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Anna Sarnacka

M A S T E R  C E R T I F I E D  B E H A V I O R A L
C O N S U L T A N T

Nazywam się Anna Sarnacka. Jestem trenerem biznesu, Master Certified DISC
Consultant w firmie  EFFECTIVENESS, co oznacza, że pomagam Klientom,

wykorzystując model DISC/TEAMS/VALUES, w podejmowaniu właściwych
decyzji rekrutacyjnych, w budowaniu efektywnych zespołów, doradzam w

sytuacjach konfliktowych oraz diagnozuję, dlaczego jedni osiągają efekty a inni
nie. Dzięki temu Klienci mogą skupić się na rozwoju biznesu, mając do tego

zmotywowany zespół, rozumiejący ich cele i wartości. Moje doświadczenie w
biznesie to praca w liczących się na polskim rynku agencjach PR, gdzie

powierzono mi opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacji dla firm,
produktów czy usług, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi u klientów. Ważny

etap w mojej karierze zawodowej to praca na stanowisku PR Managera,
odpowiedzialność za realizację celów sprzedażowych zespołu, rekrutację i

okresowe oceny pracowników.

NOTKA O MNIE



KONIEC CZY POCZĄTEK ROKU TO NAJCZĘŚCIEJ TEN CZAS, W
KTÓRYM PRZYCHODZI MOMENT PRZEPROWADZENIA OCENY
OKRESOWEJ PRACOWNIKA. ALE BEZ WZGLĘDU NA TO, KIEDY
TEN PROCES MA MIEJSCE W FIRMIE, ZAWSZE RZĄDZI SIĘ
SWOIMI PRAWAMI I ZAWSZE WZBUDZA SPORO EMOCJI,

CZĘSTO NEGATYWNYCH. 

CZY  ZDARZYŁO  C I  S IĘ ,  ŻE :

Ja to znam z własnego doświadczenia, wiele

nauczyłam się na własnych błędach, stąd w tym

poradniku znajdziesz tylko PRAKTYCZNE wskazówki i

SPRAWDZONE sposoby na to, żeby rozmowa

okresowa, którą będziesz prowadzić, przebiegła

maksymalnie pozytywnie. Skupię się na tych

zagadnieniach, które budzą najwięcej emocji (głos

pracowników w mediach, moje doświadczenie oraz

doświadczenie klientów, z którymi miałam okazję

pracować). 

- zupełnie nie widziałeś, jak się zabrać do

przeprowadzenia rozmowy o wynikach?

- przeprowadziłeś ocenę kompetencji i rozmowę

zgodnie z obowiązującym w firmie standardem,

procedurami, ale i tak miałeś wrażenie, że nie zmieni

to nic w sposobie pracy Twojego zespołu?

- włożyłeś wiele wysiłku w przygotowanie się do

rozmowy a zadowolony był tylko ten pracownik,

który dostał podwyżkę?

- byłeś bardzo dobrze przygotowany do rozmowy a

miałeś wrażenie, że sytuacja i tak wymknęła się spod

kontroli?

- po rozmowie lub niedługo po niej, otrzymałeś od

pracownika wypowiedzenie?  
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JAK TO ZNAM Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA, WIELE
NAUCZYŁAM SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH, STĄD W TYM

PORADNIKU ZNAJDZIESZ TYLKO PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I
SPRAWDZONE SPOSOBY NA TO, ŻEBY ROZMOWA

OKRESOWA, KTÓRĄ BĘDZIESZ PROWADZIĆ, PRZEBIEGŁA
MAKSYMALNIE POZYTYWNIE. SKUPIĘ SIĘ NA TYCH

ZAGADNIENIACH, KTÓRE BUDZĄ NAJWIĘCEJ EMOCJI (GŁOS
PRACOWNIKÓW W MEDIACH, MOJE DOŚWIADCZENIE ORAZ
DOŚWIADCZENIE KLIENTÓW, Z KTÓRYMI MIAŁAM OKAZJĘ

PRACOWAĆ). 

PUNKT  WYJŚC IA  –  JAK
PRACOWNICY  POSTRZEGAJĄ
OCENĘ  OKRESOWĄ ?

