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Słowa kluczowe: ocenianie, opiniowanie, rozwój zawodowy, 

 zarządzanie zasobami ludzkimi 

 
Ocenianie jest jednym z procesów funkcji personalnych w organizacji. 

Osoba zatrudniona podlega ocenianiu od pierwszego dnia pracy. Ma to na 
celu nie tylko sprawdzenie realizacji zadań zgodnie z zakresem obowiąz-
ków, ale ocenę, czy proces rekrutacji, selekcji i podjęta na koniec decyzja 
o zatrudnieniu były słuszne i poprawne.  

Zgodnie ze strukturą danej organizacji, każdy pracownik ma przypisa-
ne swoje miejsce i zadania do realizacji. Firma zatrudniająca dużą liczbę 
osób jest narażona na sytuacje, kiedy ludzie, jeżeli nie współpracują ze 
sobą, nie wiedzą o sobie praktycznie nic. Podobna sytuacja jest w relacji 
przełożeni - podwładni. W organizacji, w której szczebli zarządzających 
jest wiele, menedżerowie wyższego szczebla wiedzą mało o kierownikach 
liniowych mających bezpośredni kontakt z szeregowymi pracownikami, nie 
wspominając już o tych pracownikach. Dlatego nasuwa się konieczność 
dokonywania oceny pracowników w firmie tak, aby każdy wyższy przeło-
żony pracownika posiadał potrzebne dane w szczególności przy podejmo-
waniu decyzji personalnych lub finansowych. 

Podobna sytuacja jest w wojsku, gdzie struktura jest zhierarchizowana, 
a liczebność znaczna. Wyżsi przełożeni, aby dokonać stosownych decyzji 
w sprawach kadrowych lub o wyróżnieniu, kierują się informacjami otrzy-
manymi m.in. podczas procesu opiniowania. Jednakże cały ten proces 
może przebiegać różnie. Przykładowo dowódca kompanii musi dokonać 
oceny wyników pracy swoich podwładnych. Czas na dokonanie opiniowa-
nia jest z góry określony i musi zakończyć się przed danym terminem. 
Podwładni dowódcy kompanii to trzy różne osobowości i charaktery. Jeden 
pracowity, drugi leniwy, trzeci pracowity, ale z racji braku doświadczenia 
mało dokładny. Dowódca kompanii bez dłuższego zastanowienia wystawia 
wszystkim tę samą ocenę – bardzo dobrą. Po niespełna trzech miesiącach 
od opiniowania dowódca kompanii zostaje wyznaczony na inne stanowisko 
służbowe. Na kompanii pozostaje vacat, który należy uzupełnić. Dowódca 
jednostki jako organ uprawniony do wyznaczenia dokonuje wyboru 
z trzech kandydatów - dowódców plutonów opisanych powyżej, którzy 
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z opiniowania służbowego otrzymali oceny bardzo dobrze. Nie posiadając 
innych informacji, kogo dowódca jednostki ma wybrać? 

Ocenianie żołnierzy jest istotnym elementem nie tylko dla nich sa-
mych, ale również dla kadry kierowniczej niezależnie od poziomu (podod-
dział, oddział, związek taktyczny, rodzaj Sił Zbrojnych). Żołnierz postrze-
gany jest przez wyższych przełożonych w zależności od poziomu realizacji 
zadań potwierdzonych otrzymaną oceną z opiniowania służbowego. 
W przypadku bardzo dobrych ocen dostrzegany jest jego potencjał m.in. 
oficerów jako przyszłej kadry dowódczej. Otwiera to możliwość skierowa-
nia na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszącego kompeten-
cje w kraju lub zagranicą. Dodatkowo może być kierowany do realizacji 
zadań w ramach misji zagranicznych, poszerzając swoje doświadczenie 
zawodowe. Mówiąc inaczej, ocenianie głównie oficerów wpływa na kształt 
przyszłej kadry kierowniczej, która nie tylko będzie szkoliła, lecz także 
kształtowała postawy przyszłych żołnierzy Sił Zbrojnych.  

Z punktu widzenia przedstawionej czysto hipotetycznej sytuacji nasu-
wa się pytanie dotyczące procesu oceniania przeprowadzanego w wojsku: 
W jakim stopniu obecny proces oceniania żołnierzy w siłach zbrojnych za-
pewnia obiektywne ocenianie żołnierzy?  

Stąd też w artykule zostaną poruszone kwestie dotyczące istoty i poję-
cia oceniania, jego zasad i kryteriów, podmiotów oraz metod i technik, 
a także ewolucji procesu oceniania w siłach zbrojnych. 

Próbując odpowiedzieć na powyższe pytania, autor dokonał analizy 
procesu oceniania na podstawie literatury przedmiotu oraz aktów praw-
nych obowiązujących w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

 
 

Pojęcie i funkcje oceniania pracowników 
 
Pracownicy jako jeden z ważnych, jeśli nie najważniejszych, zasobów 

organizacji podlegają działaniom obejmującym planowanie, organizowanie, 
motywowanie i kontrole, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów 
organizacji w sposób sprawny i skuteczny1. Osoba zatrudniona w firmie 
wykonuje zgodnie z otrzymanym zakresem obowiązków określone czyn-
ności, których rezultatem jest dany produkt (przedmiot, oprogramowanie, 
zestawienie statystyczne, dokument itp.) w zależności od rodzaju pracy 
fizycznej lub umysłowej. Wykonywanie tych czynności przez poszczegól-
nych pracowników w hierarchii organizacji jest ściśle związane z misją 
i strategią przedsiębiorstwa. W celu sprawdzenia poprawności realizacji 
powierzonych zadań i poprawnego kierunku podążania firmy należy co 
pewien czas dokonywać tzw. cofania się w przeszłość, aby mieć pewność 

                                                           
1 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2004, s. 6. 
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co do przyszłości, czyli sprawdzenia czy wykonane czynności są zgodne 
z tym, co zostało zaplanowane i spełniają wymagania co do celu i misji 
organizacji.  

Sprawdzenie realizacji zadań w odniesieniu do pracowników to oce-
nianie pracownika jako powiązanie celów organizacji z zadaniami i sposo-
bami jego działania. Inaczej ocena jest sądem zachowania, postaw, cech 
osobowościowych, efektów pracy pracownika, do realizacji których został 
zobowiązany w ramach umowy o pracę2. 

Przedstawioną powyżej przez Kazimierza Piotrkowskiego definicję 
oceniania można porównać do poglądu Aleksego Pocztowskiego, który 
twierdzi, że ocenianie to wyrażony w formie ustnej lub pisemnej pogląd 
wartościujący cechy osobowe, zachowania i efekty pracy osób wykonują-
cych pracę3.  

Z kolei Tadeusz Listwan w swoich opracowaniach przedstawia oce-
nianie jako każdą procedurę, która pomaga zebrać, sprawdzić, porównać, 
przekazywać i wykorzystać informacje zebrane od pracowników i o pra-
cownikach w celu określenia efektów ich pracy4, a według R. W. Griffina, 
ocenianie to ocena tego, jak sprawnie pracownicy wykonują swoją pracę5. 

