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Rozmowa oceniająca – studia nad współczesnymi 
wytycznymi

Celem artykułu jest identyfikacja współczesnego stanowiska badaczy w sprawie 
wytycznych, które pozwalają na uzyskanie zakładanej efektywności rozmowy 
oceniającej. Artykuł jest próbą zestawienia wskazań teoretycznych i empirycz-
nych, dotyczących efektywnego prowadzenia rozmowy oceniającej. Przedmiotem 
studiów była literatura z zakresu systemu ocen okresowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozmowy oceniającej i czynników (ludzkich i organizacyjnych), 
wpływających na jej efektywność, której miarą jest wzrost motywacji i poprawa 
wyników osiąganych przez pracowników. W opracowaniu wzięto pod uwagę 
polskie i zagraniczne opracowania poświęcone tej tematyce.

Słowa kluczowe: system ocen okresowych (appraisal system), rozmowa oceniająca (appraisal inte-
rview), ocenianie pracowników (employees’ evaluation)

Wstęp

Każdy system ocen, niezależnie od tego jak słabo lub doskonale jest skonstruowany, 
w rzeczywistości jest tylko narzędziem pomocniczym w rękach menedżera, które nie 
tylko służy do przeprowadzenia oceny i przekazania jej w rozmowie oceniającej, ale 
również do zarządzania pracownikami. Rozmowa oceniająca jest bardziej rozbudo-
waną i ustrukturalizowaną formą przekazywania informacji zwrotnych. Dziś uznaje 
się ją za jeden z zasadniczych czynników, które decydują o tym, czy system ocen 
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będzie spełniał swoje rozliczne pozytywne funkcje, czy też okaże się porażką o wie-
loaspektowych negatywnych konsekwencjach (Boachie-Mensah, Seidu, 2012, s. 75).

Niniejszy artykuł zaprezentuje wytyczne na temat efektywności rozmowy oce-
niającej, jako najważniejszego elementu systemu ocen okresowych. Efektywna roz-
mowa oceniająca prowadzi do podniesieniu motywacji pracowników, ich wyższej 
satysfakcji z pracy oraz osiągania lepszych rezultatów pracy. Przeprowadzone studia 
literatury obejmowały nie tylko pozycje teoretyczne, ale również opracowania, które 
zawierały wyniki badań nad rozmową oceniającą. Do tej pory, jak pisze m.in. Clifton 
(2012), choć powstało bardzo dużo podręczników na temat prowadzenia oceny 
pracowników, w tym rozmowy oceniającej, to trudno jest w nich znaleźć zalecenia 
oparte na rzeczywistych wnioskach z badań. Tym samym artykuł jest próbą ze-
stawienia wytycznych dotyczących efektywnego prowadzenia rozmowy oceniającej 
opartych w dużej mierze na badaniach naukowych. 

W dalszej części artykułu zostaną podjęte zagadnienia: istoty i znaczenia infor-
macji zwrotnej (feedback), celów rozmowy, osoby oceniającej, osoby ocenianej oraz 
charakteru i organizacji rozmowy. 

Informacja zwrotna jako podstawa rozmowy oceniającej

Istotnym elementem oceny okresowej jest przekazywana pracownikom (feedback) 
informacja zwrotna, której celem ma być zwiększenie motywacji i zachęcenie do 
lepszej pracy. Po latach badań uznano, że taka informacja powinna być przekazywa-
na na co dzień, na bieżąco, wówczas sytuacja rozmowy oceniającej jest tylko zwykłą 
formalnością i podsumowaniem tego, czego pracownik już wcześniej dowiedział się 
od przełożonego. 

Badania pokazują, że współcześnie aż 64% pracowników przedkłada taką wła-
śnie codzienną wymianę informacji z szefem bardziej nad oficjalne systemy oceny 
(Branham, 2005, s. 105). Prowadzenie rozmowy oceniającej raz do roku zamiast 
regularnej komunikacji z pracownikiem Branham przyrównuje do sytuacji trene-
ra koszykówki, który miałby powiedzieć swoim zawodnikom: „Umawiamy się, że 
wychodzicie na boisko i rozgrywacie trzydzieści meczy, a na koniec sezonu usiądę  
z każdym z osobna i omówimy sobie, jak wam poszło i co poprawić w przyszłości” 
[Tamże, s. 100]. Choć w sporcie taka sytuacja jest nie do pomyślenia, to w rzeczywi-
stości firmowej jest oczywistością. 

