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OKRESOWA OCENA PRACOWNICZA
JAKO ELEMENT CONTROLLINGU
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO –
STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie: Kapitał ludzki, wraz ze swoją wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami, stanowi podstawowy zasób każdej organizacji. Systematyczna ocena pracowników, umiejętność wykorzystania pojawiających się szans i unikania zagrożeń, motywowanie i sterowanie
personelem stają się znaczące we współczesnym świecie. Ocena pracowników determinuje
wzrost wydajności pracy, poprawę jej jakości, doskonalenie sprawności organizacyjnej.
Ocena kształtuje postawy oraz wpływa na utożsamianie się pracowników z organizacją.
Okresowe oceny pracownicze są narzędziami kontroli kosztów w organizacji, jak również
tworzą wartość przez zwiększanie efektywności zasobów ludzkich. Ocenianie pracowników
jest istotną częścią controllingu w organizacji.
Słowa kluczowe: controlling, ocena pracownicza, personel.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.43

1. Wstęp
Wspomaganie zarządzania systemem controllingu powinno prowadzić do wzrostu
efektywności, skuteczności i dostępności w świadczeniu usług oraz do zwiększenia
zdolności wprowadzania zmian i innowacji w organizacji. Okresowa ocena pracownicza jako element controllingu pozwala ocenić, czy pracownik jest przydatny
w pracy, czy czerpie z niej satysfakcję, czy pracuje efektywnie, łącząc własne interesy z korzyściami pracodawcy.
Celem opracowania są zidentyfikowanie związku okresowych ocen pracowniczych z controllingiem i kosztami generowanymi w procesie pracy oraz próba
uzyskania odpowiedzi na pytania: Czy system ocen pracowników wpływa na po-
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ziom kosztów osobowych? Jakich informacji w ramach controllingu dostarczają
okresowe oceny pracownicze?
W trakcie pisania artykułu zostały wykorzystane metody indukcji, dedukcji,
a także obserwacja bezpośrednia. Poprzez analizę informacji pochodzących z literatury, zebranych w trakcie wywiadów bezpośrednich oraz w oparciu o doświadczenia autorki jako praktyka, wskazano na powiązania okresowych ocen pracowniczych z controllingiem i kosztami w procesie pracy. Na tej podstawie zostały wyciągnięte wnioski.

2. Definicja, funkcje i zadania controllingu w organizacji
Controlling szacuje oraz informuje o danych finansowych i niefinansowych pomagających menedżerom wypełniać cele organizacji. To proces, poprzez który zarządzający zapewniają efektywne pozyskanie i pożytkowanie zasobów do realizacji
celów przedsiębiorstwa. Controlling jest procesem pomiaru i monitorowania aktualnego stanu w porównaniu z ustalonymi celami, planami, standardami i budżetami
oraz ma wspomagać decydentów w podejmowaniu niezbędnych akcji korygujących [Nowak (red.) 2011]. Controlling to całość analityczno-kierowniczych czynności (planistyczno-rachunkowych), których celem jest poprawa kierowania organizacją i które w sensie organizacyjnym mogą być usamodzielnione (delegowane).
E. Nowak określa controlling jako ponadfunkcyjny instrument zarządzania,
stanowiący proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, a realizowany przez planowanie, kontrolę, sprawozdawczość i kierowanie. Natomiast: „rachunkowość w aspekcie controllingu jest instrumentem dostarczającym różnym
szczeblom decyzyjnym wieloprzekrojowych informacji, niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem z nastawieniem na przyszłość” [Dobija 1997; 1999].
Można wyodrębnić i wskazać trzy najważniejsze ujęcia controllingu jako [Borowiec 2007]:
1) funkcja zapewnienia dostępu do informacji – istotę controllingu dostrzega
się tu w potrzebie zabezpieczenia dostępu do informacji, przy czym punktem wyjścia do dalszych rozwinięć funkcjonalnych jest rachunkowość,
2) specyficzna forma kierowania – controlling traktowany jest jako element procesu kierowania, mający na celu konsekwentne osiąganie celów przedsiębiorstwa,
3) funkcja koordynacji – w tym przypadku za centralne zadanie controllingu
uważane jest koordynowanie różnych elementów systemu kierowania przedsiębiorstwem.
