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 Ocena wyników pracy

W tym rozdziale mówię o drugiej części procesu ustalania wyna-

grodzeń – ocenie pracy i wyników poszczególnych pracowników 

oraz ich  kwalifi kacji do wykonywania danej pracy. Ocena ta sta-

nowi podstawę indywidualnej części wynagrodzenia i określa, na 

jakim poziomie w ramach widełek płacowych będzie się znajdował 

każdy z pracowników. 

W dalszej części tego rozdziału znajdziesz także informacje o wy-

nagrodzeniach początkowych.
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Poinformowani pracownicy

Pisząc o ocenie zakresów obowiązków, wspomniałem o usystema-
tyzowanym sposobie kształtowania wynagrodzeń – systematyzacja 

jest bardzo istotną cechą systemu wynagrodzeń, mającą wzbudzać 

zaufanie pracowników. Podobnie jest przy dokonywaniu oceny 

wyników pracy: ważne jest to, aby wykorzystywana metoda oceny 

była stosowana systematycznie i w jednakowy sposób w odniesie-

niu do wszystkich pracowników.

Być może najważniejszym elementem oceny wyników pracy jest 

jednak to, aby była ona przejrzysta. Pod tym pojęciem rozumiem, 

że powinna ona być:

• prosta w strukturze,

• łatwa w zrozumieniu i

• rozpowszechniona wśród pracowników.

Poinformuj o kryteriach wynagradzania
Dokonując oceny wyników, oceniasz pracę pracownika w ciągu 

ostatniego roku. Dlatego też ważne jest, aby każdy pracownik już 

na wczesnym etapie został poinformowany o tym, jakie kryteria 

indywidualnego wynagradzania są brane pod uwagę. Dobrze dzia-

łający system wynagradzania opiera się na tym, że pracownik ma 

wpływ na ostateczną wysokość swojej pensji. Aby tak było, pra-

cownik musi znać reguły gry, tzn. kryteria, które są decydujące dla 

wysokości jego wynagrodzenia.

Nowo zatrudnieni, pracownicy na urlopie 
wychowawczym itp.

 Nowo zatrudnieni
Nowo zatrudniony pracownik jest białą kartą i zwykle potrzebu-

je pewnej ilości czasu na to, aby mógł wykonywać swoją pracę we 

właściwy sposób. Ustalanie wynagrodzeń opiera się na wykaza-
nych wynikach pracy i w związku z tym wynagrodzenie nowych 

pracowników na początku powinno znajdować się na nieco niż-

szym poziomie. Często jednak sytuacja rynkowa sprawia, że nowo 

zatrudniony pracownik od razu otrzymuje zbyt wysoką pensję, 

zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i współpracowników. 

Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale mówiącym o wpływie 

rynku na wynagrodzenia.

Ocena wyników pracy
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 Na urlopie wychowawczym
Dla każdego rozsądnego pracodawcy jest pewnie rzeczą oczywistą, 

że osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie mogą być 

traktowane mniej korzystnie od innych pod względem warunków 

zatrudnienia i wynagrodzenia. Gdzie jednak przebiega granica 

mniej korzystnego traktowania? Czy nieprzyznanie pracownikowi 

znajdującemu się na urlopie wychowawczym podwyżki w czasie, 

gdy została ona przyznana pracującym kolegom, jest mniej ko-

rzystnym traktowaniem?

Nie, nie można tak powiedzieć. Jak już stwierdziliśmy wcześniej, 

przy ustalaniu wynagrodzeń patrzy się zawsze wstecz. Ocenia 

się wyniki wykonanej pracy. Oznacza to, że osoba, która była na 

urlopie wychowawczym przez dużą część ostatniego roku lub przez 

cały rok, nie może liczyć na podwyżkę, poza ewentualną generalną 
podwyżką przyznawaną wszystkim pracownikom niezależnie od 

wyników.

 Na urlopie bezpłatnym
Pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym również powin-

ni otrzymać podwyżkę w sytuacji, gdy podwyżki są przyznawane 

wszystkim pracownikom fi rmy. Jednak nie powinni liczyć na pod-

wyżkę indywidualnej części wynagrodzenia.

