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FinxS Feedback 360° to jedno z narzędzi diagnostycznych,
dające możliwość:

Opis narzędzia

• uzyskania zobiektywizowanej informacji o kompetencjach
obserwowanych przez bezpośrednie otoczenie badanego
(przełożony, zespół /podwładni, współpracownicy, klienci etc.),

• dokonania samooceny i porównania jej do feedbacku z zewnętrz,

• uzyskania obiektywnej informacji zwrotnej na temat zachowań
i umiejętności wykorzystywanych na co dzień.
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• Proces Oceny Kompetencji 360° został stworzony w celu
pomocy w uzyskaniu szczerej i zobiektywizowanej informacji
zwrotnej na temat prezentowanych na co dzień kompetencji od
osób, które mają możliwość obserwowania danej osoby w
codziennej pracy.

• Informacje zdobyte w projekcie powinny być wykorzystane do
działań rozwojowych. Nie jest zalecane łączenie wyników
uzyskanych w projekcie bezpośrednio z wynagrodzeniami oraz
oceną wyników pracy.

• Komunikacja jest kluczowa, szczególnie przy prowadzeniu
takiego procesu po raz pierwszy.

Cel projektu

Proces



• Narzędzie to jest wykorzystywane najczęściej do uzyskania
informacji na temat poziomu kompetencji menedżerów. Zdarza
się, że uczestnikami są również pracownicy, którzy nie kierują
zespołami, szczególnie w ramach programów rozwojowych
i talentowych.

• Uczestnicy dokonują samooceny. Porównanie uzyskanych
wyników samooceny i feedbacku innych osób jest cenną
informacją zarówno dla uczestnika projektu jak i osób
odpowiedzialnych za działania rozwojowe.

Uczestnicy

Proces



• Rekomendujemy kwestionariusz kompetencji Extended Tools,
który uwzględnia kluczowe kompetencje współczesnego
menedżera.

• Możliwe jest też stworzenie kwestionariusza na bazie modelu,
który funkcjonuje w danej organizacji.

• Wybrane kompetencje przekładane są na stwierdzenia dotyczące
obserwowalnych zachowań, które są proste do ocenienia przez
współpracowników badanej osoby.

Kompetencje
Kwestionariusz

Proces



• Rekomendujemy włączenie uczestników w proces wyboru.
Np. propozycję listy stworzoną przez uczestników może
zatwierdzić z ewentualnymi zmianami HR.

• Warto zwrócić uwagę na czas, który trzeba poświęcić na
feedback 360° i planować racjonalnej liczbę osób do oceny.

• Liczba osób udzielających feedbacku powinna być w miarę
możliwości zbliżona dla wszystkich uczestników.

• Aby zachować poufność wyników, liczba osób w grupie
oceniających (np. zespół, współpracownicy, klienci wewnętrzni)
nie powinna być mniejsza niż 4 osoby.

Osoby udzielające
feedbacku

Proces



• Projekt Feedback 360°, od momentu uruchomienia badania do
generowania raportów trwa średnio ok. 6 tygodni.

• Terminy do ustalenia:

• Otwarcie badania

• Wysyłanie przypomnień

• Zamknięcie badania

• Otrzymanie raportów

Harmonogram

Proces



• W zależności od potrzeb określamy zawartość raportu,

który otrzymają uczestnicy.

• Raport może składać się z:

• Rankingu pytań

• Wyników wg kompetencji

• Pytań otwartych

• „Blind spots”, czyli różnice między samooceną a średnią

z ocen zewnętrznych.

Raport

Proces



• Ważne jest określenie kto, kiedy i w jaki sposób przekaże raport
i wnioski uczestnikowi.

• Sesja konsultacji wyników ma na celu pomoc w interpretacji
wyników badania oraz stworzeniu indywidualnego planu rozwoju
kompetencji w oparciu o wyniki.

• Taka konsultacja może mieć charakter rozmowy coachingowej z
konsultantem z zewnątrz organizacji, by zapewnić wyższą
bezstronność i obiektywizm przy interpretacji wyników.

Konsultacje wyników
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Zanim uruchomimy Feedback 360°, potrzebujemy ustalić 
następujące elementy:

• Zatwierdzony kwestionariusz

• Listę uczestników

• Listy osób udzielających feedbacku

• Treść e-maila zapraszającego do badania (zgodna z
komunikacją procesu)

• Terminy przeprowadzenia badania

Proces



Proces Oceny Kompetencji 360° jest w pełni poufny.

Udzielający feedbacku odpowiadają anonimowo.

Uczestnik otrzymuje tylko uśrednione wyniki. 
Nikt nie ma dostępu do wyników indywidualnych.

• Każda z osób uczestniczących w badaniu otrzymuje e-mailem
indywidualne zaproszenia do badania z hasłami dostępu.

• Odpowiedzi osób oceniających są automatycznie kumulowane.

• W raporcie znajdują się jedynie wyniki uzyskane na podstawie
samooceny oraz średnie z odpowiedzi osób ocenianych.

Poufność odpowiedzi



Uczestnik badania wprowadza otrzymany kod dostępu:

Wypełnianie kwestionariusza



Uczestnik badania wpisuje adres e-mail, na który otrzymał 
zaproszenie:

Wypełnianie kwestionariusza



Uczestnik wybiera z listy osobę, którą chce ocenić lub zaznacza
samoocenę. Po zakończeniu oceny danej osoby, jej nazwisko
zniknie z listy.

Wypełnianie kwestionariusza



Uczestnik badania wpisuje hasło:

Wypełnianie kwestionariusza



Instrukcja do samooceny:

Wypełnianie kwestionariusza



Instrukcja dla osób udzielających feedbacku:

Wypełnianie kwestionariusza



Numer strony

Osoba oceniana

Treść pytania

Skala odpowiedzi

Wypełnianie kwestionariusza



Pytanie pominięte

Pytanie, na które udzielono
odpowiedzi

Miejsce, w którym 
znajduje się respondent

Pytanie, na które jeszcze
nie udzielono odpowiedzi

Wypełnianie kwestionariusza



Ranking według pytań

Zawartość raportu



Odpowiedzi na pytania otwarte

Zawartość raportu



Wyniki według kompetencji

Możliwość sortowania w każdej kolumnie

Zawartość raportu



Tabela wyników dla każdej kompetencji

Możliwość sortowania w każdej kolumnie

Zawartość raportu



„Blind spots” – różnice między samooceną a średnią
wyników zewnętrznych

Zawartość raportu
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