Analizując powyższe definicje, można zauważyć, że ocenianie to zbie-
ranie informacji na temat pracownika zatrudnionego w organizacji w odnie-
sieniu do czynności, jakie wykonuje zgodnie z powierzonym zakresem 
obowiązków. Powyższa czynność jest realizowana w sposób ciągły przez 
przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz osoby z zewnątrz 
organizacji w codziennych kontaktach czy wykonywaniu prac w zespołach. 
Należy zwrócić uwagę na to, że powyższe oceny dokonywane są na bie-
żąco w sposób permanentny w celu korygowania zachowań ludzi w proce-
sie pracy6. 

Analizując ocenianie, należy zwrócić również uwagę na termin proces. 
W literaturze występują definicje opisujące określony rodzaj procesu, np. 
proces zarządzania, proces dowodzenia czy proces decyzyjny. Trudno 
jednoznacznie znaleźć definicję samego procesu. W Internecie istnieje 
wiele definicji procesu m.in. jako zbioru czynności, powiązanych ze sobą, 
których realizacja niezbędna jest dla uzyskania danego rezultatu7. Z kolei 

                                                           
2 K. Piotrkowski, System Zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych, WAT, Warszawa, 

2012, s. 214. 
3 A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s. 224. 
4 T. Listwan (red.), Zarządzanie Kadrami – podstawy teoretyczne i ćwiczenia, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1999, 
s. 170. 

5 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania..., s. 457. 
6 M. Juchnowicz, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, 

Warszawa, 2003, s.141. 
7 https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces [dostęp: 27.04.2018]. 
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Słownik Języka Polskiego przedstawia proces jako przebieg następujących 
po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian8. Literatura z za-
kresu zarządzania i dowodzenia definiuje proces jako pewien rodzaj i ciąg 
czynności pogrupowanych w fazy i etapy, który można rozpatrywać z róż-
nych punktów widzenia9. Na podstawie zaprezentowanych definicji i spo-
strzeżeń można stwierdzić, że proces to zestaw następujących po sobie 
i pogrupowanych danych czynności, których realizacja doprowadzi do 
osiągnięcia założonego celu lub uzyskania określonego rezultatu. 

Odnosząc się do powyższych definicji samego procesu i oceniania, 
należy stwierdzić, że proces oceniania to zbiór czynności powiązanych 
przyczynowo w fazy i etapy określonych zmian prowadzących do oceny 
pracownika z realizowanych zadań zgodnie z zakresem obowiązków. 
Można przyjąć, że prezentowany proces oceniania składa się z fazy przy-
gotowania i przeprowadzenia oceniania. Podczas przygotowania oceniania 
można wyodrębnić takie etapy jak: określenie celu oceniania, określenie 
kryteriów oceniania pracy pracowników, określenie osób podlegających 
opiniowaniu, określenie osób, które przeprowadzą opiniowanie, przygoto-
wanie arkuszy oceny, przeprowadzenie szkolenia z przedmiotowego oce-
niania z ocenianymi oraz oceniającymi. Z kolei w fazie przeprowadzenia 
oceniania można wyodrębnić takie etapy jak: dostarczenie arkuszy oce-
niania oceniającym, dokonanie oceny, rozmowa oceniany - oceniający, 
wypełnienie arkusza oceny, zapoznanie ocenianego z arkuszem oceny, 
zdanie arkusza oceny do działu kadr, w celu archiwizacji. Zaprezentowane 
fazy i czynności w odniesieniu do Sił Zbrojnych zostaną szczegółowo opi-
sane w dalszej części artykułu. 

Innym podejściem do oceniania jest system ocen okresowych pracow-
ników, który jest bardziej kompleksowy, służący nie tylko celom bieżącym, 
lecz także dalekosiężnym polegającym na celowo dobranym i zorganizo-
wanym zbiorze elementów i relacji zachodzących między nimi, mających 
poprawić efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście reali-
zacji założonych celów i misji danej organizacji10. 

Marta Juchnowicz z kolei opisuje system ocen okresowych pracowni-
ków jako powtarzalny, w określonych ramach czasowych, nakierunkowany 
na rozwój proces realizowany przez profesjonalnie przygotowane osoby 
w imieniu organizacji. Prowadzony jest w celu rzetelnej analizy efektów 
pracy, potrzeb i potencjału rozwojowego pracowników, niezbędnej do wła-
ściwego planowania oraz prowadzenia wszelkich działań z obszaru zarzą-
dzania kapitałem ludzkim organizacji zgodnie z jej misją i strategią11. 

                                                           
8 https://sjp.pwn.pl/slowniki/proces.html [dostęp: 27.04.2018]. 
9 W. Zawadzki, T. Majewski, N. Prusiński, Informacyjne uwarunkowania procesu 

decyzyjnego, AON, Warszawa, 2002, s. 55. 
10 K. Piotrkowski, System Zarządzania..., s. 217. 
11 M. Juchnowicz, Narzędzia i praktyka..., s. 141. 
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Według powyższych definicji ocenianie może służyć wielu celom w za-
leżności od potrzeb organizacji m.in.: 

• administracyjnym – wykorzystywanie wyników do określania polityki 
personalnej w zakresie alokacji i wynagrodzenia pracowników12; 

• informacyjnym – uświadomienie podmiotom biorącym udział 
w ocenie o sposobie realizacji powierzonych zadań, czyli informacji o war-
tości ocenianego pracownika dla organizacji; 

• motywacyjnym – zachęcanie pracowników do wydajniejszej pracy 
oraz rozwoju zawodowego. Przekazanie w odpowiedni sposób informacji 
oceniającej, aby zachęcić pracownika do utrzymania poziomu w celu uzy-
skania ponownie oceny pozytywnej lub poprawy działania, aby uniknąć 
oceny negatywnej; 

• korekcyjnym – wykrywanie błędów i niedociągnięć w pracy ocenia-
nych pracowników tak, aby nie popełniali ich ponownie w przyszłości; 

• stabilizującym – uświadamiające pracowników, że działają zgodnie 
z oczekiwaniami i powinni to kontynuować; dają poczucie bezpieczeń-
stwa13; 

• rozwojowym – identyfikacja obecnego i przyszłego potencjału pra-
cowników oraz rozpoznania potrzeb pracowników dotyczących doskonale-
nia i określenia planu rozwoju pracownika14. 

Podsumowując, cele oceniania sprowadzają się do uzyskania informa-
cji niezbędnych do podejmowania decyzji personalnych dotyczących: 

• zatrudnienia pracowników; 
• przemieszczenia pracowników wewnątrz organizacji; 
• planowania działań szkoleniowych; 
• planowania karier zawodowych;  
• przyznania premii, nagrody lub innych wyróżnień; 
• nałożenia kar; 
• rozpoznania potencjału rozwojowego firmy; 
• kształtowania postaw i zachowania pracowników przez regularne 

dostarczanie informacji o ich osiągnięciach i niepowodzeniach, jak również 
o szansach ich rozwoju zawodowego15. 

