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Sprawiedliwa ocena pracownika
Nowa metoda oceny pracowników, która jest prosta, uniwersalna i… sprawie-
dliwa!

Ocena pracownika z jego punktu widzenia często kojarzy się z zaostrzeniem rygoru, 
choć z  punktu widzenia pracodawcy to wyłącznie metoda na optymalizację pracy. 
Może ona jednak działać także jako motywator, pod warunkiem, że daje ocenianemu 
poczucie sprawiedliwości. Taką metodę opracował prof. Wiktor Adamus z Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jego propozycja jest połączeniem wie-
dzy psychologicznej oraz metod matematycznych i ma szansę stać się nową jakością 
w procesie weryfikacji skuteczności działania kadr danej firmy.

Ograniczenia oceny

Dobrze skonstruowana metoda może nieść 
wiele korzyści zarządzającemu kadrami. 
Czerpiąc informacje o  potencjale swoich 
pracowników, może on prowadzić ścieżkę 
rozwoju każdego z nich, a także całych ze-
społów w sposób dynamiczny i zwiększają-
cy wydajność.

Metody funkcjonujące i  stosowane w  firmach obarczone są licznymi ogranicze-
niami. Przede wszystkim są one zazwyczaj efektem wyboru pomiędzy pomiarem 
jakościowym (jak dobrze wykonywana jest praca) a  ilościowym (np. czy zgodnie 

z normami). Te, w których łączy się te dwa składniki, zazwyczaj 
wymagają od pracodawcy dużego zaangażowania i zrozumie-
nia tematu.

Jednoznaczne kryteria

Prof. Wiktor Adamus zaangażował psychologię poznawczą oraz 
matematykę stosowaną i połączył ich walory razem, co pozwo-
liło mu zachować elastyczność i  złożoność kryteriów, a  także 
obiektywność i  precyzję oceny. Przede wszystkim, korzystając 
z modelu Analitycznego Hierarchicznego Procesu Decyzyjnego 
(T. Saaty’ego), przyporządkował odpowiednie wagi liczbowe 
przyjętym kryteriom głównym oceny. Tymi kryteriami są: kom-
petencje pracownika, jego wiedza i  umiejętności, bieżące 
efekty pracy, a także jej jakość, rozwój zawodowy oraz odpo-
wiedzialność i współpraca.

Każde z  tych kryteriów można ocenić za pomocą sześciu sub-
kryteriów, które oprócz wartości liczbowych mają także nazwy 
oceniające (b. niskie, niskie, przeciętne itp.), ale także wagę licz-
bową. Dzięki skali Saaty’ego porównano parami ważność każ-
dego kryterium z  każdym i  otrzymano ich wycenę punktową. 
Tym wartościom wyrażonym w liczbach odpowiadają ostatecz-
ne oceny, wyrażone przymiotnikami: wybitna, wyróżniająca 
się, satysfakcjonująca, odpowiednia, niesatysfakcjonująca, 
nieodpowiednia. 

„Ocena taka obejmuje ilościowe i jakościowe aspekty organiza-
cyjnego funkcjonowania poszczególnych osób i odpowiada na 
pytanie, w jakim stopniu pracownik wpisuje się w ułożone stan-
dardy i  wartości przyjęte w  organizacji” – podsumowuje prof. 
Wiktor Adamus.

Opracowano już wiele metod oce-
niania pracowników, żadna z  nich 
nie obejmuje jednak odpowiednio 
kompleksowo procesu oceny. Nowa 
metoda gwarantuje uniwersalność, 
przy czym nie wymaga poświęcania 
dodatkowego czasu i energii.
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