 Kryteria wynagradzania

Dokonując oceny wyników, rozpoczynasz od wybrania pewnej ilo-

ści kryteriów, według których pracownik będzie oceniany. Wybór 

kryteriów jest efektywnym instrumentem i dlatego jest on nie-

zmiernie ważny. Zanim ustalisz ostateczną listę kryteriów, zasta-

nów się dobrze nad tym, jakie cechy i jakie kwalifi kacje są istotne 

z punktu widzenia celu przedsiębiorstwa i jego idei handlowej.

Kryteria wynagradzania można podzielić na trzy kategorie:

•  Kwalifi kacje (wiedza i umiejętności),

•  Osiągane wyniki,

•  Cechy osobiste.

! Osoby przebywające na urlopie wychowawczym i bezpłatnym 
powinny być objęte generalnymi podwyżkami. Nie przysługuje 
im natomiast podwyżka indywidualnej części wynagrodzenia.

Ocena wyników pracy
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Stosuj kryterium kwalifi kacji z rozwagą
Pojęcie kwalifi kacji to dość mglisty termin, który należy stosować 

z rozwagą. Powinieneś ograniczyć się do oceny szczególnych kwa-

lifi kacji – tych, które powodują, że pracownik jest wartościowy, 

a nie kwalifi kacji w jakimś ogólnym rozumieniu. Może tu chodzić 

o obsługę określonego sprzętu, określonych programów kompute-

rowych itp. Jeśli jako pracodawca chcesz, aby pracownicy uczyli 

się obsługi nowoczesnego sprzętu, programów, języków itp., musisz 

stymulować pracowników do nabywania tych umiejętności. Wyna-

grodzenie jest bardzo dobrym środkiem motywowania do rozwoju.

Jeśli w ramach oceny wyników pracy posługujesz się takimi kryte-

riami, jak np. jakość czy biegłość zawodowa, uwzględniasz auto-

matycznie także pozostałe „kwalifi kacje”, które mają znaczenie dla 

wykonywania pracy. Jeśli pracownik nie ma kwalifi kacji do wy-

konywania danej pracy, będzie się to odzwierciedlać w ocenie jego 

wyników w tych obszarach. A jeśli pracownik nie ma kwalifi kacji: 

dlaczego w takim razie wykonuje tę pracę?

Dostosowanie kryteriów
Kryteria, jakie wybierzesz, powinny oczywiście wspierać cele 

i ideę handlową przedsiębiorstwa – takie musi być generalne 

założenie. Powinieneś również przemyśleć, czy jakieś kryteria są 

szczególnie ważne w przypadku danego działu lub danego rodzaju 

obowiązków. Zastanów się, czy przedsiębiorstwo powinno dosto-

sować kryteria oceny wyników do różnych działów lub różnych 

stanowisk. W przedsiębiorstwach, w których większość wykonuje 

podobną pracę, tego typu dostosowanie kryteriów nie jest z reguły 

konieczne. Dobrym rozwiązaniem w przypadku wielu przedsię-

biorstw może być opracowanie pewnej ilości kryteriów ogólnych 

dla wszystkich pracowników i uzupełnienie ich kryteriami szcze-

gólnymi, stosowanymi dla określonych działów/zakresów obo-

wiązków.

Dopasowując kryteria do danego rodzaju pracy, dobrze jest wyjść 

od zakresów obowiązków. Uzyskasz w ten sposób silne powiązanie 

między wymogami obowiązującymi dla danej pracy i możliwościa-

mi pracownika spełnienia tych wymogów.

Innym rozwiązaniem jest opracowanie jednakowych kryteriów dla 

wszystkich pracowników fi rmy. Być może w twoim przypadku cele 

przedsiębiorstwa są takie same dla wszystkich i w związku z tym 

wszyscy pracownicy powinni być oceniani według tych samych 

kryteriów.

Ocena wyników pracy
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Niektóre kryteria są dość ogólne, a zatem możliwe do zastosowania 

na wszystkich stanowiskach, np. jakość, wydajność i elastyczność. 

Jeśli przedsiębiorstwo stosuje tylko tego typu kryteria, z reguły 

niepotrzebne jest jakiekolwiek dopasowywanie.

 Ocena wyników pracy

Kto powinien dokonywać oceny wyników?
Osoba, która dokonuje oceny wyników, powinna pracować blisko 

ocenianego pracownika. Zwykle to bezpośredni przełożony jest 

najbardziej uprawniony do takiej oceny. Jeśli nie posiada on wy-

starczających informacji, powinien postarać się zdobyć informacje 

uzupełniające z innych źródeł, np. od innych kierowników, innych 

pracowników lub od klientów.

