyników oceny i wypełnieniu 

arkusza następuje moment zatwierdzenia jego za
wartości. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno 
oceniany pracownik, jak i jego bezpośredni prze
łożony podpisali arkusz. 

Podpis pracownika Data Podpis przełożonego Data 

Należy jednak pamiętać, że pracownik może się 
nie zgodzić z uzyskaną oceną. Procedura ocenia
nia powinna więc przewidywać możliwość odwo
łania się od wyników oceny i zasięgnięcia konsul
tacji przełożonego wyższego szczebla. Urucho

mienie procedury odwoławczej przez pracownika 
wiąże się z potrzebą wypełnienia Arkusza Oceny 
Odwoławczej, który składa się z modułu danych 
personalnych (zobacz moduł 1 arkusza oceny) 
oraz następujących elementów: 

Obszary niezgodności 

Podpis pracownika 

Opinia pracownika 
i uzasadnienie 

pinie bezpośredniego przełożonego 
i uzasadnienie 

Podpis przełożonego 

Decyzja przełożonego wyższego 
szczebla i uzasadnienie 

Data 

Podpis przełożonego wyższego szczebla 

UWAGA CZYTELNICY / 

Na stronie internetowej www.personel.infor.pl w zakładce „Narzędzia i uzupełnienia" znajdą Państwo opis sposobów 
oceny kompetencji pracowników oraz formularz oceny okresowej. 
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