
Wstęp

Ocena pracowników, zwana „appraisalem”, jest jednym z najmniej lubianych, a za-
razem jednym z ważniejszych działań kadry kierowniczej (Ciekanowski, Ostrow-
ska, 2013). Ronald Katz (2001), zajmujący się problematyką ocen pracowniczych, 
podaje przykłady menedżerów, którzy uważają, że ocena pracownicza jest czymś 
gorszym niż rozwiązanie umowy z pracownikiem. Ocena jest trudnym wyzwaniem, 
zwłaszcza gdy zawiera sporne elementy, takie jak na przykład krytyka działań czy 
postaw pracownika. Z drugiej strony może spowodować zwiększenie efektywności 
i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście misji i celów danej 
organizacji (Król, Ludwiczyński, 2006). 

Ocenianie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych działań w każdej 
organizacji. Pracownicy oceniają siebie i innych, są oceniani przez przełożonych, 
kierownictwo firmy, ale też i kolegów z zespołu. Oceny pojawiają się na wszystkich 
etapach funkcjonowania firmy: począwszy od ocen kandydatów do pracy, aż po 
pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach. Ocenom pracowniczym, 
bieżącym i okresowym, poddawani są również dziennikarze telewizyjni.
W artykule pokazano metody oraz sposób prowadzenia okresowych ocen pracow-
niczych dziennikarzy telewizyjnych. Przeanalizowano zasadność takiego oceniania 
wobec faktu, że ponad dwie trzecie pracowników telewizyjnych stacji to współpra-
cownicy niepodlegający okresowym ocenom pracowniczym.
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Okresowe oceny pracownicze, będące nośnikiem wielu informacji na temat 
pracownika, powinny być podstawą wszelkich decyzji personalnych w firmie (Miś, 
2000). W telewizji oceny pracowników nie są głównym narzędziem do skutecznego 
zarządzania. Służą przede wszystkim pracownikom do uzyskania opinii, jaką o ich 
pracy mają przełożeni; nie wiążą się natomiast z systemami wynagrodzeń i szkoleń, 
jak również z tworzeniem ścieżek kariery dla najbardziej efektywnych pracowników. 

Procedura okresowego oceniania w telewizji jest realizowana niesystematycz-
nie. W katowickim ośrodku telewizyjnym okresowe oceny pracownicze przepro-
wadzono do tej pory dwukrotnie, w 2002 i 2005 roku. Rozmowy realizowano na 
zasadzie rozwiązywania problemu. Omawiano sukcesy i porażki pracownika, przy 
czym oceniany i oceniający wspólnie szukali rozwiązań oraz określali dalsze etapy 
rozwoju dziennikarza. Przełożony pełnił więc raczej funkcję doradcy, aniżeli sę-
dziego. Zdaniem Jacka Jędrzejczaka (2000) to najbardziej dojrzała forma rozmowy, 
gdyż pracownik traktowany jest podmiotowo i po partnersku. Niewątpliwie dlate-
go w katowickim ośrodku telewizji od momentu wprowadzenia okresowych ocen 
pracowniczych tylko trzech dziennikarzy skorzystało z trybu odwoławczego (Biuro 
Kadr TVP Katowice, 2015). 

W artykule przeanalizowano sposoby i metody oceny okresowej dziennikarzy 
telewizyjnych na podstawie literatury przedmiotu i analizy dokumentacji, w tym 
arkuszy ocen związanych z systemem okresowych ocen dziennikarzy w katowickim 
ośrodku telewizji. Celem pracy jest wskazanie słabości systemu, który nie obejmu-
je większości osób wykonujących zadania dziennikarskie w telewizji. Dwie trze-
cie dziennikarzy telewizyjnych w ogóle nie podlega ocenom pracowniczym, gdyż  
w świetle prawa pracy nie są pracownikami, a współpracownikami stacji.