Wybierz od pięciu do dziesięciu kryteriów
Opracowując  kryteria oceny wyników pracy, postaraj się, aby było 

ich niewiele. Przy zbyt dużej ilości kryteriów system wynagradza-

nia może być niezrozumiały, zarówno dla pracowników, jak i tych, 

którzy będę ustalać wynagrodzenia. Wybierz od 5 do 10 kryteriów, 

które uważasz za najważniejsze dla przedsiębiorstwa lub działu.

Oto przykłady kryteriów, którymi można się posłużyć:

Wydajność  Zdolność do wykonywania oczekiwanej ilości pracy

Jakość    Zdolność do spełniania wyartykułowanych i nie-
uświadomionych potrzeb i wymogów klientów oraz 
przedsiębiorstwa

Osiąganie celów Zdolność osiągania założonych celów

Znajomość produktu Wiedza na temat produktów i usług fi rmy oraz ich 
   użytkowania

Efektywność kosztów  Umiejętność wybierania rozwiązań efektywnych pod 
względem kosztów

Zorientowanie na  Umiejętność nadawania priorytetowego znaczenia 
wynik   pracy kreującej zysk

Obsługa komputera  Umiejętność obsługi programów i systemów waż-
nych dla danej pracy

Obsługa maszyn  Umiejętność obsługi maszyn i przyrządów ważnych 
dla danej pracy

Umiejętności językowe Znajomość języków ważnych dla danej pracy

Ocena wyników pracy
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Odpowiedzialność  Zdolność do przyjmowania odpowiedzialności 
i wywiązywania się z poczynionych obietnic

Inicjatywa   Zdolność dostrzegania, co należy zrobić, a następ-
nie robienie tego

Ustalanie priorytetów  Umiejętność działania w każdej chwili w oparciu 
o to, co jest najważniejsze do wykonania właśnie 
w tej chwili

Współpraca   Zdolność dzielenia się swoimi umiejętnościami 
i wiedzą, słuchanie i stymulowanie innych

Samodzielność   Umiejętność wykonywania pracy bez konieczności 
uzyskiwania szczegółowych wskazówek

Podzielność uwagi  Umiejętność pracy z kilkoma różnymi zadaniami 
naraz

Elastyczność   Wykazana zdolność do przystosowania się, zdol-
ność do przestawienia się dla potrzeb różnych 
sytuacji

Ukierunkowanie Umiejętność wyjścia naprzeciw i bycia dostępnym 
na obsługę  dla klientów i współpracowników

Widzenie całościowe  Zdolność dostrzegania kontekstu i powiązań między 
działami, w przedsiębiorstwie, koncernie, otaczają-
cym świecie i wiedza o tych czynnikach

Zorientowanie  Umiejętność pracy w oparciu o potrzeby klienta 
na klienta  i rynku

Umiejętność wyrażania Umiejętność wyrażania i przyjmowania konstruk- 
/przyjmowania krytyki tywnej krytyki i zdolność do zmiany postępowania 
   w razie potrzeby

Profesjonalizm   Umiejętność tworzenia pełnych zaufania relacji 
poprzez swoją wiarygodność i rzeczowość

Zaangażowanie  Brak egoizmu, aktywne zainteresowania i praca na 
rzecz fi rmy

Chęć rozwoju   Wykazywana chęć do rozwijania swoich umiejętno-
ści w celu lepszego wykonywania pracy i reagowa-
nia na zmiany w przedsiębiorstwie

Odporność na stres  Umiejętność rozsądnego działania nawet w stresu-
jących sytuacjach

Możesz, i być może powinieneś, przyjąć inne kryteria w zależ-

ności od rodzaju działalności. Jedno przedsiębiorstwo nierówne 

drugiemu i możliwe, że zupełnie inne czynniki będą ważne dla 

osiągnięcia/utrzymania sukcesu twojej fi rmy. Kryteria wynagradza-

nia są efektywnym instrumentem osiągania sukcesu i w związku 

z tym zanim ustalisz, jakie kryteria przyjmiesz w swoim przedsię-

Ocena wyników pracy
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biorstwie, przemyśl starannie, jakie kwalifi kacje i cechy powinni 

posiadać twoi pracownicy i jakie powinni osiągać wyniki.