Kiedy informacja zwrotna nie jest przekazywana na co dzień, problemy nawar-
stwiają się i do czasu rozmowy oceniającej eskalują do poziomu, który prowadzi do 
konfliktu lub zwolnienia pracownika (Woodford i wsp., 2011, s. 123). 
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O konieczności stałego formalnego i nieformalnego informowania pracowników 
pisze także Roberts (2002, s. 93). Jego zdaniem, to jeden z elementów budowania 
partycypacyjnego stylu oceniania, który zwiększa efektywność systemu ocen. Stałe 
przekazywanie informacji zwrotnej jest według niego szczególnie ważne w wypadku 
aktualnie dość rozpowszechnionego zarządzania przez cele. Tylko dzięki informacji 
zwrotnej, która jest przekazywana na czas, oparta na behawioralnych wskaźnikach, 
dostarczana przez wiarygodne źródło i szczegółowa, można korygować działania 
pracownika, a dzięki temu osiągać nie tylko wzrost jego efektywności, ale także 
wzrost jego satysfakcji z pracy (Tamże). 

Godzwon (2007, s. 90) nazywa takie przekazywanie informacji zwrotnej niesfor-
malizowaną, permanentną oceną, mającą na celu zapewnienie dobrej jakościowo 
realizacji zadań.

Istotne jest nie tylko, aby informację zwrotną przekazywać na bieżąco, ale przede 
wszystkim – aby robić to w sposób motywujący. Już dość dawno wskazano (Ryan, 
1982), że nawet pozytywna w swojej wymowie informacja zwrotna może róż-
nić się charakterem i w konsekwencji inaczej oddziaływać na pracownika. Ważne 
jest, czy informacja zwrotna ma wydźwięk kontrolny czy też czysto informacyjny.  
W sytuacji informacji zwrotnej o charakterze kontrolującym nie tylko zmniejsza się 
poziom zaangażowania, ale także poziom wykonania. Ryan (1982, s. 459) tłumaczy 
to naturalnym ludzkim odruchem oporu psychicznego, opisanym przez Brehma, 
który stworzył teorię reaktancji, opartą na założeniu, że ludzie są motywowani do 
utrzymywania swojej swobody działania. Gdy swoboda ta jest w jakiś sposób za-
grożona, będą wówczas przeciwdziałać, dążąc do przywracania wolności wyboru  
i przeciwstawiając się temu, kto próbuje coś narzucić lub czegoś zakazać. Według tej 
teorii, ludzie, którzy czują się przymuszani i kontrolowani przez jakieś czynniki ze-
wnętrzne, będą wykazywać tendencje, aby zwalczać te próby nadzorowania poprzez 
podejmowanie działań przeciwnych (Worchel, Brehm, 1971). 

Menedżerowie mogą nie przekazywać informacji zwrotnej, nie rozumiejąc wagi jej 
udzielania, lub świadomie unikać jej przekazywania z różnych powodów. Jednak bada-
nia powodów odchodzenia z pracy pokazują, że ocena i informacja zwrotna są ważne 
także dla pracowników, a ich brak był wymieniany jako jeden z głównych powodów 
utraty zaangażowania i w konsekwencji odchodzenia z pracy (Branham, 2005, s. 95). 

Cele rozmowy oceniającej

Współczesne badania i analizy (Boachie-Mensah, Seidu, 2012, s. 75) pozwalają 
stwierdzić, że jakość systemu ocen i jego efektywność są silnie związane z celem 
przeprowadzenia i wykorzystania oceny. Efektywność oceniania jest większa, gdy 

ZZL(HRM)_5-2013_Lipowska_100-111



103Portfel metod i narzędzi

jest ono stosowane jako jeden ze sposobów zarządzania pracownikami, a nie meto-
da „mierzenia” czy też zyskania narzędzia do porównywania pracowników. Mene-
dżerowie, którzy odpowiednio wykorzystują system ocen, za jego pomocą motywu-
ją, ustalają cele stanowiskowe oraz cele rozwojowe, a także analizują umiejętności 
pracowników, ich aspiracje i zastanawiają się, w jaki pełniejszy sposób można je 
spożytkować w organizacji. 