Sposób i metody oceniania dziennikarzy w telewizji

Ocena to sąd wartościujący, wykorzystywany w procesie zarządzania, który powsta-
je w wyniku porównywania cech, kwalifikacji, czy też efektów pracy konkretnego 
pracownika w odniesieniu do innych pracowników bądź też do ustalonego wzorca 
(Król, Ludwiczyński, 2006). Procedury ocen pracowniczych mają formę ocen bieżą-
cych i okresowych. Oceny bieżące dokonywane są najczęściej przez bezpośredniego 
przełożonego i mają charakter sytuacyjny, ciągły i niesformalizowany (Zając, 2007). 
Należą do procedur dyscyplinujących, w przeciwieństwie do ocen okresowych, 
które wiążą się z funkcjonowaniem pracownika w firmie w dłuższej perspektywie 
czasowej i należą do procedur motywujących. Oceny okresowe mają charakter sfor-
malizowany, powinny być prowadzone systematycznie i stale w równych odstępach 
czasu przy zastosowaniu określonych zasad i narzędzi. Jak definiuje Antoni Ludwi-
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czyński (1996), system okresowych ocen pracowniczych to zbiór celowo dobranych 
i wzajemnie powiązanych elementów, mających na celu zwiększenie efektywności  
i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście misji i celów orga-
nizacji. Oceny pełnią funkcje informacyjne, motywacyjne i wychowawcze zarów-
no dla pracodawcy, jak i pracownika (Sajkiewicz, 2002). Informują kierownictwo 
firmy o możliwościach rozwojowych, osiągnięciach, efektywności i potrzebach 
szkoleniowych pracowników, a zatrudnionych – o cechach i zachowaniach pożą-
danych i niepożądanych przez pracodawcę. Okresowe oceny pracownicze powin-
ny być uwzględniane przy określaniu wynagrodzeń i premii, przyznawaniu bene-
fitów, a także wytyczaniu ścieżek kariery. Istotą systemu ocen pracowniczych jest 
koncentracja na informowaniu oraz wspomaganiu pracowników i organizacji,  
a nie restrykcyjność (Mroczek, 2000). 

System okresowego oceniania pracowników przebiega w trzech fazach: projek-
towanie, wdrażanie i wykorzystanie ocen. Wszystkie powinny być traktowane jako 
równie ważne, gdyż popełnienie błędu w którejkolwiek z nich wpływa negatywnie 
na funkcjonowanie całego systemu (Janiak, Chomątowska, 2000).

Projektowanie systemu polega na wytyczeniu celów ocen, określeniu zasad oce-
niania, przedmiotu i podmiotu ocen, kryteriów, metod i narzędzi oraz samej proce-
dury oceniania. Cele te to nic innego jak odpowiedź na pytanie, dlaczego oceniamy 
oraz co chcemy osiągnąć w wyniku oceniania. Według Douglasa McGregora cele 
można podzielić na administracyjne, wykorzystujące oceny do prowadzenia polityki 
personalnej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i wynagradzania pracowni-
ków; cele informacyjne – czyli inaczej możliwości uzyskiwania przez oceniających 
wiedzy o tym, jak pracownicy wykonują powierzone im zadania; oraz motywacyj-
ne, polegające na uzyskiwaniu przez pracowników informacji zwrotnych o efektach 
pracy i pożądanych zachowaniach, co powinno motywować do zawodowego roz-
woju (Pocztowski, 2008). Cele mogą być także korekcyjne, służące do wykrywania 
błędów i niedociągnięć, stabilizujące, czyli zachęcające do kontynuowania tego, co 
jest, oraz rozwojowe – wyznaczające przyszłe zadania (Steward, 1997).

Założenia, według jakich reguł i wytycznych system oceniania powinien funk-
cjonować w organizacji, to inaczej zasady oceniania. Należą do nich: celowość, 
systemowość, powszechność, jednolitość, kompleksowość, adekwatność, stałość, 
okresowość, ciągłość, metodyczność, fachowość, etapowość, poufność i prawo do 
odwołania się (Sajkiewicz, 2000).

Elementem systemu oceniania są również kryteria oceny: efektywnościowe 
(ilość i jakość), behawioralne, osobowościowe i kompetencyjne (Oleksyn, 2001). 
Określenie kryteriów wymaga dobrej znajomości specyfiki pracy wykonywanej na 
konkretnym stanowisku. Kryteria behawioralne dotyczą zachowań pracowników. 
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Zalicza się do nich między innymi: staranność i systematyczność w działaniu, su-
mienność, dyspozycyjność, obowiązkowość oraz przestrzeganie dyscypliny pracy. 
Kryteria osobowościowe dotyczą względnie stałych dla pracownika cech, które wa-
runkują zachowania i postawy. Są to: odpowiedzialność, kreatywność, wyobraźnia 
twórcza, asertywność, wytrwałość i odporność na stres (Sidor-Rządkowska, 2006). 
W niektórych opracowaniach za kryteria osobowościowe uznaje się także: inteligen-
cję, zdolności i temperament, choć nie można jednoznacznie stwierdzić, że posia-
danie wyspecyfikowanych cech można powiązać z efektywnością pracy (Steinmann, 
Schreyogg, 1988). W literaturze przedmiotu uwzględniane są także kryteria kompe-
tencyjne, utożsamiane z kwalifikacjami (Oleksyn, 2001). Niezależnie jednak od ty-
pologii kryteria powinny nawiązywać do strategii organizacji, uwzględniać wartości 
i normy istotne dla kultury organizacji, faktycznie różnicować pracowników, doty-
czyć pracy wykonywanej na danym stanowisku, być wystandaryzowane, zobiekty-
wizowane, mierzalne i wewnętrznie spójne. Powinny też być znane i akceptowane 
przez pracowników (Sienkiewicz, 2002). 

