
 

 

 

 

AGILE BASED COMPETENCY MANAGEMENT 

ABC Management 

 

 

Output 1 / Activity 4 

Article: Strategia komunikacyjna w momencie wprowadzania do firmy oceny 360° 

 

Article author 

Brigitte Zörweg 

MERIG – Austria 

 

 

Date of delivery 

Październik 2015 

 

 

 

 

 

 

Project partners 

 

 
   

 



 

Erasmus + / Agile Based Competency Management 

 

 

 
 

 

Streszczenie 

Artykuł zajmuje się problemem strategii komunikacyjnej, jaką należy zastosować przy 

wprowadzaniu metodologii oceny 360°. Najpierw wyjaśniono pojęcie oceny 360°. Dalsza 

część przedstawia analizę najlepszych sposobów komunikacji dla osób przekazujących 

informację zwrotną oraz dla odbiorców. Następnie artykuł wskazuje, jak najlepiej 

informować o znaczeniu podjętego działania, anonimowości i poufności. Zawarte w 

artykule informacje są ważne z punktu widzenia budowania metodologii CAWC. 

 

1. Czym jest informacja zwrotna 360°? 

Informacja zwrotna 360° to ocena oparta na wielu źródłach, w której ocenia się wyniki 

jednostki, zbierając informacje zwrotne od wielu osób, m.in. kierowników, 

podwładnych, współpracowników i klientów. Ocena jest przedstawiana jako ranking w 

odniesieniu do określonych wymiarów wydajności. 

 

2. Komunikacja z osobami, które podlegają ocenie 

Należy wyjaśnić pracownikom, dlaczego podlegają ocenie. Jeśli proces ten jest dla nich 

męczący, jeśli nie mają zaufania co do intencji, mogą sabotować tę inicjatywę swoim 

oporem wobec zmiany. Pracownicy powinni wiedzieć, że nie zagraża im zwolnienie, 

degradacja ani kara w związku z wynikami. Więcej informacji przekazanych otwarcie i 

bezpośrednio zwiększy ich motywację do udziału w procesie oceny.  

Należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

- Dlaczego realizuje się proces oceny zwrotnej? 

- Komu będą udostępniane wyniki? 

- Czy szef otrzyma wyniki?  

- A Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi? 
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- Kiedy i jak będą udostępniane wyniki? 

- Czy udział w procesie jest obowiązkowy? 

- Jak wybiera się respondentów? 

- Czy wybiera ich uczestnik czy też jest to zadanie Działu Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi? 

 

3. Komunikacja z osobami udzielającymi informacji zwrotnej 

Prosi się respondentów, aby część czasu przeznaczonego na swoją pracę 

wygospodarowali na wypełnienie ankiet. Często pewne osoby prosi się o informacje o 

kilkorgu współpracownikach. Należy ich poinformować, do czego będą wykorzystane 

dane, kto będzie miał do nich dostęp i dlaczego mają udzielić tych informacji.  

Ważne jest także, aby poinformować ich, w jaki sposób udziela się konstruktywnej 

informacji zwrotnej, która pozwoli pracownikowi zrozumieć, czy osiąga oczekiwaną 

wydajność. Konstruktywna informacja zwrotna może być pozytywna lub negatywna. 

Zawsze dobrze jest zacząć od pozytywnych ocen, od docenienia wysiłku pracownika i 

jego pracy. Informacja zwrotna ma także ułatwić pracownikowi zrozumienie, w jakich 

obszarach musi się on jeszcze rozwijać. Im bardziej konkretne są te informacje, tym 

większe prawdopodobieństwo, że pracownik je zrozumie i będzie w stanie osiągnąć 

pożądaną jakość. Dobra informacja zwrotna jest bezpośrednia, dotyczy faktów i nie 

zawiera uogólnień.  

4. Informowanie o znaczeniu całego procesu  

Wyraźne poparcie ze strony liderów organizacji zwiększa szanse sukcesu operacji oceny. 

Można to osiągnąć poprzez: 

- Wiadomość lub ogłoszenie mailowe ze strony dyrektora głównego lub dyrektora 

jednostki to dobra metoda, by pokazać pracownikom, że najwyższe kierownictwo 

wspiera ocenę 360°. 

- Udział kierowników jako osób poddanych ocenie 360° - w ten sposób szef sam staje 

się jednoznacznym przykładem dla reszty zespołu. 

- Otwarcie sesji oceny 360° i sesji treningowej przez lidera organizacji lub kogoś z 

kierownictwa. 

- Wyznaczenie osoby z kierownictwa jako opiekuna programu i członka komitetu 

sterującego. 

 

5. Zasada anonimowości i poufności 

Jeśli ludzie, którzy mają udzielać informacji, nie czują się pewnie, mogą nie 

zachowywać się w pełni szczerze i otwarcie – lub mogą po prostu omówić udziału. Jeśli 
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osoby oceniane nie czują się pewnie, mogą odrzucić tę informację zwrotną lub mogą nie 

przyjąć jej z pełną otwartością.  

Informacja zwrotna może być szczera i przyjęta przez odbiorcę, tylko jeśli respondenci 

i oceniani zdają sobie sprawę, że oceny 360° są anonimowe i poufne. Można to osiągnąć, 

jeśli badania prowadzi neutralna strona trzecia. Respondenci czują się swobodniej, 

udzielają szczerych informacji stronie trzeciej, a dla uczestników także wygodniejsze 

jest uzyskanie informacji zwrotnej od osoby z zewnątrz.  

 

 

 