Inne ciekawe podejście do celów oceniania przedstawia Aleksy Pocz-
towski w perspektywie dwóch funkcji: 

• ewaluacyjnej – zorientowanej na ocenę uzyskiwania efektów pracy 
w relacji do oczekiwanych w tym względzie standardów; 

• rozwojowej – ukierunkowanej na identyfikację i rozwój potencjału 
pracy zatrudnionego personelu w celu poprawy efektywności pracy 
w przyszłości16.  

                                                           
12 A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami..., s. 225. 
13 K. Piotrkowski, System Zarządzania..., s. 220. 
14 J. Łucewicz, Zarządzanie Kadrami..., s. 171. 
15 M. Juchnowicz, Narzędzia i praktyka..., s. 142. 
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Ocenianie jako czynność funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, bę-
dzie skutecznie spełniało swoją rolę, jeżeli nie będzie odbywało się przy-
padkowo, lecz w sposób z góry zaplanowany, zorganizowany i przeprowa-
dzony przez system oceniania, czyli spójny zbiór wzajemnie ze sobą po-
wiązanych elementów, które tworzą: 

• cele oceniania; 
• zasady oceniania; 
• kryteria oceniania; 
• podmioty oceniania; 
• przedmiot oceniania; 
• metody i techniki oceniania; 
• częstotliwość oceniania; 
• procedury oceniania17. 
 
 

Zasady i kryteria oceniania 
 
Podczas realizacji określonej czynności (w tym przypadku procesu 

oceniania) dobrze jest określić zasady, które stanowią podstawę realizacji 
całego procesu związanego z ocenianiem pracowników. Spośród wielu 
zasad w literaturze można wyróżnić kilka najważniejszych: 

• systemowość – wszystkie elementy oceniania powinny być spójne 
i wkomponowywać się w proces zarządzania zasobami ludzkimi; 

• systematyczność – ocenianie powinno mieć stały charakter; 
• powszechność – ocenianiu podlegają wszyscy; 
• jawność – oceniani są zapoznani z celami, kryteriami i procedurą 

oceniania; 
• prostota – system oceniania zrozumiały dla wszystkich uczestni-

czących w procesie oceniania18.  
Prawidłowo określone cele oceniania stanowią podstawę do określenia 

i doboru odpowiednich kryteriów oceniania, które z kolei posłużą do ogra-
niczenia subiektywizmu w ocenianiu. Na podstawie literatury wyróżniamy 
cztery grupy kryteriów19: 

• kwalifikacyjne – obejmujące wiedzę i umiejętności pracownika na-
byte w szkole, na kursach czy w ramach samokształcenia. Do tej grupy 
można zaliczyć: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wprawę w wy-
konywaniu określonych czynności, znajomość języków obcych, znajomość 
konkretnych procedur czy przepisów prawa. Tego typu kryteria mają za-
stosowanie w systemach awansów, szkoleń i rozwoju pracownika; 

                                                                                                                                                   
16 A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami..., s. 226. 
17 Tamże, s. 227. 
18 Tamże, s. 230. 
19 M. Juchnowicz, Narzędzia i praktyka..., s. 146-147. 
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• efektywnościowe – obejmują wyniki pracy w ujęciu rzeczowym lub 
wartościowym związane z zajmowanym stanowiskiem pracy. Do tej grupy 
można zaliczyć: ilość wykonywanej pracy, jakość i terminowość wykony-
wanej pracy, koszt realizacji powierzonych zadań, uzyskane oszczędności. 
Stosowane w systemach premiowych oraz dla potrzeb redukcji zatrudnie-
nia; 

• behawioralne – służą ocenie zachowań pracownika oraz umożliwia-
ją identyfikację obszarów rozwojowych. Stosowane są tam, gdzie mierze-
nie efektów pracy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. W związku 
z tym dąży się do określenia specyficznych wzorów zachowań, zakładając, 
że ich spełnienie sprzyja efektywności pracy. Zaliczyć do nich możemy: 
wytrwałość i systematyczność w działaniu, staranność w wykonywaniu 
pracy, profesjonalizm, uczciwość, lojalność, gotowość doskonalenia zawo-
dowego, stosunek do współpracowników, przełożonych. 

• osobowościowe – związane z osobowością pracownika. Cechy 
psychiki istotne z punktu widzenia wymagań stanowiska pracy. Do tej gru-
py można zaliczyć: odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, 
energię, empatię, wyobraźnię, opanowanie i zrównoważenie. 

 
 

Podmiot oceniania 
 
Każdy zatrudniony pracownik - dyrektor naczelny, kierownik liniowy 

czy szeregowy pracownik - ma za zadanie wypełniać misję i strategię or-
ganizacji. Przez to wszyscy zatrudnieni w firmie powinni podlegać ocenie. 
Tymczasem kwestia związana z tym, kto ma oceniać, zależy od celu oce-
niania. Rysunek 1 przedstawia osoby, z którymi oceniany może mieć do 
czynienia. 

Źródło: A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa, 2007, s. 229.  

Rys. 1. Podmioty oceniania 
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Bez względu na osobę oceniającą w praktyce najczęściej w procesie 
oceniania uczestniczą co najmniej dwie osoby(oceniający-bezpośredni 
przełożony i oceniany). W tym procesie jedynym zadaniem ocenianego 
jest wysłuchanie opinii lub wysłuchanie wniosków z oceny. 

 
 

Metody i techniki oceniania 
 
Ocenianie pracowników, jak już wcześniej wspomniano, może odby-

wać się w sposób ciągły lub po upływie (ustalonego w sposób formalny 
w organizacji) określonego czasu np. roku, pół roku, kwartału. Dodatkowo 
może odbywać się w sposób bardziej lub mniej sformalizowany. 

Zatem to jak zbierane są informacje o pracowniku w pracy potrzebne 
do oceny, zgodnie z określonymi wcześniej celami, określa się metodą lub 
techniką oceniania. Metoda oceniania będzie opierała się na określonych 
zasadach teoretyczno-metodologicznych podejścia do wartościowania 
cech, zachowań i efektów pracy. Natomiast technika oceniania jest poję-
ciem węższym i oznacza sposób zbierania, rejestrowania oraz analizowa-
nia informacji będących podstawą oceny, na którą składa się odpowiedni 
instrument20. 

Istnieją dwie podstawowe grupy metod i technik oceny wykorzystywa-
ne w organizacji: 

Obiektywne, w której obiektywne są mierniki wyników dotyczące liczby 
wyprodukowanych jednostek w ramach danej pracy, czyli kryteria mierzal-
ne21. Zaliczyć możemy do nich: 

• swobodny opis – sporządzenie przez bezpośredniego przełożone-
go opisu własnym językiem postępów ocenianego poprzez ilość pracy, 
jakość pracy, znajomość pracy, kwalifikacje zawodowe, możliwości rozwo-
ju, mocne oraz słabe strony22; 

• ustrukturyzowany opis; 
• technikę wydarzeń krytycznych – sporządzenie przez przełożonego 

na gorąco spostrzeżeń w pracy pracownika, które odbiegają od tzw. za-
chowań normalnych23; 

• technikę oceniania przez cele bądź obszary kluczowe; 
• samoocenę; 
• skale zachowań24. 

