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System oceny
po projektowej
Praca w ramach tradycyjnych struktur nie zawsze
przynosi oczekiwane rezultaty. Coraz częściej
organizacje dążą do pełnego wykorzystywania
synergii wynikających ze współpracy pracowni
ków różnych obszarów firmy w ramach struktur
projektowych.

Zmiana ta wprowadza w organizacjach swoistą
dwoistość w zarządzaniu - pracownicy podlegają
bowiem nie tylko swojemu bezpośredniemu prze
łożonemu, ale również coraz częściej raportują do
kierownika określonego projektu. W związku
z tym warto zapewnić w organizacji narzędzia,
które umożliwią efektywne zarządzanie pracow
nikami i pełne wykorzystywanie ich potencjału
w złożonej, macierzowej strukturze, a jednocze
śnie przyczynią się do stałego podnoszenia efek
tywności firmy w zarządzaniu projektami.

Warunki skuteczności systemu
Działy HR mogą wesprzeć organizację w zarzą
dzaniu projektami poprzez opracowanie systemu
oceny poprojektowej, który pozwoli na:
• podsumowanie pracy każdego z pracowników
zaangażowanych w prace projektowe poprzez
ocenę kierownika projektu i/lub członków zespo
łu projektowego,
• zebranie informacji o efektywności zespołu
projektowego i poziomie realizacji zamierzonych
celów projektowych,
• bieżące zbieranie uwag i pomysłów na uspraw
nienia w prowadzeniu projektów w organizacji.
Wdrożenie formalnego systemu oceny poprojek
towej podnosi rangę inicjatyw projektowych reali
zowanych w firmie, a jednocześnie umożliwia
menedżerom liniowym uwzględnienie oceny wy
ników i kompetencji pracowników prezentowa
nych podczas realizacji zadań projektowych w ich
ocenie okresowej. Opracowując system, należy

pamiętać o trzech podstawowych czynnikach po
wodzenia tego przedsięwzięcia:
• określenie jasnych kryteriów oceny pracowni
ków zaangażowanych w realizowane projekty,
• odpowiednie zakomunikowanie nowych zasad
oceniania oraz przygotowanie odpowiednich na
rzędzi: arkuszy oceny oraz podręcznika prezentu
jącego przyjęte zasady oceny poprojektowej oraz
jej włączania w ocenę roczną pracownika,
• odpowiednie przygotowanie osób pełniących
funkcję kierowników projektów realizowanych
w organizacji w zakresie oceny poprojektowej (za
komunikowanie kryteriów oceny poprojektowej
członkom zespołu projektowego, wyznaczenie ce
lów/zadań projektowych na początku projektu
oraz właściwe przeprowadzenie oceny osiągnię
tych wyników i prezentowanych zachowań po za
kończeniu prac projektowych).

Charakterystyka formularza
Podstawowym narzędziem weryfikacji wyników
i kompetencji pracownika prezentowanych pod
czas realizacji zadań projektowych jest arkusz oce
ny poprojektowej. Aby właściwie spełniał swoje
funkcje, powinien zawierać następujące moduły:
• Moduł 1. Dane personalne
• Moduł 2. Ocena poziomu realizacji celów/za
dań projektowych
• Moduł 3. Ocena kompetencji
• Moduł 4. Podsumowanie wyników oceny po
projektowej oraz wnioski projektowe
• Moduł 5. Podpisy
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Moduł 1. Dane personalne
Pierwsza sekcja arkusza oceny poprojektowej, jak
i w przypadku innych formularzy oceny, to tzw.
metryczka.
Oprócz danych dotyczących ocenianego pra
cownika i jego bezpośredniego przełożonego
zawiera ona również informacje o liderze/kie
rowniku projektu, który odpowiada za zarzą
dzanie pracą określonego zespołu projekto
wego.

miię i nazwisko pracownika:

Stanowisko pracownika:

Imię i nazwisko bezpośredniego
przełożonego:

Stanowisko bezpośredniego
przełożonego:

Imię i nazwisko lidera projektu/kierownika
projektu:

Stanowisko lidera
projektu/kierownika projektu:

Oceniany okres trwania projektu

Data dokonania oceny
poprojektowej:

Moduł 2. Ocena poziomu realizacji celów/zadań projektowych
Rola projektowa

Opis roli projektowej

Członek zespołu
projektowego

Uczestniczy zarówno w projektach o charakterze biz
nesowym, jak i projektach ogólnotirmowych. Odpo
wiedzialny za realizację wyznaczonych zadań projek
towych zgodnie z wyznaczonym harmonogramem
prac, założeniami projektowymi oraz wyznaczonymi
standardami jakości.