WNIOSEK: Ocena okresowa jest społecznie źle

postrzegana: jako narzędzie oceniające w ręku

przełożonego – wskazujące słabe strony i obszary do

rozwoju – niż jako narzędzie wspierające rozwój

zawodowy pracownika.    

Pracownicy bardzo źle oceniają oceny okresowe.

Wpisy na forach dyskusyjnych dają jasno do

zrozumienia, że ocena okresowa to takie skojarzenia

jak: „wielki Brat czuwa” – HR, subiektywizm w ocenie,

teczki pracownicze, teoria oderwana od

rzeczywistości, obietnice bez pokrycia. W mediach

ocena okresowa jest przedstawiana jako „zło

konieczne”; chociaż pojawia się powiązanie z

zarządzaniem karierą, to jednak przede wszystkim są

podkreślane jej negatywne aspekty w obszarze:

- Komunikacji wewnętrznej: brak pełnej informacji o

celach, przebiegu projektu, oczekiwaniach wobec

pracowników,

- Przebiegu rozmowy: nieprzygotowanie managerów

przekłada się na oceniający (niekonstruktywny,

demotywujący) charakter rozmowy,  

- Dyskusje skupiają się wokół możliwości otrzymania

podwyżki, nie ma powiązania z kolejnym etapem na

ścieżce kariery zawodowej.
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 „LUDZIE ZAWSZE BĘDĄ NARZEKAĆ, NIE MA CO SIĘ TYM
PRZEJMOWAĆ” – SŁYSZĘ CZĘSTO W ROZMOWACH. TO

PRAWDA, NIE ZADOWOLIMY WSZYSTKICH, ALE TWÓJ ZESPÓŁ
PRACUJE NA WYNIK I IRRACJONALNE BYŁOBY NIESŁUCHANIE
TEGO, CO TEN ZESPÓŁ BOLI. KLUCZOWA JEST ŚWIADOMOŚĆ

WYZWANIA, PRZED JAKIM STOIMY I WDROŻENIE
ROZWIĄZANIA TAM, GDZIE JEST TO MOŻLIWE.  

ĆWICZEN IE :

- Ten, z którym będziesz rozmawiać to drugi człowiek,

a razem z nim jego emocje, przekonania, lęki i

oczekiwania – czy akceptujesz to, że każdy jest INNY i

może inaczej reagować na Twoje słowa? Czy

podejmujesz WYZWANIE bycia w czasie rozmowy

szczególnie UWAŻNYM na pracownika, próbując go

zrozumieć, rozmawiać o faktach a nie oceniać?

- Czy DOTRZYMASZ złożonych obietnic?

Zanim przejdziemy do pracowników, mam dla Ciebie

krótkie ćwiczenie, które mi samej pomogło w

przygotowaniu się do rozmów z pracownikami o

wynikach. Twoim zadaniem jest odpowiedź na

poniższe pytania:

- Czy NAPRAWDĘ wierzysz, że ludzie są kluczem do

sukcesu i to mogą być WŁAŚNIE CI, z którymi

aktualnie pracujesz?

- Co jest dla Ciebie CELEM rozmowy ewaluacyjnej: czy

chcesz wzmocnić pracownika, wytknąć mu błędy, czy

też nie ma to znaczenia, bo po prostu musisz to

zadanie wykonać?

- A jeśli chcesz go wzmocnić, to jak się

PRZYGOTOWUJESZ do takiej rozmowy i czy w ogóle

znajdujesz na to czas?
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KIEDY PO RAZ PIERWSZY SPISAŁAM SOBIE TE PYTANIA I
PRÓBOWAŁAM NA NIE ODPOWIEDZIEĆ, NIE WSZYSTKO BYŁO

DLA MNIE AŻ TAK OCZYWISTE. NAJWIĘKSZE ZMIANY W
PRZEBIEGU I REZULTATACH ROZMOWY OKRESOWEJ
ZAUWAŻYŁAM WTEDY, KIEDY WZIĘŁAM OSOBISTĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ PRZEBIEG: BYŁAM NAPRAWDĘ
PRZYGOTOWANA (O TYM PISZĘ PONIŻEJ), KAŻDEGO

TRAKTOWAŁAM JEDNAKOWO I PODESZŁAM DO TEGO Z
NAPRAWDĘ POZYTYWNYM NASTAWIENIEM I SZACUNKIEM
DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA. TO NIE PRZYSZŁO MI „OT TAK”,

ALE TO BYŁA DOBRA INWESTYCJA. 