                                                           
20 A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami..., s. 233. 
21 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania..., s. 459. 
22 M. Juchnowicz, Narzędzia i praktyka..., s. 145. 
23 A. Pocztowski, Zarządzanie..., s. 235. 
24 Tamże, s. 234. 
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Subiektywne (według Ricky W. Griffin krytyczne), które wykorzystują 
szeregowanie oraz punktowanie pracowników na podstawie poglądów 
i osądów podmiotów oceniających25. Zaliczyć możemy do nich: 

• skale liczbowe; 
• skale z wymuszonym wyborem; 
• skale cech osobowych; 
• skale graficzne; 
• technikę wymuszonego rozkładu – ustawienie pracowników w spo-

sób odpowiadający określonemu rozkładowi (np. rozkład normalny); 
• ranking – szeregowania pracowników od najlepszego do najsłab-

szego; 
• porównywanie – porównanie według ustalonych kryteriów pracow-

nika każdego z każdym26. 
Przedstawione powyżej techniki oceniania w praktyce rzadko są wyko-

rzystywane pojedynczo w szczególności podczas oceniania okresowego. 
Dlatego stosuje się tzw. metody i techniki kompleksowe, które umożliwiają 
spojrzenie na osobę ocenianą z perspektywy różnych kryteriów. Do wspo-
mnianych metod i technik kompleksowych zaliczamy: 

• ocenianie przez określenie celów – nawiązuje współcześnie do za-
rządzania przez efekty. Polega na wspólnym wytyczeniu celów przez prze-
łożonego i podwładnego, a następnie analizie osiągniętych rezultatów – 
realizacji osiągniętych celów. Metoda ukierunkowana jest na przyszłe do-
skonalenie i rozwój zawodowy ocenianego, a również umożliwia ujawnie-
nie problemów utrudniających efektywne wykonywanie pracy27; 

• 360 stopni – informacje na temat ocenianego pracownika pochodzą 
z różnych źródeł (np. bezpośredni przełożony, przełożony wyższego 
szczebla, podwładny, współpracownik, klient wewnętrzny, samoocena – 
patrz rys. 1.) i dotyczą różnych kryteriów, które oceniany otrzymuje zwrot-
nie na temat swojej pracy. Umożliwia identyfikację opinii szerszego grona 
osób, jest bardzo czasochłonna, ale jedną z bardziej sprawiedliwych i bar-
dziej motywujących do zmiany dotychczasowego sposobu wykonywania 
zadań służbowych28; 

• assessment center (ośrodek oceny) – jest najnowszą metodą sto-
sowaną przy ocenianiu i obejmuje całe spektrum technik oceny. Przy sto-
sowaniu tej metody kompleksowej duży nacisk kładzie się na zachowania. 
Podczas ćwiczeń stanowiących symulację wydarzeń na stanowisku pracy 
zakłada się, że uzyskane efekty stanowią prognozę zachowania osoby na 
stanowisku pracy, ukazując jej umiejętności i cechy osobowe. Właściwie 

                                                           
25 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania..., s. 459-461. 
26 A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami..., s. 234. 
27 Tamże, s. 242. 
28 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna a Wolters Kluwer business, 

Warszawa, 2014, s. 255. 
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przeprowadzona metoda ośrodka oceny zapewnia lepszą prognozę przy-
szłych efektów i postępów niż wyrażane na podstawie innych przesłanek 
opinie menedżerów liniowych, a nawet menedżerów personalnych29.. 

Zgodnie z funkcjami zarządzania po planowaniu przychodzi pora na 
organizowanie. Opisane powyżej cele, zasady, kryteria, metody i techniki 
należy wdrożyć w życie. Zaprezentować całemu stanowi osobowemu or-
ganizacji w sposób jasny, zrozumiały i przystąpić do realizacji. W siłach 
zbrojnych jest to realizowane w postaci aktu prawnego w sprawie opinio-
wania służbowego żołnierzy zawodowych. 

 
 

Ewolucja procesu oceniania w wojsku 
 
Przedstawione powyżej ocenianie pracowników według literatury 

przedmiotu jest stosowane w przedsiębiorstwach od początku ubiegłego 
stulecia w formie informacji o wynikach pracy pracowników jako podstawy 
do wynagrodzenia i awansowania. Z upływem czasu ocenianie szacunko-
we przesuwa się w kierunku oceniania rozwojowego realizowanego, 
w mniejszym bądź większym zakresie, po dziś dzień w prawie każdej or-
ganizacji. 

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do Sił Zbrojnych RP. Wszyscy 
żołnierze zawodowi poddawani byli, i są, ocenianiu, które w polskiej armii 
nosi miano opiniowania służbowego. Podejmując próbę opisania ewolucji 
procesu opiniowania, sięgnijmy do czasów, kiedy w Siłach Zbrojnych RP 
nie obowiązywała obecna ustawa pragmatyczna o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r., która reguluje całościowo 
kwestię oceniania żołnierzy zawodowych. 

Aktem prawnym odnoszącym się w tamtych czasach do opiniowania 
służbowego było rozporządzenie MON w sprawie służby wojskowej żołnie-
rzy zawodowych, które posiadało oddzielną część dotyczącą opiniowania 
służbowego żołnierzy zawodowych. Ocenianie opierało się na rzetelnej 
i obiektywnej ocenie wykonywanych zadań służbowych przez żołnierza 
zawodowego, realizowane przez było przełożonego i służyło ocenie przy-
datności żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej 
na zajmowanym stanowisku służbowym oraz określenia dalszego przebie-
gu jego służby wojskowej. Przy opiniowaniu uwzględniało się: 

• stan i rozwój kwalifikacji zawodowych żołnierza; 
• ocenę cech osobowości żołnierza wpływających na wykonywanie 

zadań służbowych; 
• sprawność, kondycję fizyczną i stan zdrowia żołnierza; 

                                                           
29 M. Armstrong, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, 

Kraków, 2007, s. 378. 
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• ocenę realizacji zadań służbowych w minionym roku, w tym 
zwłaszcza wyniki osiągnięte w służbie; 

• prognozę dalszego przebiegu służby wojskowej żołnierza; 
• przydatność żołnierza na zajmowanym stanowisku służbowym; 
• umiejętność opiniowania (oceniania podwładnych) oraz trafność 

prognozowania przebiegu służby wojskowej podwładnych żołnierzy –
w odniesieniu do opiniowania dowódców, na których spoczywa obowiązek 
opiniowania30. 

Z kolei od czasu obowiązywania ustawy z dnia 11 września 2003 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych art. 26 w całości mówi o oce-
nianiu żołnierzy zawodowych i rozporządzenie MON w sprawie opiniowa-
nia służbowego żołnierzy zawodowych. Do dnia dzisiejszego mieliśmy 
cztery zmiany w podejściu do omawianego procesu. 