Z badań tych wynika, że surowość i rzetelność ocen są związane z celem oceny. 
Kiedy ocena jest przeprowadzana po to, aby dokonać podwyżek wynagrodzeń, przy-
znać premię lub dokonać przesunięć,  jest  mniej surowa i mniej rzetelna niż wte-
dy, gdy jej celem jest udzielenie pracownikowi informacji zwrotnej lub jego rozwój 
(Tamże, s. 77).

Choć od lat pisze się wiele o tym, że ocena ma charakter rozwojowy i powin-
na jako taka być dobrze przyjmowana przez pracowników, to jednak współcześnie 
dostrzega się, że w praktyce miesza się cele rozwojowe i ewaluacyjne (McKenna, 
Beech, 1997, s. 161). Aby możliwe było stworzenie planu rozwojowego dla pracow-
nika, potrzebna jest jego otwartość i szczerość w mówieniu o swoich słabych stro-
nach oraz analizowaniu przyczyn porażek. Często taka rozmowa ma być elementem 
jednego spotkania, w trakcie którego wcześniej dokonuje się ewaluacji umiejętności 
pracownika, jego zachowań, kompetencji lub poziomu osiągnięcia celów wyznaczo-
nych na dany okres, w powiązaniu z konkretnymi wymiernymi konsekwencjami dla 
pracownika. Konsekwencjami są nie tylko nagrody, szkolenia i awanse, ale również 
degradacje, zwolnienia, przesunięcia itd. Trudno jest zrealizować oba te cele w trak-
cie jednej rozmowy. Jedną ze współczesnych propozycji jest rozdzielanie w czasie 
obu tych elementów rozmowy oceniającej lub przeprowadzenie rozmowy o celach 
rozwojowych przez specjalistę w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (Tam-
że). Branham (2005, s. 111) w swojej książce poświęconej analizie badawczej powo-
dów odchodzenia z pracy cytuje zdania ekspertów od zarządzania efektywnością. 
Stwierdzili oni, że w firmach, gdzie osiągnięto największy poziom ogólnej satysfak-
cji i efektywności, systemy ocen nie zawierają skali ocen ani opinii podsumowującej, 
które zwiększają reakcję obronną pracowników oraz zmniejszają ich otwartość na 
konstruktywne wnioski, które mogłyby wynikać z oceny. Przestrzegają także przed 
wiązaniem kwestii wynagrodzenia z podsumowaniem wyników.

Innego zdania jest Borkowska (2001, s. 177–178), która uważa, że system ocen 
powinien być ściśle powiązany zarówno z ocenami indywidualnymi, jak i zespoło-
wymi. Z cytowanych przez nią badań wynika, że kształtowanie różnych wskaźników 
wynagrodzeń jest pierwszym pod względem częstości efektem ocen w Polsce, drugi  
– to identyfikacja potrzeb szkoleniowych, a trzeci to przeprowadzanie awansów. 
Culbert, przeciwnik  dokonywania ocen okresowych, słusznie zauważa, że nawet 
rozmowa rozwojowa, nie tylko rozmowa oceniająca, w której pracownik miałby 

ZZL(HRM)_5-2013_Lipowska_100-111



104 Portfel metod i narzędzi

odkryć swoje obszary „słabości” i przeanalizować je wspólnie z szefem, aby znaleźć 
przyczyny braku efektywności, nigdy nie będzie szczera i otwarta. Pracownik będzie 
miał bowiem świadomość, że ujawnione przez niego informacje zostaną wykorzy-
stane za jakiś czas przy formalnej ocenie. Możliwy wówczas niepokój zobrazować 
można następującymi słowami: „Nie chcesz komuś wręczać kija tylko po to, aby 
mógł cię nim stłuc” (Culbert, Rout, 2012, s. 81).