Określ stopnie spełnienia kryteriów
Po dokonaniu wyboru kryteriów, które uważasz za najistotniejsze 

w twoim przedsiębiorstwie, powinieneś przypisać im stopnie ich 

spełnienia. Najlepiej przyjąć w tym celu skalę pięciostopniową 

(1-5), w której poszczególne stopnie będą miały następujące zna-

czenie:

5 = Zawsze przewyższa poziom wymogów
4 = Często przewyższa poziom wymogów
3 = Spełnia wszystkie stawiane wymogi
2 = Nie zawsze spełnia stawiane wymogi

1 = Rzadko spełnia stawiane wymogi

Możesz zastosować inną skalę, jeśli uważasz, że będzie lepsza. 

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby użyć skali trzystopniowej dla 

jednego kryterium, a pięciostopniowej dla innego. Należy jednak 

stosować taką samą skalę dla wszystkich pracowników przedsię-

biorstwa.

Opisz stopnie dla każdego kryterium
Ocena wyników pracy będzie łatwiejsza, jeśli dla potrzeb każde-

go kryterium opiszesz, jakie wymogi pracownik musi spełnić, aby 

uzyskać dany stopień. Opisy można dostosować do uwarunkowań 

fi rmy i jej działalności, tak aby były bardzo konkretne, a zatem 

zrozumiałe zarówno dla pracowników, jak i oceniających.

Poniżej znajdziesz dwa różne opisy dotyczące umiejętności obsługi 
programów komputerowych. Pierwszy z nich jest dość ogólny.

5.  Zawsze przewyższa poziom wymogów: Zna i obsługuje używane 
w pracy programy w stopniu bardzo dobrym oraz uczy i wspomaga 
innych pracowników w ich obsłudze.

4.  Często przewyższa poziom wymogów: Obsługuje używane w pracy 
programy w stopniu bardzo dobrym.

3.  Spełnia wszystkie stawiane wymogi: Potrafi  obsługiwać wszystkie 
programy używane w pracy.

2.  Nie zawsze spełnia stawiane wymogi: Obsługuje większość progra-
mów używanych w pracy.

1.  Rzadko spełnia stawiane wymogi: Nie potrafi  obsługiwać żadnych 
programów używanych w pracy lub tylko niewielką część.

Ocena wyników pracy
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Drugi opis jest bardzo konkretny i można by go zastosować np. 

w dziale marketingu i reklamy.

5.  Zawsze przewyższa poziom wymogów: Ekspert w zakresie progra-
mów InDesign, Photo Shop, Illustrator i Presswise. Szkoli innych 
pracowników i pomaga w obsłudze tych programów.

4.  Często przewyższa poziom wymogów: Obsługuje programy InDesign, 
Photo Shop, Illustrator i Presswise w stopniu bardzo dobrym.

3.  Spełnia wszystkie stawiane wymogi: Obsługuje InDesign, Photo Shop 
i Illustrator.

2.  Nie zawsze spełnia stawiane wymogi: Obsługuje InDesign i Photo 
Shop.

1. Rzadko spełnia stawiane wymogi: Obsługuje tylko InDesign.

Zakres i stopień
Powyższy przykład pokazuje, że trudno jest uchwycić zarów-

no zakres, jak i stopień biegłości, jeśli chodzi o różnego rodzaju 

kwalifi kacje, np. umiejętność obsługi programów komputerowych. 

W przykładach tych stopnie odzwierciedlają bardziej zakres niż 

stopień biegłości, choć stopień pojawia się na wyższych stopniach.

Naturalnie, różnica między opanowaniem obsługi programu 

komputerowego a znajomością każdego detalu i każdej najmniej-

szej funkcji programu może być bardzo duża. Poziom kwalifi kacji, 

tzn. jak dobry pracownik jest np. w obsłudze programu, nie musi 

być uwzględniony w tym kryterium, ponieważ z reguły jest on 

oceniany za pomocą takich kryteriów jak jakość czy wydajność, 

oczywiście przy założeniu, że kryteria te są uwzględnione w ocenie 

wyników. Pracownik, który jest biegły w obsłudze danego progra-

mu komputerowego, z reguły produkuje więcej i szybciej, a jego 

prace są wyższej jakości.