Controlling dzieli się według różnych kryteriów. Najczęściej wyróżnia się
[Sierpińska (red.) 2004] controlling: produkcji, logistyki, projektów, marketingu
i sprzedaży, jakości, kosztów, finansowy i podatkowy, inwestycyjny, personalny.
Controlling jako podsystem zarządzania integruje podstawowe funkcje zarządzania, ułatwiając kierownictwu organizacji realizację jego celów.
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3. Okresowa ocena pracownicza jako instrument controllingu
i determinanta poziomu kosztów pracy
Okresowa ocena pracownicza to proces opiniowania zachowań, jakości i kompetencji oraz efektywności pracy osób zatrudnionych w organizacji zgodnie z przyjętymi normami i wzorcami. Okresowe oceny pracownicze są doskonałym źródłem
informacji. Wśród teoretyków i praktyków trwają dyskusje na temat roli okresowych ocen pracowniczych w odniesieniu do controllingu oraz ich związku z kosztami pracy.
Praktyka gospodarcza wskazuje, iż realizując jedną z funkcji controllingu, tj.
funkcję zapewniania dostępu do informacji, okresowa ocena pracownicza:
1) pozwala odpowiedzieć na pytanie: Czy zatrudnieni pracownicy realizują cele i zadania organizacji, a jeżeli tak, to w jakim stopniu?,
2) dostarcza informacji o kwalifikacjach i kompetencjach pracowników, o osiąganych przez nich efektach pracy: terminowości, jakości, umiejętności organizacji
i samodzielności,
3) informuje o gotowości pracowników do wprowadzenia zmian w swoim życiu zawodowym, o wymaganiach pracowników, chęci podnoszenia kwalifikacji,
4) jest źródłem informacji o dopasowaniu personelu do bieżących i przyszłych
potrzeb organizacji,
5) stanowi cenne źródło informacji o zapotrzebowaniu na szkolenia i pozwala
kształtować koszty z tym związane,
6) stanowi o przydatności poszczególnych pracowników i racjonalizacji zatrudnienia [Sekuła 2000],
7) umożliwia wprowadzanie zmian w regulaminie wynagradzania i premiowania zgodnie z oczekiwaniami pracowników,
8) jest podstawą do racjonalnego tworzenia systemów motywacyjnych,
9) dostarcza pracownikowi informacji o tym, jak jest postrzegany przez bezpośredniego przełożonego, oraz informuje, czego może oczekiwać od organizacji, czy
będzie nagradzany czy karany, jak może przebiegać jego kariera, jakie ma perspektywy w tym miejscu pracy [Dzieńdziora 2008].
Realizując specyficzną formę kierowania, przy wykorzystywaniu funkcji zapewniania dostępu do informacji, controlling traktowany jest jako element procesu
kierowania, mając na celu konsekwentne osiąganie celów organizacji, w tym
kształtowanie kosztów pracy. Okresowa ocena pracownicza determinuje poziom
takich kosztów pracy, jak:
1) premie i nagrody,
2) podróże służbowe,
3) koszty dotyczące działalności socjalno-bytowej,
4) doskonalenie kwalifikacji pracowników,
5) wynagrodzenia.
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Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona okresowa ocena pracownicza determinuje również poziom kosztów fluktuacji pracowników, w tym:
1) poziom kosztów odejścia, tj. koszty odpraw,
2) poziom kosztów zastępstw, tj. koszty ogłoszeń, czas poświęcony na przeprowadzenie rekrutacji i selekcji, testy kwalifikacyjne, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia BHP,
3) poziom kosztów kursów, szkoleń, tj. koszty podróży służbowych, koszty
szkoleń kaskadowych,
4) różnice w wynagrodzeniach pracownika odchodzącego i pracownika nowego, tj. mogą wystąpić różnice zarówno dodatnie, jak i ujemne, czyli nastąpi wzrost
lub spadek wynagrodzenia.