Kwestie związane z osobą oceniającego

Mensach i Seidu (2012, s. 75) w analizowanym studium przypadku wskazują na to, 
że nastrój oceniającego ma duży wpływ na ocenianie. Na etapie dokonywania ocen 
dobry nastrój ma swoje konsekwencje w większej pobłażliwości, mniejszej dokład-
ności oraz silniejszym efekcie halo. Natomiast na etapie rozmowy oceniającej wiąże 
się z lepszą relacją z podwładnym, ale także z przywoływaniem z pamięci pozytyw-
nych wydarzeń. Również Godzwon (2007, s. 88) pisze o związku dobrego nastroju 
oceniających z wyższym poziomem udzielanych ocen 

Z kolei badania Asmuß (2008, s. 425) wskazują, że dla efektywności rozmowy 
oceniającej, a w szczególności przyjęcia krytycznej informacji zwrotnej przez pod-
władnego, znaczenie ma stosunek przełożonego do udzielania takich informacji. Je-
śli uważa on krytyczną i negatywną informację zwrotną za problematyczną kwestię, 
która pogorszy relacje ze współpracownikiem i źle na niego wpłynie, przekazuje te 
informacje w niebezpośredni, zawoalowany sposób, czasami się od nich dystansując. 
Powoduje to nie tylko przedłużenie samej rozmowy, ale także utrudnienie lub nawet 
uniemożliwienie zrozumienia przez pracownika realnych zarzutów i wypracowanie 
sposobów rozwiązania problemu. Tym samym równie niemożliwe jest osiągnięcie 
głębszego porozumienia w rozmowie i zyskanie przez przełożonego wglądu na te-
mat tego, co powoduje problem, oraz wspólne dokonanie wartościowych ustaleń.

Zdaniem Sidor-Rządkowskiej (2006), szkolenie menedżerów i przygotowanie 
ich do prowadzenia oceny, a w szczególności rozmowy oceniającej, są kolejnymi po 
pozyskaniu akceptacji pracowników kryteriami powodzenia systemu oceniania. 

Niektórzy uważają jednak, że umiejętność komunikacji jest niemożliwa do osią-
gnięcia poprzez prosty trening, skupiony na omówieniu czy nawet przećwiczeniu nor-
matywnego modelu prowadzenia rozmowy oceniającej.  Nie przeprowadzi się jej bo-
wiem według z góry ustalonego scenariusza, ale należy dokonywać szeregu decyzji na 
podstawie tego, co się dzieje w jej trakcie, i strategicznie reagować (Clifton, 2012, s. 304).

Zdaniem Lewisa (2011, s. 173), kluczem do powodzenia systemu oceniania jest 
odpowiedzialność zarówno oceniających, jak i kadry zarządzającej. Odpowiedzial-
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ność menedżerów wyraża się między innymi dokonywaniem przemyślanej oceny, 
dotrzymywaniem ustalonych terminów, trzymaniem się organizacyjnych wytycz-
nych w sposobie prowadzenia rozmowy oceniającej. 

Kwestie związane z osobą ocenianego

Większość pracowników jest teoretycznie za stosowaniem systemu ocen okreso-
wych, rozumiejąc jego zasadność i cele. Mają jednak wątpliwości co do samego pro-
cesu oceniania oraz wykorzystania wyników oceny przez przełożonych. Podstawo-
we zarzuty pracowników wobec systemu ocen dotyczą niesprawiedliwości oceniania 
(Boachie-Mensah, Seidu, 2012, s. 74).

Reakcja osoby ocenianej na ewaluację jest najlepszym miernikiem efektywności 
systemu ocen. Roberts (2002) pisze o tym, że system oceniania będzie kompletnie 
nieefektywny, jeśli pracownicy będą go uważać za niesprawiedliwy, bezwartościowy, 
nieprzydatny i obarczony błędami. Ponadto kiedy pracownicy uważają system ocen 
za niesprawiedliwy lub też (w sytuacji konkretnej rocznej oceny) że zostali ocenieni 
za nisko, poniżej spodziewanego poziomu, ich reakcja jest bardzo negatywna. Nie 
tylko odrzucają informację zwrotną, która została im udzielona, ale także niechętnie 
uczestniczą w jakichkolwiek planach naprawczych czy programach rozwojowych. 
Z badań Mani (2002) wynika, że pracownicy oceniają system ocen okresowych  
o wiele niżej niż ich przełożeni. Dlatego w ocenie efektywności systemu ocen okre-
sowych nie należy poprzestać na zadowoleniu menedżerów z oceniania i jego przy-
datności, ale poznać też rzeczywiste opinie pracowników. 