W pierwotnej ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
z dnia 11 września 2003 r. opiniowanie służbowe miało na celu ocenę wy-
konywania przez żołnierza zawodowego obowiązków służbowych i stano-
wiło podstawę do określenia dalszego przebiegu jego służby. Przełożony 
dokonywał oceny wywiązywania się przez żołnierza zawodowego z po-
szczególnych zadań na zajmowanym stanowisku służbowym określonym 
w opisie tego stanowiska, wyrażoną w skali: spełnia wymagania, spełnia 
wymagania w ograniczonym zakresie lub nie spełnia wymagań31. Dodat-
kowo dla opiniowanego określana była prognoza przebiegu zawodowej 
służby wojskowej:  

• perspektywiczna – z podaniem nazwy stanowiska służbowego, 
a następnie określeniem sposobu dojścia do tego stanowiska poprzez 
wskazanie kolejno prognozy dalszej i bliższej; 

• dalsza – w zależności od potrzeb mogła obejmować więcej niż jed-
no stanowisko; 

• bliższa – stanowisko przewidziane do objęcia po zakończeniu ka-
dencji, za którą jest opiniowany. 

Po zakończeniu procesu opiniowania prognoza przebiegu służby była 
weryfikowana przez organ uprawniony32.  

Należy dodać, że powyższa ustawa wprowadzała dwa rodzaje opinio-
wania: 

• okresowe – przeprowadzane na sześć miesięcy przed dniem upły-
wu kadencji lub kontraktu na pełnienie służby terminowej – opisane powy-
żej; 

                                                           
30 Rozporządzenia MON z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej 

żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 1997 r., nr 7, poz. 38. 
31 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz. 

U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750. 
32 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie 

opiniowania żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2004 r., poz. 397. 
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• specjalne – sporządzane w razie ukończenia przez żołnierza zawo-
dowego studiów lub nauki w szkole wojskowej, kursu trwającego co naj-
mniej trzy miesiące, zakończenia służby na stanowisku poza granicami 
państwa, wystąpienia o opinię organu uprawnionego do wyznaczania oraz 
wystąpienia o opinię przez uprawnione instytucje– sprowadzające się do 
swobodnego opisu przez przełożonego efektów osiąganych przez ocenia-
nego. 

Kolejna zmiana art. 26 ustawy pragmatycznej oraz rozporządzenia 
MON w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych miała miejsce w latach 
2007-2008, gdzie opisano, że celem opiniowania jest ocena wykonywania 
przez żołnierza zawodowego obowiązków służbowych, która stanowi pod-
stawę do określenia dalszego przebiegu jego służby. Wywiązywanie się 
żołnierza zawodowego z realizacji zadań oceniane jest przez przełożonego 
na podstawie obowiązków służbowych określonych w karcie opisu zajmo-
wanego stanowiska wyrażonych w skali: bardzo dobra, dobra, dostatecz-
na, niedostateczna oraz jego cech osobowych wyrażanych w skali graficz-
nej od minimum do maksimum33.  

Prognoza przebiegu służby wojskowej pozostała bez zmian w stosun-
ku do wcześniejszego art. 26 ustawy pragmatycznej. Zmianie uległa ilość 
rodzajów opiniowania z dwóch do jednego opiniowania służbowego na 
sześć miesięcy przed upływem kadencji lub kontraktu na zajmowanym 
stanowisku lub za okres skierowania do pełnienia służby poza granicami 
państwa. 

Dwa lata później dokonano kolejnej zmiany w podejściu do oceniania 
żołnierzy zawodowych. Określono, że celem opiniowania jest ocena wyko-
nywania przez żołnierza zawodowego obowiązków służbowych i stanowi 
ono podstawę do określenia dalszego przebiegu jego służby. Żołnierze 
oceniani są przez przełożonego z wywiązywania się z poszczególnych 
obowiązków określonych w karcie opisu zajmowanego stanowiska wyra-
żonych w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna oraz 
jego cech osobowych wyrażanych w skali punktowej od 1 do 5. Dodatkowo 
oceniający przy ocenie cech osobowych żołnierza zawodowego może za-
sięgnąć opinii psychologa jednostki wojskowej34. 

W opisywanym podejściu do oceniania dokonano zmiany związanej 
z prognozą przebiegu zawodowej służby wojskowej, w której określa się: 

• bliższą – stanowisko przewidziane do objęcia przez opiniowanego 
po zakończeniu kadencji na zajmowanym stanowisku; 

• dalszą – ograniczającą się tylko do stopnia etatowego stanowiska 
służbowego przewidzianego do objęcia przez opiniowanego. 

                                                           
33 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2007 r., nr 176, poz. 1242. 
34 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009, nr 79, poz. 669. 
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Analizując powyższe ewolucje w opiniowaniu, jakie miały miejsce od 
1997 roku, można dostrzec wspólny mianownik - cel opiniowania: 

• ocena wykonywania przez żołnierza zawodowego obowiązków 
służbowych; 

• określenie dalszego przebiegu służby żołnierza zawodowego. 
Arkusze opiniowania ewoluowały od czterostronnicowych poprzez 

dziesięciostronnicowych do sześciostronicowych. Zawierały ono: 
• dane osobowe opiniowanego; 
• zajmowane stanowisko; 
• kwalifikacje w postaci: wykształcenia, kursów, znajomości języka 

obcego, poświadczenia bezpieczeństwa; 
• doświadczenie; 
• propozycje opiniowanego dotyczące dalszego przebiegu służby; 
• wykaz cech osobowych opiniowanych przez przełożonego; 
• obowiązki służbowe oceniane przez przełożonego; 
• ocenę ogólną z opiniowania wraz z uzasadnieniem; 
• tryb zapoznania i odwołania od opiniowania; 
• prognozę przebiegu zawodowej służby wojskowej. 
Można pokusić się o sformułowanie, że do tej pory pomimo indywidu-

alnego podejścia w ocenianiu z wywiązywania się ocenianego z obowiąz-
ków służbowych, uruchamiany był bardzo czasochłonny proces biurokra-
tyczny. Opiniowanie realizowane było w dużych odstępach czasowych (raz 
na trzy lata), które w dużym stopniu mogło wypaczać wyniki z uwagi na 
m.in. tzw. błąd ostatniego spostrzeżenia, w którym oceniający lepiej pamię-
ta fakty z ostatniego okresu przed ocenianiem35. 

 
 
Charakterystyka współczesnego procesu oceniania  

w Siłach Zbrojnych RP 
 

Ocenianie w siłach zbrojnych to wskazywanie niedociągnięć w realiza-
cji zadań w celu podniesienia jej profesjonalizacji. Takie podejście uspraw-
ni funkcjonowanie organizacji poprzez optymalizację wykorzystania poten-
cjału zatrudnionych pracowników w charakterze żołnierzy zawodowych36.  

Aktualnie obowiązujące procedury oceniania bardzo się zmieniły od 
opisywanych powyżej. Po pierwsze częstotliwość oceniania żołnierzy za-
wodowych, z raz na trzy lata przed zakończeniem kadencji lub kontraktu 
na zajmowanym stanowisku służbowym, na coroczne opiniowanie. Po 
drugie arkusz opiniowania zmienił się diametralnie z wielostronnicowego 
do dwustronnicowego obejmującego dwa obszary oceniania. 