Informacje zgromadzone podczas okresowej oceny pracowniczej pozwalają na
doskonalenie procesu podejmowania kluczowych decyzji, w tym kadrowych.
Okresowa ocena pracownicza dostarcza wielu informacji na potrzeby zarządzania
oraz kształtuje poziom kosztów pracy.

4. Ocenianie w procesie pracy
Kapitał ludzki wraz ze swoją wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami stanowi podstawowy zasób każdej organizacji. Mówiąc o ocenianiu osób wykonujących pracę,
mamy na myśli wyrażony w formie ustnej lub pisemnej pogląd wartościujący ich cechy osobowe, zachowania i efekty pracy. Wyniki oceny pracowników determinują
wzrost wydajności pracy, poprawiają jej jakość i wpływają na doskonalenie sprawności organizacyjnej. Ocena kształtuje postawy oraz informuje o utożsamianiu się
pracowników z organizacją. Nie jest ani oceną osób, ani też oceną moralną. Oceniane są zachowania, działania i skuteczność oraz efektywność pracy pracowników. Nie
ocenia się cech osobowych danego pracownika, a jej celem jest określenie stopnia
zgodności między wartościami pracowników a wartościami organizacji.
Każdy człowiek ma pewien wzorzec myślenia, odczuwania i zadowolenia.
Zmiana tego wzorca jest niezwykle trudna, ponieważ polega na porzuceniu dotychczasowego wzorca oraz nauczeniu się nowego, co ma duże znaczenie w procesie oceniania, szczególnie kiedy pracownik otrzymuje ocenę negatywną i oczekuje
się od niego zmiany dotychczasowego postępowania w stosunku do pracy [Chartman 1991].
Cel oceny pracy ludzi można rozpatrywać w dwóch aspektach [SidorRządkowska 2000]:
1) pracownika, uwzględniając funkcję:
– rozwojową ( możliwości i umiejętności pracownika),
– ewaluacyjną (bieżący poziom i jakość pracy oraz jej wyniki);
2) pracodawcy, który stosuje wynik oceny pracownika do wykorzystania jego
możliwości w realizacji przyszłych celów firmy.
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Ocenianie w procesie pracy często przyjmuje formę sesji, czyli bezpośrednich
rozmów na argumenty pomiędzy oceniającym a ocenianym. W trakcie takich sesji
pracownik ma szanse przedstawić swoje oczekiwania wobec pracodawcy oraz potrzeby związane z indywidualnym rozwojem [Bartkowiak 2009]. Ważnym elementem systemu oceniania są kryteria oceniania, do których zaliczamy: kryteria kwalifikacyjne, takie jak: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i postępy w pracy;
kryteria efektywnościowe, takie jak: ilość i jakość wykonanej pracy, terminowość
wykonywanych zadań, efekty ekonomiczne. Kolejnymi kryteriami są kryteria behawioralne, takie jak: gotowość doskonalenia zawodowego, lojalność, profesjonalizm w działaniu; kryteria osobowościowe, takie jak: kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, rzetelność [Balejziak 2013].
Bezpośredni przełożeni, przygotowując się do oceny, często sporządzają sobie
notatki, czyli zapisują porażki i sukcesy swoich podwładnych. Te zapisy stanowią
wiarygodną podstawę do dokonania oceny pracowniczej, jak również dostarczają
informacji, które mogą być wykorzystywane zarówno przez kierownika, jak
i podwładnych do kształtowania pozytywnych zachowań i eliminowania tych niepożądanych [Werther, Davis 1993]. Ocenianie pracowników jest istotną częścią
controllingu w organizacji, ponieważ dzięki ocenianiu pracodawca buduje rzeczywisty obraz pracownika. Może ocenić jego przyszłe możliwości, wprowadzać odpowiednie systemy motywacyjne w celu uzyskania lepszych efektów lub ewentualnie, gdy pracownik nie spełnia oczekiwanych wymagań, zastanowić się nad
istotnością utrzymywania go w swoim zespole.