Współcześnie uważa się, że stosunek pracowników do oceniania, a szczególnie 
do rozmowy oceniającej, okazuje się być istotny nie tylko dla ich gotowości do przy-
jęcia informacji zwrotnej, ale także, jak pokazują badania (Asmuß, 2008, s. 410), jest 
ważną determinantą wypalenia zawodowego, 

Choć generalnie można stwierdzić, że pracownicy pragną być oceniani i dowie-
dzieć się w ten sposób o uznaniu przełożonego, to jednak jednocześnie obawiają się 
tego, co mogą usłyszeć na swój temat. Niewielki odsetek ludzi, w tym oczywiście 
pracowników, jest w stanie spokojnie i bez sprzeciwu przyjąć rzeczowe, ale jednak 
negatywne uwagi na swój temat. Zwykle ludzie reagują mechanizmami obronnymi, 
pasywną obroną lub atakiem bezpośrednim (Louart, 1995, s. 120). Taka reakcja jest 
szczególnie uzasadniona i zrozumiała w sytuacjach, gdy przełożeni wyrażają swoją 
negatywną ocenę w stosunku do spraw, na które pracownik nie miał wpływu, za 
które nie jest odpowiedzialny, lub dotyczących jego własnej osoby, których nie jest 
w stanie zmienić. 

Wieloletnie doświadczenie bycia ocenianym pozwala pracownikom poznać cele 
oceny, lepiej znać cały proces oceniania. Takie zaznajomienie z ocenianiem okazuje 
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się być istotnym czynnikiem redukującym napięcie w czasie rozmowy oceniającej. 
Tacy pracownicy w większym stopniu współpracują z menedżerem w czasie rozmo-
wy oceniającej (Boachi-Mensah, Seidu, 2012, s. 76).

Clifton (2012) poleca, aby szkolić nie tylko menedżerów, ale również pracowni-
ków, szczególnie z umiejętności asertywnej komunikacji, która jak się okazuje poma-
ga im radzić sobie w sytuacji oceny. Redukując napięcie i zwiększając poczucie kon-
troli, prowadzi do lepszego przyjmowania otrzymywanych informacji zwrotnych.

Relacja między przełożonym a podwładnym

Badania Mani (2002) udowodniły, że zaufanie pracowników do przełożonych ma 
bezpośredni związek z ich akceptacją i zaufaniem do systemu ocen. Brak zaufa-
nia pracowników do swoich przełożonych skutkuje złym nastawieniem do systemu 
oceniania jako takiego oraz do odrzucenia informacji zwrotnej przekazanej w czasie 
rozmowy oceniającej. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy ścisłym prze-
strzeganiem procedur w systemie ocen a zaufaniem pracowników do tego systemu. 
Kluczowa okazuje się więc oparta na zaufaniu relacja przełożony-podwładny.
Jakość relacji między przełożonymi a podwładnymi ma swoje odzwierciedlenie we 
wpływie, jaki ma rozmowa oceniająca na efektywność i satysfakcję z pracy, jak do-
wodzą badania (Asmuß, 2008, s. 410). 

Zarządzanie wspierające autonomię podwładnego buduje motywację, wzmacnia 
satysfakcję z pracy oraz prowadzi do lepszego poziomu wykonania. Takie zarzą-
dzanie to m.in.: poszanowanie dla opinii i perspektywy podwładnego, dostarcza-
nie znaczącej informacji zwrotnej w pozbawiony manipulacji sposób, oferowanie 
możliwości wyboru, zachęcanie do inicjatywy (Baard, Deci, Ryan, 2004, s. 2048). 
Elementy wymienione uprzednio jako przykłady zachowań menedżerskich wspie-
rających autonomię mogą jednocześnie stanowić opis pożądanego sposobu prowa-
dzenia rozmowy oceniającej. Przeciwieństwem zarządzania wspierającego autono-
mię jest zarządzanie kontrolujące. Charakteryzuje się ono między innymi: nadmierną 
kontrolą, zbyt wysokimi wymaganiami, stawianiem wyzwań przewyższających możli-
wości, nastawieniem na konfrontację, oczekiwaniem od podwładnych postępowania 
w określony sposób z jednoczesnym zagrożeniem karą lub obietnicą nagrody (Ryan, 
Deci, 2000, s. 76). Ten rodzaj zarządzania ma obniżający wpływ na konceptualne 
myślenie, rozwiązywanie problemów oraz kreatywność (Gagne, Deci, 2005, s. 348). 