TY  NAPRAWDĘ  MASZ  DUŻY
WPŁYW  NA  PRZEB IEG  I  EFEKT
ROZMOWY !  

- Mówiąc o zbliżającej się ocenie, komunikuj to jako

pozytywne zjawisko. Zamiast ogłaszać: OCENĘ,

PRZEGLĄD TEGO CO SIĘ UDAŁO I SŁABYCH STRON,

skup się na pozytywach:

a) WAŻNY PROJEKT: pokaż pracownikom, że

uczestniczą w czymś ważnym, że zadania (bez

względu na stanowisko), które wykonują, są po prostu

istotne dla firmy.

b) WAŻNY PRACOWNIK: Podkreśl to, że ich naprawdę

potrzebujesz (bo czy tak nie jest?).

c) JASNA INFORMACJA O KOLEJNYCH KROKACH I

KORZYŚCIACH.

A teraz przejdźmy do pracowników: co ich boli i jak to

możemy uleczyć?

# 1 BÓL: Strach przed oceną i negatywne

nastawienie pracowników do oceny okresowej.

To naturalne, że pracownicy boją się weryfikacji

kompetencji, bo czy ktoś lubi być oceniany? Boją się

na przykład tego, że negatywna ocena skończy się

zwolnieniem, boją się momentu rozmowy, bo nie

wiedzą, jakie pytania będą im zadawane. Najczęściej

boimy się tego, czego nie znamy, czego nie do końca

rozumiemy i z czym mamy negatywne skojarzenia czy

doświadczenia. A zatem:

#1 LEK: Pozytywna i komunikacja oceny okresowej.

Obojętnie, czy w Twojej firmie jest cały program

ewaluacji kompetencji czy nie, zawsze jest miejsce na

to, aby zakomunikować zbliżającą się ocenę tak, aby

nie straszyła. W tym celu:
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Ewaluację przeprowadzi (imię i nazwisko osoby,

nazwa działu), która w (data) prześle Wam informacje

o badaniu, dostęp do badania, przekaże wszystkie

szczegóły organizacyjne. Chciałbym tylko zaznaczyć,

że podchodzę do tego projektu bardzo pozytywnie,

nie będzie tu złych wyników – otrzymacie swoje

raporty – a dla mnie będzie to punkt wyjścia do tego,

aby podnieść jakość usług, które świadczymy w

(nazwa firmy) i abyście wiedzieli, w którym kierunku i

Wy możecie się rozwijać w ramach firmy.

#1 Przykład komunikatu:

To był intensywny rok dla naszej firmy, bogaty w

nowe doświadczenia, nowe projekty. Chcę Ci

powiedzieć, że to, gdzie dziś jest firma, to również

Twój udział - praca, którą wykonałeś. Chcę, abyś i Ty

miał osobistą satysfakcję z tego, że jesteś częścią

naszego zespołu, żebyś czuł, że się tu rozwijasz.

Temu właśnie będzie służyć ewaluacja kompetencji

(rozmowa o tym, co udało Ci się dokonać, co jest

Twoją mocną stroną, co unikalnego wnosisz do

zespołu oraz to, nad czym jeszcze warto pracować,

abyś i Ty czuł, że zdobywasz nowe umiejętności).

Następnie powiedz, kiedy taka rozmowa nastąpi, jak

długo potrwa oraz jak pracownik ma się do tej

rozmowy przygotować (może w firmie wypełnia się

test kompetencji, a może ma po prostu przemyśleć

kwestie wspomniane powyżej).