                                                           
35 A. Pocztowski, Zarządzanie Zasobami..., s. 248. 
36 K. Piotrkowski, System Zarządzania..., s. 222. 
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Obecnie celem oceniania żołnierzy zawodowych jest: 
• ocenić wywiązywanie się z obowiązków na zajmowanym stanowi-

sku służbowym; 
• ocenić kompetencje37 i predyspozycje na zajmowanym stanowisku 

służbowym; 
• wyznaczyć kierunki rozwoju zawodowego i określić potrzeby szko-

leniowe38. 
Opiniowanie służbowe przeprowadza się co roku w okresie od 15 

sierpnia do 15 października. Proces ten przeprowadza osobiście przełożo-
ny danego żołnierza. W ramach opiniowania służbowego opiniujący oce-
nia: 

Wywiązywanie się opiniowanego z obowiązków służbowych na stano-
wisku służbowym według następujących kryteriów: 

• jakość i terminowość wykonywania obowiązków lub zadań; 
• dyspozycyjność; 
• samodzielność i inicjatywa; 
• planowanie i organizacja pracy. 
Następujące kompetencje i predyspozycje opiniowanego: 
• odpowiedzialność; 
• determinację w dążeniu do celu; 
• trafność i szybkość podejmowania decyzji; 
• odporność na stres; 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; 
• stosowanie się do przepisów, norm i reguł; 
• rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji; 
• dbałość o sprzęt i mienie; 
• kulturę osobistą i dbałość o wygląd zewnętrzny39. 
Opinia służbowa wypełniania jest na arkuszu dwustronnym, który udo-

stępniany jest przez organ kadrowy jednostki za pomocą systemu informa-
tycznego SEW on-line. Oprócz wyszczególnionych powyżej kryteriów re-
alizacji zadań, kompetencji i predyspozycji w ramach oceniania brana pod 
uwagę jest również sprawność fizyczna, która ma znaczący wpływ na 
ogólną ocenę.  

                                                           
37 Kompetencje na zajmowanym stanowisku - to zespół cech danej osoby, 

umożliwiających jej skuteczne (wyróżniające się) wypełnianie zadań związanych 
z wykonywaną pracą, na którą składają się charakterystyczne dla tej osoby elementy takie 
jak automotywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana 
z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła i się nią 
posługuje. 

38 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1355. 

39 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 764. 
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Przełożony na podstawie sumy punktów z części dotyczącej wywiązy-
wania się z obowiązków lub zadań oraz kompetencji i predyspozycji wy-
stawia ogólną ocenę wyrażoną przy zastosowaniu następującej skali ocen: 

• wzorowa (6); 
• bardzo dobra (5); 
• dobra (4); 
• dostateczna (3); 
• niedostateczna (2). 
W przypadku uzyskania przez opiniowanego żołnierza zawodowego 

oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej lub nieprzy-
stąpienia do tego sprawdzianu bez zwolnienia z przyczyn zdrowotnych 
ocena ogólna nie może być wyższa niż dostateczna. 

Wyniki przeprowadzonego procesu opiniowania dostarczają danych 
dla kadry kierowniczej w procesie podejmowania decyzji personalnych 
takich jak: 

• awansowania – wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe; 
• pozostawienia żołnierza na danym stanowisku; 
• przesunięcia na inne (równorzędne) stanowisko służbowe; 
• zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 
Oceny bardzo dobra i wzorowa dostarczają informacji, że żołnierz 

w pełni nadaje się na dane stanowisko i decyzja w sprawie jego wyzna-
czenia nie była błędna. Dodatkowo zgodnie z art. 40, 41 i 42 ustawy prag-
matycznej umożliwia awansowanie lub wyznaczenie na wyższe stanowi-
sko służbowe w zależności od wolnych stanowisk oraz co najmniej trzylet-
niego okresu służby w posiadanym stopniu wojskowym. 

Ocena dobra informuje przełożonego, że żołnierz wypełnia postawione 
zadania na poziomie zadawalającym, jednakże w pełni nie opanował wy-
maganych kompetencji na zajmowanym stanowisku służbowym, czyli dys-
pozycji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalających realizować 
zadania zawodowe na wymaganym poziomie40. W związku z powyższym 
żołnierz taki zgodnie z art. 40, 41 i 42 ustawy pragmatycznej nie ma moż-
liwości awansowania lub wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe. 
W tym momencie jest to informacja zwrotna dla żołnierza, że należy się 
poprawić. Zachowania, które opisują kompetencje, nie są w pełni takie, 
jakich oczekuje przełożony. 

Ocena dostateczna opisuje żołnierza, który wypełnia swoje zadania na 
poziomie niezadowalającym. Popełnia dużo błędów, wymaga ciągłego 
nadzorowania. Na podstawie takiej oceny przełożony otrzymuje informa-
cję, że decyzja w sprawie wyznaczenia żołnierza prawdopodobnie była 
błędna. Należałoby dokonać analizy, czy czasem zakres kompetencji nie 
okazał się zbyt duży i nieadekwatny dla tego żołnierza, czego przyczyną 

                                                           
40 G. Filipowicz, Zarządzanie..., s. 46. 
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był błędnie przeprowadzony proces selekcji. W związku z powyższym żoł-
nierz taki zgodnie z art. 40, 41 i 42 ustawy pragmatycznej nie ma możliwo-
ści awansowania lub wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe, pozo-
stawia się go na tym samym stanowisku służbowym lub dokonuje przesu-
nięcia na inne równorzędne, a nawet może być zwolniony z zawodowej 
służby wojskowej. Jest to moment, kiedy żołnierz otrzymuje bardzo silny 
sygnał od przełożonego, że jest na granicy zwolnienia z pracy. 

Ocena niedostateczna przedstawia żołnierza, który nie realizuje po-
stawionych zadań. Jego postawa i zachowania są niezgodne z przyjętymi 
normami w środowisku wojskowym. W związku z powyższym w myśl 
art. 111 pkt 6 ustawy pragmatycznej żołnierz zawodowy w skutek otrzyma-
nia oceny niedostatecznej zwalniany jest z zawodowej służby wojskowej.  

Analizując arkusz opinii, można zauważyć, że jest on uniwersalny, czy-
li wykorzystywany w procesie oceny od szeregowego poprzez dowódcę 
kompanii aż do dowódcy jednostki wojskowej. Zawarte kompetencje i pre-
dyspozycje nie są zawsze adekwatne do opisu czynności realizowanych 
przez żołnierza na podstawie karty opisu stanowiska służbowego. Dodat-
kowo, patrząc z perspektywy całych sił zbrojnych i uniwersalności arkusza, 
można pokusić się o stwierdzenie, że są to kompetencje tzw. firmowe. 
Brak jest wyszczególnienia w zależności od stanowiska kompetencji hie-
rarchicznych oraz specjalistycznych, których zakres powinien być iden-
tyczny z profilem wynikającym z opisu stanowiska pracy. Zdecydowanie 
z najlepszym rozwiązaniem mielibyśmy do czynienia, gdy kompetencje, 
predyspozycje i kryteria wywiązywania się z obowiązków służbowych zo-
stały zaczerpnięte z karty opisu stanowiska służbowego41. 