Culbert przypomina, że ludzie nie odchodzą od firm, ale od menedżerów (Cul-
bert, Rout, 2012, s. 105), pokazując tym samym jak bardzo istotna jest relacja mię-
dzy szefem a podwładnym dla motywacji i efektywności pracownika.
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Charakter i organizacja rozmowy oceniającej

Dla pracowników ważne jest szczególnie, czy rozmowa oceniająca będzie miała 
rzeczywiście charakter rozmowy i wspólnego analizowania typu problem solving, czy 
przynajmniej będą mogli się wytłumaczyć w rozmowie typu tell and listen czy też 
tylko usłyszą to, co ma im do przekazania przełożony, i będą musieli przyjąć bez 
dyskusji, w rozmowie typu tell and sell. Różni autorzy (Perry, 1996; Whiddett, Holly-
forde, 2003; Sidor-Rządkowska, 2001) mówią o tym, jak ważne jest, aby pracownicy 
mieli możliwość wytłumaczenia niezależnych od nich przyczyn, dla których coś nie 
zostało zrobione. Jak dowodzi Roberts (2002), aż czterech menedżerów na dziesię-
ciu uważa, że za słabe wyniki pracowników należy winić ich samych, podczas gdy  
w rzeczywistości winą jest złe zarządzanie.

Jeśli wyjaśnienia są prawdziwe i potwierdzone, przełożeni powinni nie tylko je 
przyjąć, ale również zmodyfikować swoją ocenę (Sidor-Rządkowska, 2001, s. 21, 
156). Pracownicy reagują sprzeciwem oraz frustracją i źle odbierają przełożonych, 
którzy obarczają ich zbyt wielką odpowiedzialnością i nie potrafią dostrzec organi-
zacyjnych przyczyn lub obiektywnych ograniczeń osobistych, które spowodowały 
niepowodzenia w osiągnięciu celów.

Asmuß (2008) wskazuje na znaczący rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką do-
tyczącą wykorzystania czasu w trakcie rozmowy oceniającej. Choć teoria zaleca, aby 
to głównie pracownik miał możliwość wypowiedzieć się w czasie takiego spotkania, 
to praktyka pokazuje, że tymi, którzy mówią w przeważającej części rozmowy, są 
menedżerowie. Szczególnie jest to widoczne w części dotyczącej omawiania planów 
na przyszłość, rozwoju umiejętności pracownika. To właśnie na tym etapie rozmo-
wy wskazane byłoby, aby to pracownik mógł się wypowiedzieć, ujawniając swoje 
aspiracje i plany, i sprawdzić ich możliwość realizacji w firmie.

Odpowiedni czas poświęcony pracownikowi, brak pośpiechu, skupiona uwa-
ga, nieprzerywanie przez telefony i pracowników, a także warunki zapewniające 
prywatność wydają się być wskazaniami oczywistymi. Brak dbałości przełożonego  
o zapewnienie powyższych warunków, odsłaniającej dodatkowo nieprzygotowanie 
przełożonego, jest najczęściej odbierany  przez pracowników jako element manipu-
lacji (Roberts, 2002, s. 92). Tym samym wszystko, co zostanie przekazane podczas  
rozmowy przeprowadzonej w takich warunkach, zostanie odrzucone. 