Podczas projektowania systemu okresowych ocen pracowniczych jednym z waż-
niejszych etapów jest określenie procedury oceniania, czyli sposobu przeprowadze-
nia oceny okresowej. Procedura wymaga ustalenia przedmiotu i podmiotu oceny, 
częstotliwości, terminu i trybu odwołania od ocen (Sidor-Rządkowska, 2006). Przed-
miotem okresowej oceny powinni być wszyscy pracownicy w organizacji, z wyjąt-
kiem tych, którzy nie przepracowali jeszcze sześciu miesięcy w firmie. Podmiotem 
oceniającym może być bezpośredni przełożony, pracownik bądź grupa specjalnie 
dobranych osób. Częstotliwość oceniania powinna być uzależniona od specyfiki 
działalności organizacji. Termin oceny ustala się z wyprzedzeniem, aby oceniany  
i oceniający mogli się do niej przygotować. Jeśli pracownik nie zgadza się z oceną, 
powinien mieć możliwość złożenia odwołania. W procedurze odwoławczej koniecz-
ne są informacje, kiedy i gdzie można się odwołać oraz jakie są terminy rozpatrzenia 
odwołania (Janowska, 2002).

Sposób, w jaki dokonywana jest ocena, to inaczej metoda oceniania. Z wyborem 
metody wiąże się konstrukcja podstawowych narzędzi oceniania, czyli kwestiona-
riuszy ocen. W praktyce dąży się do tworzenia zintegrowanych arkuszy ocen zawie-
rających część wypełnianą przez pracownika dokonującego samooceny, jak i część 
wypełnianą przez oceniającego (Sidor-Rządkowska, 2000).

Drugą fazą systemu okresowych ocen pracowniczych jest jego wdrażanie, czyli 
przygotowanie psychospołeczne, merytoryczne, organizacyjne, jak również samo 
przeprowadzenie ocen i opracowanie ich wyników. Przygotowanie psychospo-
łeczne polega na informowaniu pracowników o ocenach, merytoryczne natomiast 
– na szkoleniu oceniających i ocenianych pod kątem sposobu i wykorzystania ocen 

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Fudala-Baranska_A_29-41



33Zasadność okresowych ocen dziennikarzy telewizyjnych...

pracowniczych oraz posługiwania się narzędziami służącymi do oceny. W trakcie 
rozmowy oceniającej dokonywany jest przegląd wyników pracy ocenianego, jego 
osiągnięć i porażek, słabych i mocnych stron. Określany jest również dalszy rozwój 
pracownika (Borkowska, 2004). 

W trzeciej fazie, która zakłada wykorzystanie systemu, formułowane są zadania 
mające na celu podnoszenie efektów pracy, przemieszczenie pracowników oraz mo-
tywowanie ich poprzez nagrody i kary (Pocztowski, 2008). System okresowych ocen 
pracowniczych powinien zakończyć się wykorzystaniem wyników w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi w danej organizacji (Borkowska, 2001). Podejmowanie decyzji 
na podstawie wniosków z ocen okresowych powinno gwarantować realizację wy-
znaczonych wcześniej celów w ramach polityki personalnej.

Okresowe oceny pracownicze w telewizji publicznej wprowadzono uchwałą Za-
rządu Spółki Telewizja Polska w 2002 roku na podstawie art. 94 pkt. 9 Kodeksu pra-
cy oraz § 13 Statutu TVP S.A. (Uchwała Zarządu Spółki TVP S.A, 2002). Uchwała 
stanowi, że oceny pracownicze, przeprowadzane raz do roku, powinny być wyko-
rzystane do poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w TVP S.A., w szczególności 
przy opracowywaniu programu szkoleń, do rozpoznawania pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach, a także do decyzji kadrowych i płacowych. Jak podkreśla Marta 
Juchnowicz (2003), częstotliwość oceniania powinna zależeć od wielu czynników: 
praktyki organizacji w zakresie różnych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim 
związanych z procesem oceniania, okresów sprawozdawczych dla organizacji nad-
rzędnych, a także możliwości wprowadzenia zmian w obszarach weryfikowanych 
poprzez oceny.