#2 Przykład komunikatu:

 

(Tu do badania kompetencji wykorzystaliśmy

kwestionariusz DISC/TEAMS/VALUES): W związku z

tym, że moim celem i odpowiedzialnością jest to,

żeby nasz klient otrzymywał zawsze najlepszy

produkt i zawsze najlepszy serwis, chciałem Wam

zapowiedzieć przeprowadzenie ewaluacji

kompetencji miękkich w naszej firmie. Takie

kompleksowe, ale i proste w realizacji badanie, które

nie zajmie Wam wiele czasu, pozwoli mi na jeszcze

lepsze poznanie Waszych mocnych stron m.in. w

obszarze komunikacji, roli, które preferujecie pełnić w

zespole, wartości, postaw w pracy. Będzie to dla mnie

cenna informacja o tym, jak można wykorzystać Wasz

potencjał w realizacji strategii rozwoju (nazwa firmy).
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b) SPISZ FAKTY (zagadnienia, które chcesz omówić,

co konkretnie udało się pracownikowi a jeśli jakichś

celów nie zrealizował, to co to takiego było) – nie

oszukujmy się, mało kto byłby w stanie wszystko

zapamiętać. Dodatkowo, nawet jeśli w rozmowie

odezwą się emocje, sprzeciw wobec tego, co mówisz,

zawsze będziesz mieć przed sobą FAKTY – a z nimi

trudno dyskutować. Nawet jeśli rozmowę prowadzisz

według obowiązującego w firmie formularza

ewaluacji, zrób swoje notatki o każdym pracowniku –

to może Ci tylko pomóc!

#2 LEK: Zachęć pracownika do aktywnego

uczestnictwa w rozmowie.

ZACHĘĆ PRACOWNIKA DO ROZMOWY. Aby to zrobić i

zapewnić o swoim pozytywnym nastawieniu

(pamiętając, że jest to jeden z elementów skutecznej

rozmowy) najprostszym i skutecznym sposobem na

to, jest po prostu BYCIE SZCZERYM. Sprawdź, zobacz,

jak Twój rozmówca zareaguje.

Przykład komunikatu:  (imię osoby, z którą

rozmawiasz), naprawdę zależy mi na tym, aby to był

czas dla Ciebie i też bardzo bym chciał(a) Ciebie

usłyszeć. Dziś nie ma złych odpowiedzi! Może

wcześniej taka rozmowa wyglądała inaczej, ale

chciał(a)bym, aby ten czas był naprawdę

 konstruktywną rozmową o Tobie i roli, jaką

odgrywasz w zespole. Czy możemy się tak umówić?

UWAGA: To działa tylko wtedy, kiedy jesteś

naprawdę szczery! Decyzja należy do Ciebie!

#2 BÓL: Przebieg rozmowy: nieprzygotowanie

managerów przekłada się na oceniający

(niekonstruktywny, demotywujący) charakter

rozmowy.

Czy naprawdę zawsze byłeś przygotowany do

rozmowy, tak na 100%? Co konkretnie w tym

kierunku zrobiłeś? To prawda, że pracownicy też nie

zawsze do rozmowy się przygotowują i argumenty,

które padają z ich strony, nie są konstruktywne i

wcale Cię nie motywują. Nie na wszystko masz

wpływ, ale skupmy się na tym, co możesz zrobić, aby

mieć czyste sumienie, że ze swojej strony zrobiłeś

naprawdę wszystko!

#1 LEK: Przygotuj się do rozmowy z każdym

pracownikiem.

Na pewno masz mnóstwo obowiązków, ale

pracownik bez problemu wyczuje, czy poświęciłeś

czas na to, aby pomyśleć o jego potencjale,

osiągnięciach, jak widzisz jego rozwój w kolejnym

roku. Pamiętaj, że to może jedyna taka okazja w roku,

aby naprawdę szczerze ze sobą porozmawiać.

a) ZAPLANUJ SOBIE CZAS na przygotowanie się do

rozmowy. Jeśli to możliwe, wpisz to sobie do

kalendarza. Potraktuj to jako inwestycję!
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#2 Przykład komunikatu JA - pochwała:

Zamiast mówić: Jesteś naprawdę dobry w budowaniu

relacji z klientem (komunikat TY, ocena), powiedz:

Jestem bardzo zadowolony z tego (uczucie), jak

rozmawiasz z klientem o produkcie, kolejnych

etapach realizacji projektu, jak go słuchasz, nie

przerywasz i zapewniasz o tym, że jest dla nas ważny

(zachowanie, fakt). Czy taki komunikat nie brzmi

bardziej wiarygodnie i motywująco?

b) Zanim przedstawisz swoją ocenę, DAJ

PRACOWNIKOWI SIĘ WYPOWIEDZIEĆ (nawet jeśli

wiąże się to z ryzykiem, że miałbyś usłyszeć coś, co nie

byłoby pozytywne). Najlepszym i sprawdzonym

sposobem na pokierowanie rozmową jest zadawanie

pytań (wówczas to Ty nadajesz kierunek rozmowie) –

poniżej o tym, jak zadawać pytania – a następnie

powiedz, jak poziom realizacji danego zadania

wygląda z Twojej perspektywy (odwołując się do

faktów).

c) ZADAWAJ PYTANIA BEHAWIORALNE. Chcąc

pozyskać informacje dotyczące wykorzystania

poszczególnych kompetencji, zadawaj pytania

behawioralne, czyli takie, które odnoszą się do

konkretnych zachowań w przeszłości:

SYTUACJA – W jakiej sytuacji pracownik wykorzystał

daną kompetencję?

DZIAŁANIA – Jakie działania dana osoba podjęła?

EFEKTY – Jaki był efekt tych działań? Jak pracownik

ocenia poziom realizacji danego zadania?

#3 LEK: Prowadź konstruktywną rozmowę.

Informacje o tym, jak reagujesz na pracownika, jak

spostrzegasz i odczuwasz jego działanie, trzeba

przekazywać w sposób, który nie będzie dla niego

zagrażający, nie spowoduje reakcji obronnych, będzie

rzeczowym odwołaniem się do faktów a nie OCENĄ

danej osoby. W tym celu:

a) Mów w KOMUNIKACIE JA = mów o SWOICH

uczuciach (zadowolenie, duma, złość, irytacja),

myślach, oczekiwaniach wywołanych przez

KONKRETNE ZACHOWANIA drugiej osoby. W ten

sposób opisujesz FAKTY a nie oceniasz drugą osobę.

Jest to szczególnie skuteczne narzędzie w sytuacji, w

której musisz udzielić negatywnej informacji

zwrotnej.

STRUKTURA KOMUNIKATU JA: Kiedy TY (wskaż na

konkretne zachowanie, odwołaj się do faktów), to JA

(nazwij to, co czujesz). Możesz dodać informację o

tym, czego OCZEKUJESZ w związku z danym

zachowaniem, z konkretną sytuacją oraz jakie

KONSEKWENCJE czekają pracownika w przyszłości.

#1 Przykład komunikatu JA - krytyka:  

Zamiast mówić: Jesteś niekonsekwentny (komunikat

TY, ocena), powiedz: Jestem zły (uczucie), bo przez

ostatnie 6 miesięcy nie wysłałeś klientowi raportu na

czas, nie informując mnie wcześniej o tym -  tak jak się

umawialiśmy (zachowanie, fakt). Jeżeli zdarzy się to

raz jeszcze, będziesz mnie brać na kopii wszystkich

maili do klienta (konsekwencja).
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POTENCJALE – MOCNYCH STRONACH, a dopiero

później na obszarach do rozwoju, planie działania na

najbliższe miesiące). Pamiętaj o tym, aby mówić w

komunikacie JA (zobacz #2 BÓL, #3 LEK powyżej).

#2 LEK: Dotrzymuj danego słowa, bądź szczery.

To z jednej strony wydaje się bardzo proste, ale z

drugiej – czasem w nadmiarze obowiązków

zapominany o tym, że np. umówiliśmy się z

pracownikiem na regularne, raz w miesiącu,

udzielanie informacji zwrotnej o postępach w jego

pracy a może pojawiają się okoliczności (zmiana w

strategii firmy), na które nie masz wpływu i na

przykład obiecana podwyżka nie może zostać

przyznana. Takie rzeczy się zdarzają i to, co na pewno

Ci pomoże, to SZCZEROŚĆ. Odwołując się do

FAKTÓW, pozostając w komunikacie JA, powiedz

pracownikowi prawdę.