Pamiętaj o tym, że musisz przyjąć kryteria w oparciu o kwalifi -

kacje, które tworzą wartość w przypadku twojej fi rmy. Jeśli to 

stopień biegłości w ramach danej kwalifi kacji jest najistotniejszy, 

to właśnie ten czynnik należy poddać ocenie.

 Zważ kryteria
Zwykle pewne kryteria są ważniejsze od innych dla danego rodza-

ju działalności. Tym kryterium należy nadać większą wagę. Przed 

przystąpieniem do przypisywania kryteriom określonej wagi należy 

starannie rozważyć, które z nich najbardziej służą wykonywanej 

działalności i celom przedsiębiorstwa.

Ocena wyników pracy
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Jeśli zdecydujesz się nie stosować  ważenia, pamiętaj, że decyzja ta 

powinna wynikać z rozważenia sytuacji, a nie z pasywności.

Przykład ważenia
Kryterium:             Waga:
Zorientowanie na klienta  4
Wydajność    3
Jakość    3
Elastyczność    2

Obsługa komputera   2

Niejasne kryteria
Kryteria wynagradzania muszą być efektywnym instrumentem 

ustalania płac w praktyce, dlatego też powinny być jasne oraz czy-

telne. Inaczej nie będą służyły celowi, jakim jest właściwe kształ-

towanie wynagrodzeń.

 Widełki płacowe

Widełki płacowe określają przestrzeń płacową dla danego zakresu 

obowiązków. Zakres widełek ustala się w oparciu o to, jakie zróż-

nicowanie płac przedsiębiorstwo uważa za odpowiednie.

Podstawa widełek to wynagrodzenie stanowiskowe, które okre-

śla się przez ocenę zakresu obowiązków. Dach widełek stanowi 

maksymalne wynagrodzenie, jakie przedsiębiorstwo jest w stanie 

zapłacić za pracę na danym stanowisku. Granicą jest punkt, w któ-

rym koszty płacy przekraczają wartość wytwarzaną przez pracow-

nika niezależnie od tego, jak biegły jest on w swojej pracy.

Rozpiętość widełek –  zróżnicowanie wynagrodzeń
Jeśli system indywidualnego wynagradzania ma dobrze funkcjono-

wać, rozpiętość widełek powinna być spora. Inaczej wynagrodze-

nie nie będzie spełniać funkcji zachęty do rozwijania umiejętności 

i coraz lepszego wykonywania pracy. Osiągnięcie wyższych pozio-

mów widełek powinno zabrać dużo czasu. Nie może to być jednak 

celem samym w sobie.

Gdy ktoś chce przebić głową dach
Prędzej czy później niektórzy pracownicy sięgną dachu widełek, 

tzn. osiągną maksymalne wynagrodzenie przewidziane dla ich 
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zakresu obowiązków. Tych pracowników nie zadowoli coroczna 

podwyżka infl acyjna – będą chcieli mieć szansę dalszego wzrostu 

zarobków. Powinno to także leżeć w twoim interesie jako praco-

dawcy, ponieważ wzrost wynagrodzeń niezaprzeczalnie jest moty-

wacją do ciągłego podnoszenia kwalifi kacji pracowników i jakości 

wykonywanej przez nich pracy.

Wielu pracodawców w takiej sytuacji decyduje się awansować 

pracownika na stanowisko kierownicze i w ten sposób umożliwić 

mu wyższe zarobki. Jednak fakt, że ktoś bardzo dobrze wykonuje 

swoją pracę, nie stanowi gwarancji, że będzie on również dobrym 

kierownikiem. Ryzykujesz zatem, że stracisz jednego z najlepszych 

pracowników, a w zamian zyskasz kiepskiego kierownika. Decyzję 

o awansie na stanowisko kierownicze powinieneś podjąć jedynie 

pod warunkiem, że jesteś przekonany o tym, że pracownik spraw-

dzi się w roli kierownika. W innym wypadku powinieneś bardzo 

starannie przemyśleć, jaką podjąć decyzję.

Jeśli stwierdzisz, że pracownik nie jest najlepszym materiałem na 

kierownika, pozostają ci cztery opcje:

• Zrobić wyjątek od przyjętego systemu wynagradzania i zaak-

ceptować fakt, że wynagrodzenie pracownika będzie wyższe niż 

górna granica widełek przypisana do jego stanowiska. Może to 

prowadzić do rozmycia ustalonego systemu wynagrodzeń. Poja-

wia się ryzyko, że taki krok spowoduje obniżenie wiarygodności 

systemu, a zatem i spadek zaufania pracowników.