5. Okresowa ocena pracownicza w świetle aktów prawnych
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych
stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi, podlegają okresowej ocenie.
Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym. Ocena dokonywana jest w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza
oceny. Oceniający, sporządzając indywidualny arkusz oceny, przedstawia Ocenianemu kryteria podstawowe oceny oraz dokonuje wyboru kryteriów dodatkowych
[Ustawa z 21 listopada 2008 r.].
Ocena okresowa dotyczy wywiązywania się przez Ocenianego z obowiązków
wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku oraz
obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych. Dokonywana jest na podstawie następujących
kryteriów [Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2007 r.]:
1) podstawowych: sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów prawa, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna,
2) dodatkowych: wiedza specjalistyczna, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, komunikacja pisemna, zorientowanie na rezultaty pracy,
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i inicjatywa.
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Oceniany potwierdza podpisem informację o wskazanym w indywidualnym arkuszu oceny terminie przeprowadzenia oceny i jej kryteriach. Bezpośrednio przed
terminem dokonywania oceny, nie później niż 3 dni przed tym terminem, Oceniający
przeprowadza rozmowę z Ocenianym, przedstawiając mu swoje stanowisko dotyczące stopnia spełnienia przez niego kryteriów oceny, zaobserwowane przez Ocenianego trudności, jakie napotykał Oceniany podczas wykonywania zadań, oraz zakres
wiedzy i umiejętności Ocenianego wymagających ewentualnego uzupełnienia [Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „X” 2013, Zarządzenie Dyrektora].
Oceniający zobowiązany jest uzasadnić ocenę oraz wskazać przykłady dowodzące
jej słuszności. Oceniany jest zobowiązany do pokwitowania odbioru oceny w razie
uzyskania przez Ocenianego oceny negatywnej poddany jest on ponownej ocenie – nie
wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej oceny, nie później
jednak niż przed upływem kolejnego roku. Uzyskanie przez Ocenianego ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Oceny okresowe włączane są do akt osobowych pracowników, a za monitorowanie terminów sporządzania ocen okresowych odpowiedzialny jest w zakładzie
pracownik, któremu powierzono prowadzenie spraw kadrowych.

6. Okresowa ocena pracowników zakładu budżetowego X
w świetle badań empirycznych
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych
stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi, podlegają okresowej ocenie.
Ocena dokonywana jest w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza oceny. Arkusz oceny okresowej pracownika samorządowego składa się z części A, B, C, D i
E. W części A wpisywane są dane dotyczące Ocenianego, tj. imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko, data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym
oraz data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku. W części tej znajdują się
również dane dotyczące poprzedniej oceny.
Część B arkusza określa kryteria oceny oraz termin sporządzenia oceny na piśmie. Część C arkusza zawiera opinię dotyczącą wykonywania obowiązków przez
Ocenianego, czyli w sposób opisowy dokonywana jest ocena wykonywania obowiązków w okresie, w którym Oceniany podlegał ocenie. W tej części należy
wskazać na wszystkie dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska. Część D stanowi określenie poziomu wykonywania
obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny na poziomie bardzo dobrym, dobrym, zadowalającym lub niezadowalającym, wraz z uzasadnieniem. W części E
Oceniany poświadcza podpisem, iż zapoznał się z oceną.