Dziennikarze telewizyjni podlegają ocenie nie tylko raz do roku, ale na bieżąco, 
codziennie, i to dwukrotnie: po raz pierwszy przed emisją materiału podczas tak 
zwanej kolaudacji, gdzie grono wytypowanych ekspertów ocenia każdy felieton, re-
portaż i program przygotowany na antenę; po raz drugi – przez kierownika redakcji, 
ustalającego honoraria za wykonaną pracę dziennikarską (Zarządzenie Dyrektora 
Telewizji Katowice, 2005). Nie są to jednak oceny pracownika, ale efektów jego 
pracy, czyli konkretnych materiałów i programów przygotowywanych do emisji. 
Oceny bieżące pełnią rolę edukacyjną – pracownik dowiaduje się, jakie popełnił 
błędy i w jaki sposób mógł uatrakcyjnić materiał. Z kolei pochwały bądź nagany 
mają charakter motywujący. 

Oceny okresowe są uzupełnieniem ocen bieżących. Procedurę oceniania szcze-
gółowo określa Regulamin okresowych ocen pracowniczych, który oprócz postanowień 
ogólnych i końcowych, wzorów kwestionariuszy ocen zawiera informacje dotyczą-
ce: sposobu dokonywania oceny, rozmowy oceniającej, praw ocenianego, obowiąz-
ków osoby ocenianej oraz trybu odwoławczego. Za przygotowanie okresowej oceny  
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pracowniczej, a więc za zorganizowanie odpowiednich szkoleń na temat oceny 
pracowników, a także informowanie pracowników o zasadach dokonywania oceny, 
odpowiada Dyrektor Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych, a administrowaniem 
systemem ocen pracowniczych zajmuje się Dział Zarządzania Kadrami Biura Kadr, 
Szkoleń i Spraw Socjalnych. Także sposób prowadzenia ocen jest określony w Re-
gulaminie. Zgodnie z nim ocenie okresowej podlegają wszyscy pracownicy TVP S.A.  
z wyłączeniem członków Zarządu. Ocenie nie podlegają natomiast współpracow-
nicy. Oznacza to, że z systemu okresowych ocen pracowniczych wyłączonych jest 
większość dziennikarzy. 

Tabela 1. Liczba dziennikarzy etatowych i współpracowników w TVP Katowice 
w latach 2005–2010

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. 32 28 21 20 19 12 10     9     7     7     7
B. 52 68 73 87 90 94 99 103 110 109 108

A – dziennikarze etatowi; B – współpracownicy

Źródło: Dział Kadr TVP S.A. w Katowicach

Zarówno dziennikarze etatowi, jak i nieetatowi, poddawani są ocenom bieżącym, 
związanym z wykonywanymi czynnościami podczas produkcji i realizacji progra-
mów telewizyjnych. Bieżące oceny mają charakter dyscyplinujący, nie są sformalizo-
wane, mają jednak wpływ na rozwój zawodowej kariery ocenianego. System nagród 
i szkoleń w telewizji nie uwzględnia formy zatrudnienia. Kierując dziennikarza na 
kurs, czy szkolenie, przełożeni nie stosują kryteriów: pracownik etatowy – współ-
pracownik, opierając się na merytorycznej, bieżącej ocenie wykonywanej pracy. 

Ocena okresowa w Telewizji Katowice ma formę rozmowy pomiędzy pracowni-
kiem a jego bezpośrednim przełożonym, prowadzonej za pomocą kwestionariuszy. 
W literaturze przedmiotu spotyka się trzy klasyczne formuły rozmowy oceniającej: 
tell and sell – powiedz i oczekuj wykonania, tell and listen – powiedz i wysłuchaj, oraz 
problem solving, czyli rozmowa nastawiona na rozwiązanie problemu (Ciekanowski, 
Ostrowska, 2013). Przeprowadzenie efektywnej i satysfakcjonującej obie strony 
rozmowy wymaga zarówno od oceniającego, jak i ocenianego, umiejętności słu-
chania, przekazywania informacji zwrotnych, konstruktywnej krytyki, asertywności  
i empatii (Stabryła, 2010).