Lider projektu

Odgrywa rolę lidera projektów o ograniczonym zasię
gu obejmujących jeden lub kilka pokrewnych zespo
łów/obszarów działania organizacji lub części bardziej
złożonych projektów. Kieruje jednorodnymi projekta
mi związanymi z działaniami biznesowymi organizacji.
Odpowiedzialny za organizację prac projektowych
oraz realizację wyznaczonych założeń i celów projek
towych.

Kierownik projektu Odgrywa rolę kierownika złożonych projektów o sze
rokim zasięgu obejmujących kilka i/lub wszystkie ob
szary biznesowe organizacji. Kieruje złożonymi projek
tami, często ogólnofirmowymi, o strategicznym zna
czeniu dla organizacji. Odpowiedzialny za budowanie
interdyscyplinarnych zespołów projektowych, organi
zację złożonych prac projektowych oraz wyznaczanie
i efektywną realizację założeń i celów projektowych.
Sponsor projektu

Inicjuje złożone, interdyscyplinarne projekty o strate
gicznym znaczeniu dla organizacji obejmujące kilka
lub wszystkie obszary biznesowe organizacji. Ukierun
kowuje prace projektowe oraz promuje projekty w ra
mach organizacji. Odpowiedzialny za nadzór nad pro
jektami, podejmowanie kluczowych decyzji i rozwiązy
wanie złożonych problemów.

projektowego

celu/zadania projektowego

Ta część arkusza zawiera opis roli, jaką pracow
nik odgrywa w projekcie, oraz określenie ce
lów/zadań projektowych, za których realizację
będzie/był odpowiedzialny. W ten proces po
winny być zaangażowane wszystkie trzy strony:
pracownik, jego bezpośredni przełożony oraz li
der, kierownik lub sponsor projektu - zapewni to
bowiem właściwy podział czasu pracy pracowni
ka między jego codzienne zadania oraz udział
w pracach projektowych. Umożliwi również uzy
skanie akceptacji wszystkich zainteresowanych
stron. Moduł ten zawiera również miejsce do
oceny realizacji wyznaczonych celów/zadań
projektowych.

Ocena poziomu realizacji celów/zadań projektowych
Nazwa projektu:
Opis projektu:
Rola projektowa powierzona
pracownikowi:

Termin realizacji

1
2
3
OCENA KOŃCOWA POZIOMU REALIZACJI CELÓW/ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Moduł 3. Ocena kompetencji
Kolejnym elementem podlegającym ocenie poprojekto
wej są zachowania prezentowane podczas realizacji za
dań projektowych i współpracy w ramach zespołu pro
jektowego. Kryteria kompetencyjne powinny być zróż
nicowane w zależności od pełnionej roli projektowej.

W przypadku członków zespołów projektowych
kluczowe znaczenie mają takie kompetencje jak
komunikacja i umiejętność współpracy w zespole,
planowanie i organizacja pracy własnej, nastawie
nie na rezultat, poszukiwanie rozwiązań i kre
atywność oraz orientacja na jakość. W przypadku
osób zarządzających pracą zespołu projektowego
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dodatkowo duże znaczenie mają umiejętności
w zakresie organizacji pracy zespołu, rozwiązy
wania konfliktów, motywowania, zarządzania za
sobami oraz podejmowania decyzji. Poniższa ta

Oceniane zachowania

bela przedstawia przykłady wskaźników do oceny
kompetencji „praca projektowa" w przypadku roli
członka zespołu projektowego i kierownika pro
jektu.
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Członek zespołu proiektowego
Znacząco nie spełnia Częściowo spełnia W pełni spełnia Przekracza
oczekiwań
oczekiwania
oczekiwania
oczekiwania

Znacząco
przekracza oczekiwania

Efektywnie dzieli swój czas pracy między zadania
indywidualne i udział w pracach zespołów
projektowych
Aktywnie angażuje się w prace projektowe oraz
przedstawia swoje opinie i pomysły dotyczące
realizacji prac projektowych
Współpracuje z innymi w sposób bezkonfliktowy
Realizuje zadania projektowe zgodnie z przyjętym
harmonogramem i wskazówkami lidera/kierownika
projektu
Przestrzega wyznaczonych standardów jakości
prac projektowych