Obecnie przyjęty proces oceniania żołnierzy zawodowych raz w roku 
jest rozwiązaniem, które na trwałe wpisuje się w przebieg służby żołnierza 
zawodowego. Określony ustawowo czas realizacji procesu opiniowania 
powoduje, że przełożony w okresie sierpień-październik musi przygotować 
się i dokonać oceny podwładnych. Również podwładny ma tylko lub aż rok 
na pokazanie się przełożonemu z jak najlepszej strony aby uzyskać ocenę 
pozytywną. Dodatkowo przyjęte rozwiązanie corocznego opiniowania 
w porównaniu do oceniania przed końcem kadencji lub kontraktu (raz na 
trzy lata) powoduje zmniejszenia błędów przy ocenianiu. Głównie dotyczy 
kwestii związanej z tzw. ostatnim spostrzeżeniem, kiedy to przełożony 
podczas oceniania uwzględnia tylko realizację zadań z okresu przed opi-
niowaniem.  

Rozpatrując kwestię oceniania jako całokształtu pracy żołnierza, nale-
ży się zastanowić, czy ocena z egzaminu z wychowania fizycznego prze-
prowadzanego raz w roku powinna mieć aż tak duże znaczenie przy wy-
stawianiu ogólnej oceny z opiniowania. Każdy żołnierz musi dbać o spraw-

                                                           
41 Tamże, s. 246. 
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ność fizyczną, ale jest to tylko jeden z punktów jego wywiązywania się 
z obowiązków. Analizując arkusz opiniowania, można zauważyć, że oce-
nianie związane z wywiązywaniem się z obowiązków lub zadań albo 
z kompetencjami i predyspozycjami polega na sumowaniu punktów i wy-
stawianiu na ich podstawie ogólnej oceny. W celu usprawnienia tego ele-
mentu należy rozważyć możliwość dołączenia oceny z egzaminu z wy-
chowania fizycznego jako składowej otrzymanych punktów (określenie 
punktów w zależności od oceny). Takie podejście pokazuje, że uzyskana 
ocena ogólna przedstawia poziom realizowanych przedsięwzięć i postaw 
żołnierza. 

Arkusz opinii służbowej posiada również część dotyczącą wyznacze-
nia kierunków rozwoju zawodowego i określenie potrzeb szkoleniowych 
opiniowanego. Ten element arkusza opinii jest bardzo przydatny w proce-
sie zarządzania zasobami ludzkimi. W tym miejscu dowódca ma możli-
wość, na podstawie oceny ogólnej oraz analizy oceny wywiązywania się 
z obowiązków, zadań, a także kompetencji i predyspozycji wskazać sta-
nowisko w ramach planowania kariery zawodowej lub formę szkolenia do-
skonalącego/kwalifikacyjnego celem uzupełnienia lub podwyższenia kom-
petencji. Najlepszym w tym podejściu byłoby rozwiązanie w ramach co-
rocznego opiniowania służbowego weryfikowanie przyjętych założeń co do 
powyższych kierunków rozwoju lub szkolenia żołnierza zawodowego. Ta-
kie podejście pokazuje indywidualne traktowanie każdego żołnierza zawo-
dowego oraz planowanie i zarządzenie karierami, tak ważne dla każdego 
żołnierza. 

Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych opinio-
wanie realizuje bezpośredni przełożony żołnierza zawodowego. Dochodzi 
do sytuacji, kiedy przełożony oceniający podwładnego jest bardzo krótko 
na stanowisku. Wtedy dobrze jest poznać opinie innych osób, byłych prze-
łożonych lub wyższych przełożonych. Idąc dalej w tym kierunku, patrząc 
na nowoczesne metody i techniki oceniania, minimalizując subiektywne 
i maksymalizując obiektywne ocenianie żołnierzy, można pokusić się 
o stwierdzenie, czy nie zastosować techniki assessment center w wojsku. 
Jest to proces czasochłonny, ale obecnie jeden z najbardziej obiektywnych 
sposobów uzyskiwania oceny o pracowniku. 

Jak przedstawia Kazimierz Piotrkowski celem Sił Zbrojnych jest ciągłe 
doskonalenie się, dochodzenie do perfekcji. Wojsko z uwagi na swoją li-
czebność oraz rozmieszczenie wymaga systematycznego i profesjonalne-
go procesu oceniania, który, aby być najskuteczniejszy, musi dostarczyć 
rzetelnych i dokładnych danych o żołnierzu w szczególności jego: 

• kwalifikacji – posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do reali-
zacji zadań; 

• efektywności – ukazując jego skuteczność; 
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• osobowości – współpraca z innymi osobami w zespole lub umiejęt-
ność zachowania – perspektywy rozwojowe. 

Ocenianie jest ściśle związane z rozwojem pracownika. Jak już wyja-
śniano, celem oceny jest zdiagnozowanie mocnych stron i słabości pra-
cowników, a słabości generują potrzeby szkolenia. Natomiast zaprezento-
wane akty prawne również wskazują, że celem opiniowania służbowego 
jest m.in. wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego żołnierzy.  

Rozwój zawodowy związany jest z rozwojem zasobów ludzkich i ro-
zumiany jako celowe konfiguracje przedsięwzięć wzbogacania wiedzy, 
rozwijania zdolności, kształtowania wartości, postaw, motywacji i umiejęt-
ności, a także dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną osób wykonujących 
pracę, które to przedsięwzięcia prowadzą do wzrostu jej efektywności oraz 
do podniesienia wartości42. Rozwój należy także rozumieć jako czynność 
odnoszącą się do kapitału ludzkiego z punktu widzenia przyszłości. Doko-
nując zmian w kompetencjach pracowników, koncentrujemy się na przy-
szłości w celu przygotowania do zmian43. Aby określić kierunek, w jakim 
dany żołnierz ma się rozwijać, należy dokonać oceny. Dlatego należy 
stwierdzić, że ocenianie wyznacza kierunki rozwoju zawodowego. 

Patrząc na analizowaną kwestię od strony modelu przebiegu służby 
wyznaczonego dla danego żołnierza, ocenianie przy zastosowaniu odpo-
wiednich kryteriów oraz metod i technik w sposób obiektywny może do-
starczyć informacji na temat wyznaczenia kierunku rozwoju zawodowego 
dla ocenianego poprzez szkolenie zgodnie z wytyczoną ścieżką kariery 
zawodowej. 

 
 

Zakończenie 
 
Proces oceniania w siłach zbrojnych ma duże znaczenie w całym pro-

cesie zarządzania zasobami ludzkimi. Od samego początku, kiedy żołnierz 
jest wcielany do służby, podlega ciągłemu procesowi oceniania. Przełożeni 
dokonują analizy pracy żołnierza w sposób tzw. nieformalny, codzienne 
sprawdzanie wykonywanej pracy i korygowanie błędów oraz formalnie 
w sposób określony przez akty prawne raz w roku na podstawie ustalone-
go procesu opiniowania. Proces opiniowania jest bardzo ważny, ponieważ 
uzyskane wyniki brane są pod uwagę w decyzjach personalnych, finanso-
wych oraz dyscyplinarnych.  