Tematem rozmowy jest to, co zrobił pracownik podczas okresu podlegające-
go ocenie, a także sposób, w jaki wykonuje swoją pracę. Rezultatem rozmowy jest 
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wypełniony kwestionariusz, podpisany przez osobę oceniającą i ocenianą. Ocenie 
podlega postawa dziennikarza wobec pracy oraz jakość jego pracy, rozpisane na 
kryteria. Dziennikarze zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oceniani są tak-
że pod względem kompetencji menedżerskich. Jeżeli dziennikarz nie zgadza się  
z oceną, może się od niej odwołać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie 
okresowych ocen pracowniczych, który stanowi, że bezpośredni przełożony zobowiązany 
jest do oceny konkretnych zachowań i działań oraz osiąganych przez pracownika 
rezultatów, a nie cech jego osobowości. Koncepcja oceny jest więc prowadzona 
według wyników, co oznacza, że w jej centrum znajdują się rezultaty czynności, 
oceniane na podstawie ustalonych wcześniej celów (Pocztowski, 1998).

W wyniku rozmowy pracownik powinien otrzymać od przełożonego informacje 
na temat tego, które z jego działań i zachowań oceniono pozytywnie, a które wyma-
gają poprawy. Oceniający odpowiada za to, by rozmowa zakończyła się wyznacze-
niem celów oraz sposobów i terminów realizacji. W postanowieniach końcowych 
Regulamin okresowych ocen pracowniczych zawiera informacje dotyczące trybu przecho-
wywania i dostępu do arkuszy ocen pracowników. Kwestionariusz osoby ocenianej 
przekazywany jest do Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych Telewizji Polskiej  
w Katowicach, do akt osobowych pracownika. Prawo do wglądu mają: oceniany 
pracownik, bezpośredni przełożony, dyrektor jednostki organizacyjnej, dyrektor 
Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych oraz pracownik wskazany imiennie przez 
dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych lub dyrektora Oddziału Tereno-
wego TVP S.A.

Kwestionariusz oceny dziennikarzy w Telewizji Katowice opracowano w Warsza-
wie dla wszystkich pracowników spółki TVP S.A. Arkusz podzielony jest na 12 czę-
ści, są to: metryczka, potencjał zawodowy, zrealizowane zadania, ocena realizacji za-
dań, postawa wobec pracy, ocena jakości pracy, ocena wyników osiąganych w pracy, 
ocena końcowa, zadania do zrealizowania, uwagi, potrzeby szkoleniowe, podpisy.

Metryczka ma charakter informacyjny i wypełniana jest przez komórkę do 
spraw personalnych. Zawiera podstawowe dane o pracowniku: imię i nazwisko, 
nazwę pełnionego stanowiska, jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika 
oraz dane dotyczące stażu pracy. Metryczka zawiera również dane osoby oceniają-
cej. Potencjał zawodowy w ocenach okresowych Telewizji Katowice rozumiany jest 
jako wykształcenie oraz zestaw formalnych kwalifikacji: kart ekranowych i mikro-
fonowych oraz uprawnień producenckich. W potencjale zawodowym ujęte są takie 
umiejętności, jak specjalizacja czy wszechstronność. Poprzez potencjał zawodowy 
rozumiane jest także doświadczenie zawodowe i staż pracy. Zrealizowane zadania to 
inaczej wykaz wszystkich pełnionych funkcji i czynności zawodowych w ocenianym 
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okresie, z uwzględnieniem współpracy z antenami ogólnopolskimi. Ocena realiza-
cji zadań w Telewizji Katowice prowadzona jest według skali przymiotnikowej, od 
oceny bardzo dobrej, poprzez dobrą, zadowalającą, niezadowalającą, aż po bardzo 
słabą. Postawa wobec pracy oceniana jest według skali behawioralnej: 

A – nie spełnia wymagań,
B – rzadko spełnia wymagania oraz wymaga czasu i kontroli,
C – na ogół spełnia wymagania, chociaż czasem potrzebuje uwagi i kontroli,
D – spełnia, a czasem przekracza wymagania,
E – bardzo dobrze, samodzielnie radzi sobie z zadaniami,
F – jest wzorem dla innych pracowników.
Dodatkowo oceniane są: kreatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność, obowiąz-

kowość i staranność wykonywanej pracy. Wszystkie te cechy są niezbędne w codzien-
nej pracy dziennikarskiej, której wyniki są uzależnione właśnie od kreatywności, 
zaangażowania i staranności dziennikarza w dokumentowaniu i realizacji tematu. 
Dyspozycyjność i obowiązkowość jest szczególnie istotna dla dziennikarzy redakcji 
informacji, którzy nie mogą pozwolić sobie na odłożenie pracy „na później”. Po-
dobnie jak postawa wobec pracy w skali behawioralnej oceniania jest jakość pracy. 
Oceniane są:

A – organizacja pracy, czyli umiejętność ustalania priorytetów, a także doboru 
środków i narzędzi niezbędnych do specyfiki zadania;

B – efektywność, czyli skuteczne realizowanie celów w zakładanym czasie;
C – terminowość i planowanie, rozumiane jako umiejętność ustalania celów 

działania, dotrzymywania terminów oraz planowania rezerwy czasowej na wyko-
nanie zadania;

D – przestrzeganie etyki zawodowej; 
E – obiektywność i rzetelność, oceniane na podstawie realizowanych materiałów 

interwencji, próśb o sprostowania, czy spraw sądowych, w jakie może być uwikłany 
oceniany wskutek nierzetelnego przygotowania i dokumentacji tematu;

F – umiejętność selekcji informacji;
G – praca w zespole, rozumiana jako dbałość o dobrą atmosferę w zespole, 

umiejętność jasnego komunikowania się, otwartość na pomysły i potrzeby innych 
członków zespołu, a także przestrzeganie zasad kultury osobistej;

H – ocena wyników osiąganych w pracy.
Ocena wyników osiąganych w pracy ma charakter opisowy, a pod uwagę brane 

są: poziom honorariów w stosunku do średniej w danej grupie zawodowej, oceny 
komisji kolaudacyjnych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, świadomość kosztowa, 
rozumiana jako umiejętność gospodarowania budżetem przeznaczonym na mate-
riał filmowy.
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Ocena końcowa prowadzona jest według skali mieszanej: przymiotnikowo- 
-punktowej, przy czym na kwestionariuszu umieszczane są wyłącznie punkty, któ-
rym odpowiadają określone oceny: 

1. nie osiągnął wystarczających rezultatów, by spełnić obowiązki służbowe,
2. spełnia oczekiwania niekonsekwentnie,
3. konsekwentnie spełnia oczekiwania,
4. konsekwentnie spełnia oczekiwania i przekracza niektóre z nich, 
5. zasadniczo i konsekwentnie przekracza oczekiwania.
W 2002 roku zdecydowana większość dziennikarzy katowickiej stacji, bo dwu-

dziestu ośmiu na trzydziestu dwóch podlegających okresowym ocenom pracowni-
czym, otrzymała ocenę końcową: konsekwentnie spełnia oczekiwania i przekracza 
niektóre z nich. Czterech pozostałych otrzymało ocenę: konsekwentnie spełnia 
oczekiwania. Podobnie było w kolejnej fazie ocen przeprowadzonych w 2005 roku. 
Wówczas na trzydziestu dwóch dziennikarzy dwudziestu pięciu otrzymało ocenę: 
konsekwentnie spełnia oczekiwania i przekracza niektóre z nich, w stosunku do 
pozostałych oceniający uznali, że konsekwentnie spełniają oczekiwania.

Dużą część w formularzu okresowych ocen pracowniczych zajęły zadania do 
zrealizowania. Ujęto tam planowane na kolejne lata nowe programy, cykle progra-
mowe, formy reportażowe i dokumentalne. Dwoje dziennikarzy skierowano na 
szkolenia związane z doskonaleniem zawodowych umiejętności.

Końcowym elementem arkusza ocen są uwagi, zawierające opinie związane z pra-
cą i zachowaniem ocenianego. W rubryce tej oceniający zapisuje wątpliwości i zastrze-
żenia, jakie pracownik zgłasza podczas rozmowy oceniającej, oraz rozbieżności po-
między ocenianym i oceniającym, na podstawie których oceniający może domagać 
się oceny w trybie odwoławczym. 

Arkusze kończą podpisy obu stron wraz z datą przeprowadzenia rozmowy oce-
niającej.