Zwroty, które mogą Ci się przydać:

- Wiem, że w czasie ostatniej rozmowy umówiliśmy się

na (ustalenia)...

- Rozumiem, że może to być dla Ciebie frustrujące...

- Przykro mi, że z uwagi na (fakty)...

Przykład: Wiem, że się umawialiśmy na dziś na

spotkanie, ale przyznaję, że zupełnie o tym

zapomniałam, przepraszam. Zależy mi na tym

spotkaniu i rozmowie z Tobą, stąd jeszcze przy Tobie

wpiszę nasze spotkanie do kalendarza. 

Przykład: Załóżmy, że na danym stanowisku

kluczowe jest samodzielne poszukiwanie nowych

szans rynkowych do sprzedaży usług (może to być np.

udział w konferencjach branżowych i nawiązywanie

nowych kontaktów). Pytania, które możesz zadać:

- Opowiedz mi o sytuacjach, w których uważasz, że

poszukiwanie nowych możliwości sprzedaży naszych

usług rzeczywiście miało miejsce? (SYTUACJA)

- Jakie działania podjąłeś, co konkretnie zrobiłeś?

(DZIAŁANIA)

- Jakie widzisz efekty? Jak oceniasz poziom realizacji

tego celu? Jak myślisz, co jeszcze mógłbyś zrobić w

tym zakresie zrobić? (EFEKTY)

#3 BÓL: Pracownicy nie wiedzą, jaki masz plan na

ich rozwój zawodowy w ramach firmy.

Oczywiście, dobrze, żeby sam pracownik wiedział, w

którym obszarze w firmie chciałby się rozwijać, ale

większość pracowników naprawdę chce usłyszeć, jaki

Ty masz wobec nich plan. Pracownik chce czuć, że

naprawdę go widzisz, doceniasz i myślisz o jego

rozwoju.

#1 LEK: Powiedz pracownikowi, jakie masz wobec

niego plany i oczekiwania oraz dlaczego właśnie

takie.

Jeśli na przykład w ciągu roku widzisz pracownika na

wyższym stanowisku albo uważasz, że powinien

jeszcze pracować na mocną pozycję na stanowisku,

które obecnie zajmuje, powiedz mu o tym, bądź z nim

SZCZERY i podaj maksymalnie dużo konkretów

(faktów), które uzasadniłyby Twoją ocenę (skup się na 

STRONA 9 WWW.DISC.COM.PL



STRONA 10 WWW.EFFECTIVENESS.PL

Anna Sarnacka

M A S T E R  C E R T I F I E D  B E H A V I O R A L
C O N S U L T A N T

Na dziś to wszystko, czym się chciałam podzielić. Może myślisz, że niby to
wszystko ma sens, ale czy to zadziała w Twoim przypadku, czy uda Ci się

zastosować do tych wskazówek? Mam prośbę, daj sobie prawo do tego, że za
pierwszym razem wcale nie wszystko musi wyjść perfekcyjnie – podejdź

jednak do tego z ciekawością, poeksperymentuj. Pamiętaj, że zawsze będziesz
mieć możliwość powrotu do dawnych nawyków. Ale czy nie warto spojrzeć na

to jak na wyzwanie, a może zadanie, które ma doprowadzić Cię do realizacji
Twoich celów? Wszystko (a przynajmniej wiele) w Twoich rękach.

Życzę Ci powodzenia!

A jeśli masz dodatkowe pytania, może chcesz podzielić się ze mną swoimi
doświadczeniami, dowiedzieć się więcej o narzędziach diagnozy kompetencji,

w tym DISC/TEAMS/VALUES, które wykorzystuję do badania i ewaluacji
kompetencji, zapraszam Cię do kontaktu!

Anna Sarnacka
asarnacka@effectiveness.pl

O kwestiach związanych z pracą zespołową i byciu liderem piszę na moim
blogu www.disc.com.pl