• Dokonać przeglądu i zmiany poziomu zarobków na danym 

stanowisku. Możesz to zrobić jedynie pod warunkiem, że stwier-

dzisz, iż wartość wytwarzana przez pracownika uzasadnia 

podwyższenie górnej granicy widełek.

• Dodać nowe obowiązki do zakresu obowiązków przyjętego na 

danym stanowisku, tak aby pracownik mógł tworzyć większą 

wartość dla przedsiębiorstwa i tym samym miał możliwość uzy-

skania wyższego wynagrodzenia także w przyszłości.

• Spojrzeć pracownikowi prosto w oczy i powiedzieć, aby poszu-

kał sobie innego, lepiej płatnego stanowiska – w ramach fi rmy 

lub w innej fi rmie. Opcja ta może wydawać się dość konwencjo-

nalna i pozbawiona polotu, jednak gdy patrzy się na pensję jako 

na wynagrodzenie za pracę, nietrudno zrozumieć, że istnieje 

granica, po przekroczeniu której koszty płacy przekraczają war-

tość wytwarzaną przez pracownika dla przedsiębiorstwa.

Ocena wyników pracy
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Znaczenie  czasu zatrudnienia
Czas trwania zatrudnienia sam w sobie nie powinien mieć więk-

szego znaczenia dla wysokości wynagrodzenia. Przy stosowaniu 

metody kształtowania wynagrodzeń opisanej w tej książce warun-

kiem podwyższenia wynagrodzenia, poza podwyżką infl acyjną, 

jest  rozwój indywidualny. Gdy wszystko przebiega tak, jak powin-

no, rozwój indywidualny następuje przez cały czas w wyniku na-

bierania doświadczenia – w tym wypadku można przyjąć, że czas 

trwania zatrudnienia ma korzystny wpływ na rozwój kwalifi kacji 

pracownika. Jednak pracownik o długim stażu pracy, który prze-

stał się rozwijać i uczyć nowych rzeczy, nie jest premiowany w tym 

systemie wynagradzania. Przedsiębiorstwo zaś powinno oczywi-

ście starać się na wszelkie możliwe sposoby stymulować pracowni-

ków do ciągłego rozwoju.

Jak nie wpaść w  pułapkę

Przy ustalaniu systemu wynagrodzeń można wpaść w niejedną 

pułapkę. Można tego uniknąć, mając świadomość, jakie to pułapki. 

Tego, że ustalanie wynagrodzeń jest sprawą subiektywną, nie trak-

tuję jako pułapki, a raczej jako zdroworozsądkowe stwierdzenie 

z zakresu problematyki wynagradzania. W tym ustępie opiszę kil-

ka najczęściej pojawiających się pułapek.

Praca blisko szefa jest ważniejsza niż inna
Będąc przełożonym, który dokonuje oceny wyników pracy najbliż-

szych współpracowników, musisz postarać się zachować obiekty-

wizm. Istnieje bowiem tendencja polegająca na tym, że pracownicy 

pracujący blisko szefa, z punktu widzenia hierarchii lub zakresu 

obowiązków, są bardziej korzystnie wynagradzani niż inni.

Zaraźliwość
Zaraźliwość, czyli – mówiąc ładniej –  „efekt halo”, polega na tym, 

że przy ocenianiu jednej cechy/właściwości danej osoby kierujemy 

się jej pozostałymi cechami. A zatem ocena jednej cechy może być 

zaraźliwa i automatycznie przenieść się na ocenę innych, co powo-

duje, że obraz całościowy może być mylny. Oczywiście należy się 

tego wystrzegać.
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Wszystkim po równo
W swoim zapale do wyrównywania różnic w celu uniknięcia kłótni 

i sporów wokół kwestii różnic płacowych wielu przełożonych decy-

duje się na rozwiązania kompromisowe, zamiast oceniać faktyczne 

wyniki pracy pracowników w ciągu ostatniego roku. Po równo 

wcale nie znaczy najlepiej.

Zauroczenie elokwencją
Niektóre osoby potrafi ą prezentować swoje dokonania w czarujący 

sposób. Wszystko, co robią, wydaje się głęboko przemyślane i war-

tościowe. Nie daj się w ten sposób omamić.