Podsumowanie

Korzyści wynikające z okresowych ocen pracowniczych powinny być rozpatrywane 
zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i organizacji. Dla pracownika to przede 
wszystkim informacja, jak przełożony ocenia jego zachowania i pracę oraz co wy-
maga poprawy. Oceny powinny również stwarzać możliwość identyfikacji potrzeb 
szkoleniowych. Dla pracodawcy system okresowych ocen pracowniczych winien być 
podstawą racjonalnie prowadzonej polityki personalnej, opartej na dokładnej wie-
dzy o stanie zasobów ludzkich, umiejętnościach i potencjale pracowników. Dzien-
nikarzom zatrudnionym na etatach oceny okresowe dostarczają informacji o ich 
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mocnych i słabych stronach, telewizji natomiast dają wiedzę o stanie zasobów ludz-
kich, umiejętnościach, możliwościach i wynikach pracy pracowników; nie uwzględ-
niają jednak współpracowników, którzy na równi z pracownikami etatowymi tworzą 
najważniejszy produkt, jakim jest program telewizyjny. Właściwie przeprowadzona 
ocena pracownicza powinna prowadzić do wzrostu jakości i wydajności pracy, wy-
łonienia liderów i najsłabszych pracowników, tworzenia zespołów pracowniczych, 
planowania indywidualnych ścieżek kariery, wytypowania kadry rezerwowej oraz 
identyfikacji potrzeb szkoleniowych, jak również do utworzenia systemu informacji 
personalnej, czyli banku danych, ułatwiającego zarządzanie zasobami ludzkimi. Sys-
tem ocen pracowniczych w telewizji nie spełnia wszystkich celów. Stosunkowo słabo 
rozwinięty jest proces informowania o ocenach pracowniczych. Informacje przeka-
zuje ustnie pracownikom bezpośredni przełożony, z pominięciem takich narzędzi, 
jak: tablice informacyjne, biuletyny, spotkania i wewnętrzna poczta elektroniczna. 
Brakuje również informacji o zasadności i celowości prowadzenia okresowych ocen 
pracowniczych, a przecież przygotowanie psychospołeczne jest newralgicznym eta-
pem wdrażania ocen pracowniczych. Okresowe oceny pracownicze prowadzone są 
nieregularnie. W tym aspekcie telewizja nie odstaje od innych instytucji. Jak wynika 
z ankiety Grafton Recruitment, przeprowadzonej w 2010 roku w wybranych przed-
siębiorstwach, dwie trzecie firm nie prowadzi regularnych ocen pracowniczych, co 
oznacza, że pracodawcy nie angażują się w tę część procesu zarządzania zasobami 
ludzkimi (Grafton Recruitment, 2011).

System okresowych ocen pracowniczych w telewizji nie jest podstawą polityki 
personalnej; tę kreują w telewizyjnych ośrodkach względy ekonomiczne, głównie 
liczba etatów, przyznawana przez centralę stacjom regionalnym. Oceny pracowni-
cze nie przekładają się na zatrudnienie i pełnione przez dziennikarzy funkcje. 

Z sześciu zasad, według których zdaniem Waldemara Bańki powinny być pro-
wadzone okresowe oceny pracownicze w telewizji, obowiązuje pięć. Oceny służą 
określonemu celowi, są oparte na jasnych kryteriach, są dostosowane do specyfiki 
przedsiębiorstwa, są jawne i akceptowane przez pracowników oraz odbywają się 
w dogodnym dla nich czasie (Bańka, 2001). Nie są natomiast powszechne, bo nie 
obejmują dziennikarzy realizujących swoje zadania na innych warunkach niż umowa 
o pracę. 

Oceny nie wpływają też na wyszukiwanie liderów i zespołów pracowniczych  
w telewizji. Te tworzą się według zapotrzebowania dziennikarzy na konkretny pro-
gram oraz nabytych umiejętności, ocenianych w pracy bieżącej. Okresowe ceny pra-
cownicze nie są również powiązane z wynagrodzeniami; uposażenia dziennikarzy 
telewizyjnych składają się z dwóch elementów: stałej pensji zasadniczej uzależnionej 
od zajmowanego stanowiska oraz ze stawek honoracyjnych przyznawanych za każ-
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dą wykonaną czynność dziennikarską. Wysokość honorariów ustalana jest jeszcze 
przed przystąpieniem dziennikarza do realizacji tematu na etapie kosztorysowania 
programu. Wpływ na wysokość honorariów ma także kolaudacja, czyli merytorycz-
na, bieżąca ocena programu, prowadzona przez wyznaczonych przez redaktora na-
czelnego stacji członków komisji kolaudacyjnych. 

Potrzeby szkoleniowe dziennikarzy natomiast są określane w trakcie specjalnych 
egzaminów sprawdzających zawodowe umiejętności. Prowadzone raz do roku eg-
zaminy wytyczają kierunki szkoleń i obszary, w których dziennikarz powinien do-
kształcać się. Oceny pracownicze są jedynie materiałem wspomagającym. Dowodzi 
to, że zasadność prowadzenia okresowych ocen pracowniczych wśród dziennikarzy 
telewizyjnych jest wątpliwa.