Roberts (2002) opisuje zalety partycypacyjnego stylu oceniania, w tym prowadzenia 
rozmowy oceniającej. Takie podejście do oceniania charakteryzuje nie tylko staranie  
o aktywizację ocenianego w czasie rozmowy, ale także włączanie go w różne eta-
py projektowania systemu ocen, aby uwzględniając jego „głos”, w efekcie pozyskać 
akceptację dla systemu oraz móc uzyskać wzrost motywacji wewnętrznej. Poprzez 
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uczestniczenie pracownicy poznają dokładnie system ocen, zasady oceniania, co skut-
kuje o wiele wyższą skłonnością do akceptowania otrzymanych ocen. Uczestniczenie 
jest istotnym elementem wzmacniania autonomii pracowników, która z kolei wa-
runkuje ich rozwój, ale także powoduje, że pracownicy są gotowi podjąć się nawet 
bardziej ambitnych celów, niż te, które chcieliby powierzyć im przełożeni. Ponadto 
w takim modelu oceniania uczestniczenie prowadzi do obniżenia napięcia występują-
cego w czasie rozmowy, do zmniejszenia konfliktu między ocenianym a oceniającym,  
a także do zredukowania lub eliminacji reakcji obronnych ocenianego (Tamże, s. 90).

Aby rozmowa oceniająca przebiegała sprawnie, konieczne jest nie tylko wcze-
śniejsze przygotowanie do niej oceniającego i ocenianego. Chomątowska i Janiak-  
-Rejno (2009, s. 121–122) wskazują na wagę odpowiedniego przeszkolenia obu 
stron na etapie wdrożenia systemu ocen okresowych, podając jednocześnie różne 
wskaźniki, pozwalające sprawdzić, czy przygotowanie i znajomość systemu ocen są 
wystarczające. Zapoznanie się z treścią i zasadami oceniania powoduje zakłócenie 
przebiegu oceny, wydłużenie rozmowy oraz eskalację napięcia (Tamże). 

Próba identyfikacji kluczowych wytycznych dla przygotowania  
i prowadzenia rozmowy oceniającej

Przeprowadzone powyżej studia wybranych współczesnych teorii oraz badań nad 
rozmową oceniającą wskazują na cztery kluczowe wytyczne, których przestrzeganie 
pozwala osiągnąć zakładane efekty rozmowy oceniającej.

Przekazywanie na co dzień informacji zwrotnej pracownikom, jako procesu per-
manentnej, nieformalnej oceny, jest pierwszą wytyczną. Taka praktyka zapobiega 
nawarstwianiu problemów, umożliwia korygowanie działań pracownika, prowadzi 
do wzrostu jego efektywności i satysfakcji z pracy. Ponadto sprawia, że rozmowa 
oceniająca jest pozbawiona napięć oraz może być poświęcona podsumowaniom  
i celom rozwojowym.

Kolejna wytyczna dotyczy wcześniejszego przygotowania zarówno menedżerów, 
jak i pracowników, poprzez szkolenia. Szkolenie menedżerów powinno obejmować: 
zapoznanie z procedurami i narzędziami oceniania, uświadomienie możliwych błę-
dów oceniania, przećwiczenie prowadzenia rozmowy oceniającej. Ponadto szkole-
nie powinno kształtować poglądy na temat udzielania krytycznej informacji zwrot-
nej. Szkolenie nie tylko usprawni proces i zapewni przebieg rozmowy oceniającej 
bez napięć, przedłużania i zakłóceń, ale także pomoże wykorzystać ocenianie jako 
narzędzie zarządzania. Szkolenie pracowników, oprócz zaznajomienia z systemem 
oceniania, powinno zawierać umiejętności asertywnej komunikacji, prowadzące do 
lepszego przyjmowania otrzymywanych informacji zwrotnych.  
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Budowa relacji opartych na zaufaniu oraz promowanie zarządzania budującego 
autonomię są kolejnymi ważnymi wytycznymi. Zaufanie pracowników do przeło-
żonych ma bezpośredni związek z ich akceptacją i zaufaniem do systemu ocen. Jego 
brak skutkuje odrzuceniem otrzymanej informacji zwrotnej. Zarządzanie budujące 
autonomię pracowników pomaga  tworzyć to zaufanie, jednocześnie wzmacniając 
motywację, satysfakcję z pracy i prowadząc do lepszego poziomu wykonania.