Obecnie stosowany proces opiniowania w siłach zbrojnych jest 
uproszczony w stosunku do tego, jaki był kilka lat temu. Nie wymusza cią-
głego monitorowania i sprawdzania osób, które podlegają procesowi opi-
                                                           

42 A. Pocztowski, Zarządzanie..., s. 274. 
43 M. Mitoraj-Jaroszek, Zarządzanie rozwojem pracownika. Kompleksowe i praktyczne 

ujęcie, Helion, Gliwice, 2014, s. 8. 
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niowania m.in. ze względu na zakończenie kadencji lub kontraktu. Ustawa 
pragmatyczna wymusza, że żołnierz zawodowy oceniany jest raz w roku 
w okresie od 15 sierpnia do 15 października, co jest monitorowane przez 
odpowiedzialne osoby, a także samych żołnierzy - ocenianych i oceniają-
cych. Jednakże nie można zapomnieć, że ocenianie podwładnych przez 
przełożonych odbywa się w sposób ciągły, a tylko raz w roku ocena jest 
przelewana na arkusz opiniowania, stając się oceną formalną przedstawia-
jącą ostatni okres pracy, a nie tylko krótki czas przed okresem oceniania, 
co w wielu przypadkach może być błędnie interpretowana w szczególności 
przez osoby oceniane. 

To samo podejście dotyczy przełożonych, którzy formalne ocenianie 
mogą odnosić do ostatniego okresu pracy, nie uwzględniając okresu zaraz 
po zakończeniu poprzedniego procesu oceniania. Na obiektywne przepro-
wadzenie procesu oceniania może mieć wpływ oceniający. Nie zwracając 
uwagi na rzeczywistą realizację zadań, a jedynie opierając się na poprzed-
niej opinii lub pobłażliwości w procesie oceniania, może mieć negatywny 
wpływ na morale innych żołnierzy opiniowanych przez tę samą osobę. Idąc 
dalej, negatywny wpływ na obiektywizm w procesie opiniowania mają 
zmiany kadrowe na stanowiskach. W szczególności dotyczy to zmian bez-
pośrednio przed ustawowym okresem opiniowania, kiedy to przełożony po 
okresie np. dwóch miesięcy lub krótszym, musi wystawić ocenę z wywią-
zywania się z obowiązków przez podwładnego lub podwładnych. 

Na obiektywizm oceniania wpływa zmiana arkusza opiniowania. 
Z sześciostronicowego lub dziewięciostronicowego arkusza na dwustroni-
cowy, odnoszący się do wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz 
kompetencji i predyspozycji według określonych kryteriów. Również to, że 
arkusze opiniowania są jednakowe dla wszystkich opiniowanych, posiada-
jąc te same kryteria, wpływają na obiektywność w ocenianiu. Ale czy war-
tość tych ocen jest adekwatna do odpowiedzialności i pracy, jaką wykonują 
żołnierze? Przykładowo specjalista pracujący w sztabie, który nie ma pod-
władnych, a jego jedynym sprzętem jest komputer, otrzymuje ocenę bar-
dzo dobrą, czy jest naprawdę o wiele lepszy od dowódcy kompanii, który 
ma dużą liczbę podwładnych, dużą liczbę sprzętu, za który jest odpowie-
dzialny, realizując zadania na poziomie dobrym i otrzymuje ocenę dobrą. 

Człowiek jako kapitał organizacji jest jej najcenniejszym zasobem. To 
on dzięki swojej wiedzy, nauce i rozwojowi wpływa na rozwój, powodzenie 
i zysk firmy, ale jako najcenniejszy zasób jest również jego najsłabszym 
ogniwem. Postępując w sposób nieetyczny, naraża organizację na niepo-
wodzenie i złą sławę. Takie podejście ma również negatywny wpływ na 
obiektywizm opiniowania. Dlatego celowe byłoby rozważenie możliwości 
zastosowania innych metod i technik kompleksowych angażujących więk-
szą liczbę osób w procesie oceniania żołnierza eliminując do minimum 
stronniczość. Każdy chce być obiektywnie oceniony, a organizacja posia-
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dać takich pracowników, którzy na podstawie obiektywnego rozpoznania 
zostaną pokierowani na odpowiednie doskonalenie zawodowe, stając się 
cennym kapitałem organizacji i potencjalnymi kandydatami na wyższe sta-
nowiska służbowe. 

Cały proces oceniania, aby mógł być wprowadzony do danej organiza-
cji, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze musi mieć określony cel, 
któremu służy, a także przedstawione zasady i kryteria według, których 
mają być oceniani żołnierze. Na podstawie zaprezentowanej ewolucji 
zmian w ustawach celem oceniania jest ocena wywiązywania się z obo-
wiązków na zajmowanym stanowisku służbowym, kompetencje i predys-
pozycje na zajmowanym stanowisku w jak najbardziej obiektywny sposób 
oraz wyznaczyć kierunki rozwoju zawodowego i określić potrzeby szkole-
niowe. 

 
 

Bibliografia 
 
1. Armstrong Michael, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, wydanie IV, Oficyna 

a Wolters Kluwer business, Kraków, 2007. 
2. Filipowicz Grzegorz, Zarządzanie Kompetencjami - Perspektywa firmowa 

i osobista, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2014. 
3. Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 

2004. 
4. Juchnowicz Marta, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, 

Poltext, Warszawa, 2003. 
5. Łucewicz Jacenta, Zarządzanie Kadrami – podstawy teoretyczne 

i ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-
cławiu, Wrocław, 1999. 

6. Mitoraj-Jaroszek Małgorzata, Zarządzanie rozwojem pracownika. Kom-
pleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice, 2014. 

7. Piotrkowski Kazimierz, System Zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych, 
WAT, Warszawa, 2012. 

8. Pocztowski Aleksy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa, 2007. 

9. Rozporządzenia MON z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby woj-
skowej żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 1997 r., nr 7, poz. 38. 

10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. 
w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2004, poz. 397. 

11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. 
w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 
764. 

12. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych, Dz. U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750. 



Tomasz Chełminiak 

40 

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2007 r., 
nr 176, poz. 1242. 

14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r., 
nr 79, poz. 669. 

15. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1355. 

16. Zawadzki Wojciech, Majewski Tomasz, Prusiński Norbert, Informacyjne 
uwarunkowania procesu decyzyjnego, AON, Warszawa, 2002. 
 
 

Źródła internetowe 
 
1. https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces. 
2. https://sjp.pwn.pl/slowniki/proces.html. 

 
 

THE PROCESS OF ASSESSING SOLDIERS  
IN THE ARMED FORCES 

 

Assessing personnel in an organisation is one of the main elements 
of human resources management. The results that are obtained in this 
process constitute the basis for taking decisions regarding not only per-
sonnel. The paper presents the process of assessment in the Armed 
Forces, its aim, essence, and meaning during a regular’s service. The au-
thor describes the process of assessment on the basis of the available 
source literature and discusses legal acts that are in force in the Armed 
Forces. In addition, the paper describes the development of the process 
of giving opinion on the basis of the legal acts that have been in force since 
1997, focusing on the aim and essence of this process. The paper shows 
that assessment, and especially the obtained results concerning e.g. quali-
fications, personality, behaviour, and attitudes, determine the direction 
of a regular’s professional development. 
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