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Rola procesu samooceny i Narzędzia Zarządzania 

Rozwojem Organizacji 

Katarzyna Sekutowicz 

 

Proces samooceny 
 

Samoocena (samoewaluacja) to proces nabywania samoświadomości dotyczącej struktury 

organizacyjnej, celów, strategii, działao, konsekwencji możliwych rozwiązao, po to, aby dokonywad 

świadomych wyborów. 

 Organizacja chcąca się rozwijad powinna przyjąd rolę „refleksyjnego praktyka”, a więc 

połączyd swoją codzienną działalnośd ze świadomą i systematyczną nad nią refleksją. Dopiero 

analiza błędów i sukcesów, czyli właśnie samoocena pozwoli na osiągnięcie pełniejszej kontroli nad 

własnym działaniem i rozwojem.  

To, co odróżnia samoocenę od ewaluacji zewnętrznej, to fakt, że „ewaluator” i 

„ewaluowany” są tym samym podmiotem. W tej sytuacji wydaje się szczególnie trudne 

zachowanie rzetelnego oglądu rzeczywistości. Jeśli podczas samooceny mają byd zebrane opinie i 

dane będące podstawą do podejmowania decyzji i wyborów przez organizację, należy zadbad o to, 

aby informacje te były rzetelne. Można to zapewnid przede wszystkim poprzez: 

 różnorodnośd opinii, 

 jawnośd,  

 obiektywne wartościowanie,  

 komunikację,  

 jasny cel. 

Różnorodność opinii – ze względu na fakt, że samoocena jest analizą subiektywną, jedną z metod na 

pewną jej obiektywizację jest skonfrontowanie ze sobą różnych punktów widzenia. W tym celu warto 

zadbad o to, aby włączyd w ten proces przedstawicieli/przedstawicielki różnorodnośd środowisk, zarówno 

osób reprezentujących różne ciała działające w organizacji, np. Zarząd, Zespół, różne komisji, jak i osoby z 

zewnątrz współpracujące z organizacją jako eksperci, wolontariusze czy osoby będące odbiorcami usług 

danej organizacji. NIEZWYKLE WAŻNE JEST, ABY MOŻLIWIE DUŻA LICZBA OSÓB Z ORGANIZACJI 

MOGŁA WZIĄD UDZIAŁ W PROCESIE SAMOOCENY. Ważną regułą jest, że w dyskusji wszystkie 

osoby są traktowane partnersko i nie stosuje się nacisków w kierunku wywierania wpływu 

(szczególnie przez osoby zarządzające) na innych członków zespołu.  Zapewnienie atmosfery 

bezpieczeostwa i otwartości jest niezwykle ważne dla powodzenia całego procesu.  Często może to 
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byd pierwsza taka poważna dyskusja nad stanem naszej organizacji. Pierwsza poważna refleksja, 

co w naszej organizacji działa, a co nie.  Taka debata na pewno będzie budzid wiele emocji, 

ścierających się opinii, a czasem kraocowo różnych sądów. Ale to właśnie dyskusja włączająca 

różne punkty widzenia daje szansę na nie pozostawanie w pewnym schemacie i stereotypie.  

Szczególnie bolesne może to byd dla liderów/liderek organizacji (często przeświadczonych o swojej 

nieomylności), którzy byd może będą próbowali/ły narzucad swoje widzenie z reguły wyżej 

punktowane, niż sądzi reszta zespołu. Stąd apel do zespołu zarządzającego – BĄDŹCIE OTWARCI     

I OTWARTE NA OPINIĘ INNYCH! 

Jawność – Zarządzanie partycypacyjne jest jedną z kluczowych wartości sektora pozarządowego. 

Rozumie się przez nie włączanie członkio/członków organizacji, pracowników/pracowniczek, 

wolontariuszy/wolontariuszek w proces zarządzania, adekwatnie do wagi oraz zakresu 

konsekwencji danej decyzji, posiadanych przez ludzi kompetencji oraz czasu na podjęcie danej 

decyzji czy koniecznych działao. Taki sposób administrowania jest dla zespołu bardzo motywujący. 

Osoby do niego należące powinny byd świadome celu i procesu samooceny. Dlatego należy            

je włączyd w samoewaluację już na poziomie jej planowania. Jawnośd celów i kryteriów buduje też 

poczucie bezpieczeostwa – ludzie nie obawiają się, że wyniki samooceny zostaną użyte przeciwko 

nim – i zwiększa szanse na szczere opinie.  

Wartościowanie – Samoocena opiera się na wydawaniu opinii na temat działania organizacji. 