Ostatnia kluczowa wytyczna to prowadzenie przez menedżerów rozmowy oce-
niającej nie jako swój monolog, ale – tak jak wskazuje jej nazwa – jako rozmowę, 
w której pracownik ma prawo nie tylko się wytłumaczyć, ale również powiedzieć  
o ważnych dla siebie sprawach. Rzetelnie podchodzący do oceny menedżer, do-
wiadując się o organizacyjnych przyczynach niepowodzeń w osiągnięciu celów, po-
winien być gotowy do weryfikacji swojej oceny, umacniając tym samym zaufanie 
pracownika.

Dobrze jest pamiętać o tym, że – obok pozyskania akceptacji pracowników dla 
systemu ocen – najistotniejszym kryterium decydującym o powodzeniu systemu 
oceniania są umiejętności interpersonalne menedżera i sposób przeprowadzenia 
przez niego rozmowy. Jak pisze Sidor-Rządkowska (2001, s. 130), nieprzygotowany 
do swojej roli menedżer może zepsuć złym prowadzeniem rozmowy oceniającej 
doskonale opracowane procedury i kwestionariusze. Jednocześnie niedoskonały 
kwestionariusz nie jest przeszkodą w dokonywaniu motywującej oceny przez mene-
dżera starannego, odpowiedzialnego, przygotowanego i świadomego. Tym samym  
właściwe przeprowadzenie rozmowy oceniającej okazuje się istotniejsze od proce-
dur i narzędzi oceny. 

Zakończenie 

Na podstawie współczesnej literatury polskiej i zagranicznej prześledzono wytycz-
ne związane z efektywnością rozmowy oceniającej w odniesieniu do takich czynni-
ków, jak: informacja zwrotna, cele rozmowy, osoba oceniająca, osoba oceniana oraz 
charakter i organizacja rozmowy. 

Choć w literaturze poświęconej ocenianiu można znaleźć wiele zaleceń, to jed-
nak nie wszystkie są poparte badaniami. Zbyt mało jest też podanych konkretnych 
operacjonalizacji teorii dotyczących oceniania pracowników. Ponadto większość 
badań, jak zauważa Clifton (2012), skupia się głównie na tym, co poprzedza roz-
mowę oceniającą – na etapie projektowania i wdrażania, albo na tym, co jest jej wy-
nikiem, na możliwych zastosowaniach oceny. Dalsze studia poświęcone ocenianiu 
pracowników oraz rozmowie oceniającej w szczególności mogłyby wypełnić te luki, 
dostarczając praktykom zajmującym się ocenianiem w organizacjach, pomocnych 
wskazówek, konkretnych i sprawdzonych empirycznie.
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Appraisal Interview: Studies on Contemporary Guidelines
Summary

The goal of  this article is the identification of  the current position of  researchers 
on guidelines that allow the achieving of  the assumed effectiveness of  the appra-
isal interview. The article strives to assemble theoretical and empirical indications 
relating to the effective conducting of  an appraisal interview. The subject of  the 
research was literature on performance appraisal systems, with special stress on 
appraisal interviews and factors (human and organizational) impacting on effecti-
veness, measured by growth in motivation and improved worker results. The study 
takes into account both Polish and foreign work devoted to the subject.

____________________

J o a n n a  L i p o w s k a, magister psychologii klinicznej, UAM; od 2002 r. firma 
szkoleniowo-doradcza Personnel Profile, współpracuje od 2003 r. z Idea MC; 1993–
1995 asystent – pracownik naukowy w Instytucie Psychologii UAM; 1995–1997 
konsultant ds. rekrutacji, Take it - Doradztwo Personalne, 1997–2001 Human Re-
sources Manager, Alcatel Teletra; 2008–2009 konsultant kariery, DBM; 2004–2006 
członek zarządu poznańskiego oddziału PSZK; 2003–2005 wykłady na studiach 
podyplomowych: UE, WSUS, WSB w Poznaniu; specjalizuje się w projektowaniu 
procesów z obszaru Human Resources, m.in. systemów ocen, rekrutacji i selekcji; inte-
resuje się zagadnieniami motywowania pracowników oraz wypalenia zawodowego, 
autorka artykułów naukowych; doktorantka UAM, Instytut Psychologii.

ZZL(HRM)_5-2013_Lipowska_100-111