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
ierownik projektu

Oceniane zachowania

Znacząco nie s
oczekiwań

Częściowo spełnia
oczekiwania

W pełni spełnia
oczekiwania

Buduje zespoły projektowe, wykorzystując synergię
wiedzy i doświadczenia pracowników różnych
obszarów organizacji
Opracowuje założenia budżetowe projektu i określa
zasoby niezbędne do realizacji wyznaczonych
celów projektowych
Wyznacza cele projektowe oraz tworzy
realistyczne harmonogramy projektów i w razie
potrzeby elastycznie je modyfikuje
Przekłada główne założenia projektowe na
indywidualne działania członków zespołów
projektowych
Integruje członków zespołu projektowego wokół
celów projektowych oraz mobilizuje do pełnego
zaangażowania w realizację celów/zadań
projektowych

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

Przekracza
oczekiwania

Znacząco
przekracza oczekiwania
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Moduł 4. Podsumowanie wyników oceny
poprojektowej oraz wnioski projektowe
Lp.

Składowa oceny

Wynik
oceny

Waga
oceny

Średnia ocena poziomu realizacji
celów/zadań projektowych
Średnia ocena kompetencji /
Ocena kompetencji, „praca projektowa"
ŚREDNIA OCENA POPROJEKTOWA
PERSPEKTYWA OCENIANEGO
Czego nauczyłem się w projekcie?
Czego jeszcze chciałbym się nauczyć?
Jakie cele/zadania projektowe chciałbym
realizować w przyszłości?
Jakie role projektowe chciałbym odgry
wać w przyszłości?
PERSPEKTYWA OCENIAJĄCEGO
Mocne strony pracownika w projekcie
Obszary do dalszego rozwoju
WNIOSKI PROJEKTOWE
W jaki sposób można usprawnić realizację pro
jektów w przyszłości? Jakie usprawnienia
można wprowadzić w zakresie planowania
pracy, komunikacji, zarządzania zasobami itp.?

Podsumowanie wyników oceny poprojektowej
jest zestawieniem wyników oceny poziomu reali
zacji wyznaczonych celów/zadań projektowych
oraz istotnych kompetencji (lub opisanej wyżej
kompetencji „praca projektowa"). W sytuacji gdy
oceny poprojektowe pracownika będą
włączane w finalną ocenę okresową,
z obu składników oceny można wycią
gnąć średnią arytmetyczną lub śred
nią ważoną.
Moduł czwarty zawiera również pod
sumowanie wniosków z przeprowa
dzonego projektu, zarówno z perspek
tywy pracownika, jak i oceniającego
lidera/kierownika/sponsora projektu.
Moduł 5. Podpisy
Ostatnim elementem oceny poprojekto
wej są podpisy ocenianego pracownika
oraz oceniającego lidera/kierowni
ka/sponsora projektu będące akceptacją
zapisanych w arkuszu ocen i wniosków.
Oceny poprojektowe poszczególnych
członków zespołu projektowego stano

wią niezastąpione źródło informacji dla lidera/kierow
nika projektu, jak również dla sponsora projektu. Po
zwalają na ocenę potencjału pracowników, wyłonienie
mocnych i słabych ogniw zespołu projektowego oraz
stałe podnoszenie efektywności procesu budowania
interdyscyplinarnych zespołów projektowych.
Wyniki oceny poprojektowej powinny być również
wykorzystywane przez bezpośredniego przełożo
nego pracownika zaangażowanego w realizację
określonego projektu/projektów. W zależności od
założeń systemu oraz wagi pracy projektowej dla
organizacji, wyniki ocen poprojektowych mogą sta
nowić dodatkową informację do oceny rocznej pra
cownika lub składnik oceny okresowej, w związku
z czym będą wymiernie wpływały na finalną ocenę
roczną pracownika. W obu przypadkach ważne
jest, aby w arkuszu oceny poprojektowej zastoso
wać takie same skale oceny, jakie są wykorzystywa
ne w przypadku oceny okresowej.
System oceny poprojektowej, w zależności od po
trzeb organizacji, może być rozbudowywany
o dalsze elementy, takie jak ocena danego pra
cownika przez innych uczestników projektu czy
też ocena lidera/kierownika projektu przez podle
głych mu członków zespołu projektowego. Po
zwoli to na kompleksową analizę efektywności re
alizacji projektów przez poszczególne zespoły
projektowe, jak również będzie cennym źródłem
informacji o elementach pracy projektowej, które
wymagają dalszych usprawnień w przyszłości.