 Sytuacja prywatna
Bywa, że na ocenę wyników pracy pracownika może mieć wpływ 

jego sytuacja prywatna, a przede wszystkim sytuacja materialna. 

Być może zabrzmi to cynicznie, ale sytuacja prywatna pracownika 

nie może mieć najmniejszego wpływu na wysokość jego wyna-

grodzenia. Można jednak spróbować znaleźć inny sposób, w jaki 

przedsiębiorstwo lub ty sam możecie mu pomóc.

Niezmienny obraz
Spojrzeć na człowieka w innym świetle – czyż nie jest to spore 

wyzwanie? Zdarza się, że jakość pracy i kwalifi kacje pracownika 

zmieniły się w ciągu roku, natomiast obraz pracownika w świa-

domości jego szefa nie zmienił się wcale. Postaraj się patrzeć na 

swoich pracowników „świeżym okiem”.

Obiecujący potencjał
Ocena wyników pracy dotyczy wykonanej pracy, a nie osiągnięć, 

które być może będą udziałem pracownika w niedalekiej przyszło-

ści. Obietnica dobrych wyników nie podlega ocenie przy ustalaniu 

wysokości wynagrodzenia. Właściciele klubów sportowych, podpi-

sując kontrakt o dużej wartości z nowym sportowcem zakupionym 

do zespołu lub przydzielając jednemu z zawodników niezrozumiale 

wysoką premię, często motywują to dużym potencjałem zawodni-

ka. Takie postępowanie z pewnością spotyka się z równie małym 

zrozumieniem ze strony innych pracowników w przedsiębiorstwie, 

jak i innych zawodników w drużynie sportowej.

Ciągnie swój do swego
Cechy szefa to oczywiście dobre cechy, podobnie jak jego kwalifi -

kacje. Dlatego też pracownik o podobnych cechach naturalnie jest 

oceniany najlepiej. Sam słyszysz, jak to brzmi.

Ocena wyników pracy
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 Przykład oceny wyników – klinika stomatologiczna

W poprzednim rozdziale przedstawiłem przykład oceny zakresów 

obowiązków w prywatnej klinice stomatologicznej. Oto kontynu-

acja tego samego przykładu. Tym razem przedstawiam przykłado-

wy sposób ustalania indywidualnej części wynagrodzenia.

W klinice stomatologicznej pracuje 9 osób: trzy higienistki stoma-

tologiczne, dwie starsze higienistki stomatologiczne, lekarz stoma-

tolog, pielęgniarka kliniczna, dyrektor kliniki i recepcjonistka.

W klinice wybrano siedem kryteriów, które oceniono jako istotne 

dla rodzaju działalności oraz idei handlowej i celów przedsiębior-

stwa. Część kryteriów ma dość ogólny charakter i może być stoso-

wana w większości przedsiębiorstw. Pozostałe kryteria wybrano 

ze względu na to, że klinika pracuje w tzw. systemie stomatologii 

zespołowej, w którym czynniki te uważane są za bardzo istotne.

Siedem kryteriów oceny wyników
Efektywność
Zdolność do wykonywania oczekiwanej ilości pracy przy zachowaniu oczeki-
wanej jakości (w ramach czasu pracy).

Zaangażowanie
Pozbawione egoizmu, aktywne zainteresowanie i praca na rzecz fi rmy.

Profesjonalizm
Umiejętność budowania pełnych zaufania relacji w stosunkach ze współpra-
cownikami i pacjentami oraz innymi osobami.

Ustalanie priorytetów
Zdolność do tego, aby w każdej chwili wykonywać pracę z punktu widzenia 
tego, co jest najważniejsze dla kliniki.

Umiejętność współpracy
Dobra współpraca w zespole i ze współpracownikami na różnych szczeblach.

Samodzielność
Umiejętność samodzielnej pracy i wykazywania inicjatywy w działaniu.

Chęć rozwoju
Wykazana chęć rozwoju indywidualnego w celu jeszcze lepszego przyczynia-
nia się do osiągnięcia celów kliniki.

Ocena wyników trzech higienistek
W dalszej części przedstawiam ocenę wyników pracy trzech higie-

nistek stomatologicznych. Przygotowałem prosty formularz oceny, 

który może posłużyć ci jako inspiracja. Zamieściłem także komen-

tarze. Dokonano ważenia kryteriów zgodnie z tym, co uważa się za 

najważniejsze dla tego typu działalności.
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