Literatura

Ankieta Kandydata CEE, Grafton Recruitment, dostęp 11 sierpnia 2011, <http://
qbusiness.pl/uploads/Raporty/graftonankieta12011.pdf>.
Bańka W. (2001), Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 
Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Kraków, Oficyna Ekonomiczna. 
Ciekanowski Z., Ostrowska A. (2013), Rola systemu oceniania pracowników w or-
ganizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 93.
Janiak J., Chomątowska B. (2000), Według potrzeb, czyli oceny pracownicze jako 
podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, Personel, nr 14. 
Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne.
Jędrzejczak J. (2000), Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie, Gdańsk, Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr. 
Juchnowicz M. (2003), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, 
Poltext.
Katz R. (2001), Six Steps to Successful Performance Appraisals, dostęp 26 października 
2001, <http://www.workforce.com/articles/six-steps-to-successful-performance-
appraisals>.
Król H., Ludwiczyński A. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWN. 
Ludwiczyński A. (1996), Rozwój planowany: System okresowych ocen pracowni-
ków, Personel, nr 2.
Miś A. (2000), Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy, Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi, nr 4 (7).
Mroczek E. (2000), Rozwój przede wszystkim, czyli czemu ma służyć system ocen 
pracowników, Personel, nr 11.
Odwołania od ocen pracowniczych (2010–2015), Biuro Kadr TVP Katowice.

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Fudala-Baranska_A_29-41



40 Aleksandra Fudala-Barańska

Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Międzyna-
rodowej Szkoły Menadżerów.
Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kra-
ków, Antykwa.
Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, War-
szawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Sajkiewicz A. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa, Poltex.
Sajkiewicz A. (2002), Metody doskonalenia jakości personelu, w Sajkiewicz A., Jakość 
zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa, Wydawnictwo Poltext. 
Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kra-
ków, Oficyna Ekonomiczna.
Sidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowywanie, wdra-
żanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Kraków, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Sienkiewicz Ł. (2004), Uwarunkowania zarządzania kompetencjami pracowników 
w Polsce w świetle badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
Stabryła A. (2010), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kra-
ków, Mfiles.pl.
Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, 
Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Stewart A. M. (1997), Praktyka kierowania: jak kierować sobą, innymi i firmą, Warszawa, 
PWE. 
Uchwała z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przepro-
wadzenia okresowych ocen pracowniczych w TVP S.A., Zarząd Spółki Telewizja 
Polska S.A., nr 322.
Zając C. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, WSB.
Zarządzenie Dyrektora Telewizji Katowice w sprawie powołania komisji kolauda-
cyjnych (2005), Dyrekcja Telewizji Polskiej w Katowicach, nr 356.

Periodic Performance Appraisals of  Polish Television Journalists:  
The Case of  TVP Katowice

Summary
Appraisals are among the most common activities in any organization. Employees 
evaluate themselves and others. They are judged by their superiors, company mana-
gement, and teammates. Appraisals take place at all levels of  the company—ranging 
from assessments of  job applicants all the way to workers already employed at all 
possible job positions. Running and periodic performance appraisals also encom-
pass television journalists.
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This article examines the methods and ways of  conducting periodic performance 
appraisals of  television journalists. It also analyzes the legitimacy of  such appraisals 
in light of  the fact the over two–thirds of  television staff  consist of  workers who 
are not subject to periodic performance appraisals.

____________________

A l e k s a n d r a  F u d a l a-B a r a ń s k a – asystent Wydziału Informatyki i Komu-
nikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Katedrze Dziennikarstwa 
Ekonomicznego i Nowych Mediów, sekretarz programu w Telewizji Polskiej S.A., 
Oddział w Katowicach, reżyser i dokumentalista. Za zrealizowane filmy nagrodzo-
na m.in.: Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Edukacyjnych Edukino  
w Warszawie, wyróżnieniem na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych 
i Wojskowych w Warszawie, I, II i Nagrodą Specjalną kolejnych edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Polonijnego w Częstochowie; trzykrotnie uhonorowana wyróż-
nieniem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za popularyzację wiedzy. Uhonoro-
wana także nagrodą dla najlepszego wydawcy programów informacyjnych w 2005 
roku na Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim Oddziałów Terenowych TVP. Od 
grudnia 2011 roku wydawca kulturalnego serwisu filmowego „Kulturalny Śląsk”. Za 
film „Śląski posterunek” nominowana, a potem w 2013 i 2014 roku wyróżniona za 
wartości edukacyjne w prestiżowym konkursie Audycja Historyczna Roku, w 2015 
roku – laureatka nagrody specjalnej w kategorii Audycja Historyczna Roku.

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Fudala-Baranska_A_29-41