Trzeba pamiętad, że mechanizm psychologiczny sprawia, że ludzie, w zależności od nastawienia, 

często przesadzają, opisując rzeczywistośd. Mając na uwadze swoje relacje z innymi osobami, 

powstrzymują się przed wypowiadaniem osądów negatywnych. Wszystko to sprawia, że bardzo 

trudne jest uzyskanie obiektywnego oglądu sytuacji. Jakośd procesu samooceny będzie więc 

zależała w dużym stopniu od kultury organizacyjnej – dojrzałości ludzi w organizacji, ich 

umiejętności dawania i przyjmowania informacji zwrotnych.  

Komunikacja – W samoocenie pojęcie to można rozumied dwojako. Z jednej strony jest to 

zachowanie zasad komunikacji interpersonalnej nakierowanych na dojście do wzajemnego 

zrozumienia, a nawet wypracowania opinii na drodze konsensusu, a więc takich reguł jak: aktywne 

słuchanie, parafrazowanie, nieocenianie, uznawanie wszystkich opinii za równoważne. Z drugiej 

strony pojęcie to oznacza również komunikowanie osobom biorącym udział w procesie samooceny 

jej celów, sposobu pracy, wyników. Szczególnie ważne jest informowanie o rezultatach oraz            

o sposobie ich wykorzystania, gdyż buduje to poczucie użyteczności danego działania, co jest 

drugim, po poczuciu bezpieczeostwa, czynnikiem motywującym do zaangażowania się w ten 

proces.  

Cel – Samoocena nie jest procesem narzuconym z góry. Organizacja sama decyduje, czy chce 

podjąd ten wysiłek i do czego zamierza wykorzystad jego efekty. Jasnośd celu i chęd wdrożenia 

rekomendacji wypracowanych w czasie samooceny wzmacnia jej użytecznośd. 
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Każda organizacja, społecznośd i sytuacja są inne. SAMOOCENA NIE MA CHARAKTERU 

PORÓWNAWCZEGO, BUDUJE WŁASNĄ DROGĘ ROZWOJU KAŻDEJ ORGANIZACJI. Nie tworzy 

hierarchii dobrych i złych organizacji. Jej indywidualizm polega także na tym, że rekomendacje i 

wnioski powstają w oparciu o przyjęte w danej organizacji standardy i kryteria. Samoocena ma 

przede wszystkim wymiar edukacyjny. A jej idea liczy się tylko wówczas, gdy organizacja: 

1. jest świadoma zachodzącego procesu 

2. bierze w nim aktywny udział.  

Dobrze przeprowadzona autoewaluacja jest więc czynnikiem motywującym i zespalającym 

ludzi. Aby efektywnie zastosowad wyniki ewaluacji, zespół powinien czud, że to on miał wpływ       

na ostateczne wnioski poprzez samodzielne ich formułowanie i rozumienie ich pochodzenia. Takie 

podejście zmniejszy lęk przed wprowadzeniem zaleceo i rekomendacji, a więc przed czekającą 

organizację zmianą.  

W celu zapewnienia odpowiedniego przeprowadzenia samooceny warto, by organizacja 

korzystała z pomocy zewnętrznego konsultanta/konsultantki, czyli osoby wspierającej ten proces. 

Konsultant za pomocą odpowiednich metod i narzędzi pomoże organizacji w przejściu przez 

poszczególne stopnie samooceny. Będzie asystował organizacji i pomagał jej 

(…)w uzyskaniu takiego stopnia samoświadomości co do struktury organizacyjnej, celów, 

strategii, działao, konsekwencji możliwych rozwiązao, by umożliwid jej dokonywanie 

wyboru” (Allan Kaplan1).  

Współczesne myślenie o społeczeostwie to myślenie holistyczne. Postrzeganie świata, w 

tym także organizacji pozarządowej, jako zintegrowanej całości, spójnego systemu składającego 

się z powiązanych ze sobą ściśle elementów jest cechą tej idei. Zakłada ona, że wszystkie obszary 

organizacji, takie jak m.in.: poszczególne projekty, system podejmowania decyzji, sposób 

motywacji ludzi czy procedury sprawozdawczości finansowej, z pozoru byd może funkcjonujące 

jako oddzielne byty, są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Wiele osób 

działających w organizacjach zada sobie byd może pytanie: czy warto włożyd tyle wysiłku,              

ile wymaga proces samooceny. Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ samoocena między innymi: 

 pozwala spojrzed na organizację jako całośd z całą jej złożonością i kompleksowością;  

 daje możliwośd pogłębionej refleksji z wszystkimi kluczowymi osobami w organizacji; 

 daje ogląd i możliwośd analizy poszczególnych aspektów działania organizacji w długiej 

perspektywie czasowej; 

                                                           
1 A. Kaplan, The Development of Capacity, Genewa 1999 
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 daje możliwośd zdiagnozowania mocnych i słabych stron organizacji; 

 pomaga organizacjom wykreślid swoją własną ścieżkę rozwoju instytucjonalnego; 

 umożliwia wyznaczenie priorytetów zmiany i wdrożenia planu naprawczego; 

 daje szansę poprawienia długofalowego oddziaływania organizacji na  społecznośd. 