Poniżej zaprezentowano dwa przykłady arkusza oceny okresowej pracownika
samorządowego. W arkuszu 1 oceniano główną księgową zakładu, w arkuszu 2
oceniano inspektora. W arkuszu 1 i arkuszu 2 w części B wskazano kryteria obo-
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wiązkowe, jak sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizacja pracy, postawa etyczna. W arkuszu 1 w części B wybrano: wiedzę specjalistyczną, komunikację pisemną, pozytywne podejście do obywatela oraz umiejętność pracy w zespole – jako kryteria
wybrane przez bezpośredniego przełożonego, czyli zastępcę dyrektora zakładu.
W arkuszu 2 w części B wybrano: komunikację pisemną, pozytywne podejście do
obywatela, samodzielność, inicjatywę, umiejętność pracy w zespole – jako kryteria
wybrane przez bezpośredniego przełożonego.
W części C arkusza 1 zaprezentowano ocenę dotyczącą wykonywania obowiązków przez główną księgową, a mianowicie [Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „X” 2013, akta osobowe]: „Oceniany pracownik w zakresie kryteriów obowiązkowych uzyskał ocenę dobrą w zakresie bezstronności i sprawności działania.
Etykę zawodową oceniono na poziomie bardzo dobrym. Na poziomie zadowalającym oceniono sumienność, umiejętność stosowania przepisów oraz planowanie i
organizację pracy, stwierdzono bowiem:
– poruszanie się i stosowanie przepisów w wąskim zakresie,
– brak aktualizacji przepisów prawa wewnętrznego zakładu, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, mimo zmiany przepisów powszechnie obowiązujących,
– przerost kadrowy w nadzorowanej przez Ocenianego komórce na skutek stosowania przestarzałych metod organizacji pracy (czynności powtarzane na skutek braku wykorzystywania nowych dostępnych narzędzi i technik pracy).
Z kryteriów wybranych przez przełożonego w zakresie wiedzy specjalistycznej, komunikacji pisemnej, podejścia do obywatela i umiejętności pracy w zespole
Oceniany uzyskał ocenę dobrą. Łączna ocena okresowa pozytywna na poziomie
zadowalającym. Oceniany powinien doskonalić umiejętność stosowania przepisów
poprzez doskonalenie zawodowe na skutek samokształcenia, szkoleń specjalistycznych i innych metod dostępnych na rynku edukacyjnym. Brak inicjatywy co do aktualizacji przepisów wewnętrznych w zakładzie skutkował stosowaniem niewłaściwych metod pracy i stosowaniem nieaktualnych aktów prawa wewnętrznego, co
nie pozostawało bez znaczenia dla działalności zakładu”.
W części C arkusza 2 zaprezentowano ocenę dotyczącą wykonywania obowiązków przez inspektora, która brzmiała [Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „X”
2013, akta osobowe]: „ Oceniany pracownik w zakresie kryteriów obowiązkowych
uzyskał ocenę dobrą w zakresie sumienności i sprawności oraz w planowaniu i organizacji pracy. Na poziomie bardzo dobrym oceniono bezstronność i postawę
etyczną. Na poziomie zadowalającym oceniono umiejętność stosowania przepisów,
pracownik bowiem nie posiada w tym zakresie odpowiedniego doświadczenia.
Z kryteriów wybranych przez przełożonego na poziomie zadowalającym oceniono
samodzielność i inicjatywę. Komunikację pisemną, umiejętność pracy w zespole
oraz pozytywne podejście do klienta oceniono na poziomie dobrym.
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Łączna ocena okresowa pozytywna na poziomie zadowalającym (z plusem). Oceniany powinien doskonalić umiejętność stosowania przepisów poprzez doskonalenie zawodowe, korzystanie ze szkoleń specjalistycznych lub e-learningowych. Uzupełnianie
wiedzy może również wpłynąć na samodzielność i umiejętność inicjowania działań”.