 

Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji 
 

W celu ułatwienia procesu samooceny i audytu wewnętrznego zostało opracowane 

specjalne Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji (dostępne na stronie 

www.ewaluacja.org.pl) 

                  

Narzędzie samooceny organizacji zostało skonstruowane po to, aby organizacja sama       

lub przy pomocy konsultanta/konsultantki mogła ocenid możliwie kompleksowo, w jaki sposób 

działa i jak funkcjonuje.  Pomaga ono przybliżyd aspekty, w jakich jesteśmy mocni, a w jakich 

potrzebujemy usprawnienia.  Narzędzie to pozwala na pogłębioną chwilę refleksji, która potrzebna 

jest każdej organizacji.   Stara się ono opisad, jak organizacja działa w różnych obszarach: 

organizacja jako całośd, zasoby wewnętrzne, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, relacje 

z otoczeniem. Narzędzie to nie ma charakteru ankiety i prostego zaznaczania krzyżykiem 

poszczególnych punktów. Wymagane jest zrozumienie poszczególnych czynników i poziomów 

funkcjonowania organizacji.  To pozwala na uchwycenie pewnego jej profilu, który następnie 

pomaga wyznaczyd priorytetowe obszary do zmiany. 

 Narzędzie nie ma charakteru porównawczego 

 Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji nie powinno służyd ocenie 
zewnętrznej, np. przez sponsorów. 

 Organizacja musi wziąd odpowiedzialnośd za dokonanie i wypracowywanie analizy 

 Narzędzie samooceny ma charakter partycypacyjny 

 Narzędzie samooceny można stosowad zarówno samodzielnie lub z pomocą 
konsultanta/konsultantki. 

 
 
Ostatnio modne staje się pojęcie „ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ”, czyli takiej, która w stały 

sposób analizuje swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie w celu wprowadzania kolejnych zmian 

i usprawnieo w swoim funkcjonowaniu.  Każde urządzenie potrzebuje po pewnym czasie 

przeglądu, naprawy i regeneracji. Każdy organizm potrzebuje chwili odpoczynku i refleksji, aby 

skutecznie realizowad swoje dalsze działanie. 
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Po pierwsze, nie bójmy się spróbowania czegoś nowego.  

Po drugie, to narzędzie może naprawdę pomóc organizacji w autorefleksji.  

           Po trzecie, trzeba spokojnie przeczytad instrukcję i zrozumied sens całego  procesu 

           samooceny.  

                    Po czwarte, trzeba pamiętad, że narządzie to można dopasowywad do 

                   indywidualnej sytuacji organizacji (również małej) – zarówno w 

                   obszerności badanych obszarów, jak i w rozłożeniu w czasie.   

 

 

Jeśli organizacja chce solidnie podejśd do używania narzędzia, to musi byd wobec siebie 

uczciwa i samokrytyczna. Jako ludzie mamy wyraźną tendencję do tworzenia ulepszonego 

własnego obrazu niż jest on w rzeczywistości. Wiedząc o tym (szczególnie, jeśli robimy analizę 

samodzielnie), powinniśmy bardzo zwrócid na ten aspekt samokrytycyzmu uwagę – zachęcając 

ludzi pracujących przy procesie usprawniania do otwartości. Można byd prawie całkowicie 

pewnym, że poszczególne osoby będą miały różne zdania na ten sam aspekt zarządzania i właśnie 

ta DYSKUSJA jest główną wartością tego procesu. Może ona byd czasem trudna i bolesna,             

ale to właśnie jest w niej najcenniejsze i daje szansę na zmianę. Bo to przecież właśnie o zmianę 

chodzi – obrócenie naszych słabych stron w mocne oraz dostrzeżenie mocnych punktów naszego 

działania i utrzymania ich na dotychczasowym lub lepszym poziomie.  W procesie dyskusji należy 

się strzec wypowiadania swoich opinii na początku przez „silnych” liderów, bo mogą oni 

zablokowad nawet mimowolnie szczere wypowiedzi innych. 

 

PAMIĘTAJMY, że jeśli ludzie w organizacji przystępują do procesu autorefleksji po to, aby 

utwierdzid się w przekonaniu „jacy są świetni” – jedyne, co może im się przytrafid, to 

samospełniająca się przepowiednia, czyli potwierdzenie opinii „jacy są świetni”. Niestety, nie ma 

wtedy mowy o jakiejkolwiek zmianie przez duże „Z”. 

 

 
 
 
 