Należy w tym miejscu dodać, że przeprowadzona ocena pracownicza skutkowała
podjęciem pewnych kroków przez pracodawcę w stosunku do ocenianych pracowników. Główną księgową przesunięto do działu obsługi klienta i zmieniono kategorię zaszeregowania na inspektora. W wyniku czego nastąpiła zmiana stawki wynagrodzenia,
tj. dotychczasowe wynagrodzenie zostało zmniejszone. Zakład zatrudnił nowego
głównego księgowego, co znalazło odzwierciedlenie w kosztach zakładu (wzrost kosztów wynagrodzeń). Korzystne natomiast było, iż w dziale obsługi klienta nie zatrudniono nowego pracownika. Takie rozwiązanie pozwoliło oszczędzić czas oraz angażowanie innych pracowników, którzy braliby udział w szkoleniu, gdyby na wolne w
dziale obsługi klienta stanowisko zatrudniono nowego pracownika.
Ocenianemu inspektorowi, który uzyskał w procesie oceniania ocenę zadowalającą (z plusem), zaproponowano nowe stanowisko pracy, nie zmieniając dotychczasowych warunków płacy, jednakże do zakresu czynności włączono nowe, dodatkowe obowiązki, co również nie pozostało bez wpływu na koszty związane
z zatrudnianiem i utrzymywaniem pracowników. Nastąpił wzrost kosztów pracy,
gdyż pracownik został skierowany na zewnętrzne szkolenia z zakresu stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zakończenie
W procesie zarządzania zasobami ludzkimi szczególne funkcje organizacyjne ma
do spełnienia ocenianie pracowników. Jest ono bowiem nie tylko pewnego rodzaju
procesem organizacyjnym, ale i jednym z instrumentów organizacyjnego wpływu
na kształtowanie i ukierunkowywanie zachowań pracowniczych.
Ludzie oceniają i są oceniani za osiągnięte wyniki w pracy, za jej jakość, styl działania, zachowania i postawy, wypowiedzi i zaangażowanie. Ocena odnosi się do zbierania informacji, służy formułowaniu sądów lub opinii; jest to szacowanie, wartościowanie danej osoby. Ocenianie jest sposobem na korygowanie, utrwalanie, wygaszanie
czy też rozwijanie sposobu funkcjonowania ludzi w organizacji. Oceny okresowe są
jednym z podstawowych narzędzi nowoczesnego zarządzania personelem, a decyzje
kadrowe, których podstawą są regularne oceny pracowników, oparte na jednolitych
kryteriach, mogą być podejmowane w sposób obiektywny i sprawiedliwy.
Analiza literatury przedmiotu, a przede wszystkim bezpośrednie obserwacje
i doświadczenia autorki jako praktyka wskazują, że system ocen pracowników determinuje koszty związane z zatrudnianiem i utrzymywaniem pracowników (koszty
wynagrodzeń, premii, nagród, szkoleń, podróży służbowych itp.) oraz generuje
wiele cennych informacji na potrzeby bieżącego zarządzania (wyniki, efekty pracy,
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kompetencje, skuteczność, oczekiwania pracowników itp.). Zobiektyzowany, dobrze przygotowany i przeprowadzony proces okresowej oceny pracowniczej generuje rzetelne wyniki, które umożliwiają podejmowanie decyzji zarządczych oraz
optymalne wykorzystywanie zasobów ludzkich w organizacji.
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PERIODIC ASSESSMENT OF EMPLOYEES,
AS PART OF CONTROLLING
IN THE BUDGETARY ESTABLISHMENT – CASE STUDY
Summary: Human capital, with its knowledge, skills and qualifications is a key resource of any
organization. Systematic assessment of employees, the ability to exploit emerging opportunities,
avoiding threats, motivating and controlling staff becomes significant in the modern world. Staff
assessment determines the growth of labour productivity, improving its quality as well as
improving organizational efficiency. The assessment shapes attitudes and influences the
identification of employees with the organization. The periodic assessment of workers is a tool of
cost control in the organization and creates value by increasing the efficiency of human resources.
Evaluating employees is an important part of controlling in an organization.
Keywords: controlling, employee assessment, staff.

