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Wstęp

Każde rozwiązanie organizacyjne, również i system okresowych ocen pracowniczych 
(SOOP) w danej organizacji, podlega ciągłym zmianom. Nawet wówczas, gdy po-
zornie z roku na rok powtarzane są te same procedury, wypełniane te same kwestio-
nariusze, to jednak zmiany w sposobach oceniania następują w sposób naturalny, 
często wręcz niezauważalny dla zaangażowanych w codzienne działania pracowni-
ków. Ludzie zawsze uczą się, poprawiają swoje zachowania, zaczynają stosować wy-
uczone wzorce decyzji, powtarzają powodujące oczekiwane skutki sformułowania, 
a często wręcz rutynizują swoje postępowanie. Nie bez znaczenia jest także i to, że 
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Przyszłość dzisiejszych organizacji tkwi w ich umiejętności adaptowania się do 
zmian. Sytuacja ta powoduje potrzebę poszukiwania rozwiązań organizacyjnych 
odpowiadających tym wymaganiom także w obszarze ZZL. Biorąc pod uwagę 
powyższe, celem niniejszego artykułu stało się zidentyfikowanie kluczowych 
zagadnień wymagających analizy w procesie przygotowania organizacji do za-
rządzania zmianami systemu ocen okresowych pracowników. W efekcie studiów 
zaproponowano jedno z możliwych rozwiązań – podejście instytucjonalne do za-
rządzania zmianą. Opracowanie można także traktować jako propozycję sposobu 
do analizy innych podejść.

Słowa kluczowe: zmiana organizacyjna (organizational change), instytucjonalizm (institutionalism), 
system ocen okresowych pracowników – SOOP (performance appraisal system), zmiana systemu okre-
sowych ocen pracowniczych (change of  performance appraisal system)
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system organizacji, a zatem i to, co i jak jest oceniane, dopasowuje się do wymagań 
ciągle zmieniającego się otoczenia. Dość powszechnie uznaje się dzisiaj, że przy-
szłość organizacji tkwi w ich bardziej elastycznej naturze, umiejętnościach adapto-
wania się do zmian czy też wrażliwości na otoczenie (Kanter i wsp., 1992, s. 3).  
W efekcie każda okresowa ocena może być traktowana jako kolejny etap kształto-
wania nowego, szybciej lub wolniej, świadomie lub mniej świadomie wyłaniającego 
się rozwiązania zintegrowanego lub nie z innymi zmianami w organizacji. Aby pro-
ces ten nie przebiegał żywiołowo, zarządzający zasobami ludzkimi starają się pano-
wać nad tymi zmianami. W literaturze traktującej o sformalizowanym okresowym 
ocenianiu wiele miejsca poświęca się zaleceniom i wzorcom, a także warunkom, 
jakie należy spełniać przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Znacznie trudniej znaleźć 
artykuły na temat wprowadzania identyfikacji i doskonalenia rozwiązań już w or-
ganizacji praktykowanych. W dostępnych polskiemu badaczowi bazach bibliotecz-
nych (EBSCO, Proguestem, Emerald) poszukiwania zagadnień dokładnie powiąza-
nych z zarządzaniem zmianami doskonalenie okresowych ocen pracowniczych nie 
przynosi wielu trafnych i całkowicie zgodnych z założonym pytaniem odwołań do 
prac typowo naukowych. Wydaje się, że problem, jak zarządzać zmianami SOOP 
pozostawiono ogólnym wytycznym kształtowania zmian organizacyjnych, społecz-
nych lub wprowadzania nowego systemu ocen. I można by z taką ogólną referencją 
się zgodzić, gdyby nie to, że sformalizowane okresowe ocenianie budzi ambiwalent-
ne nastawienie teoretyków i praktyków, a zatem to dość specyficzny obiekt zmian 
– jedni go chcą wyprzeć, inni koniecznie rozwijać. Z jednej strony, bez wątpienia 
współcześnie „każdy menedżer potrzebuje jakiegoś sposobu na ocenianie pracy 
swoich pracowników” (Dessler, 2011, s. 306). Konieczność ta powoduje, iż ocena 
pracy (zarówno efektywności, jak i zachowań) zatrudnionych w organizacji ludzi 
dokonywana jest niemal w każdym wypadku – czy przez przełożonych (pośrednich 
bądź bezpośrednich), współpracowników, klientów wewnętrznych i zewnętrznych, 
czy też poprzez podległy pracownikowi personel. Z drugiej strony, „niewiele […] 
działań menedżerów najeżonych jest tyloma zagrożeniami i niebezpieczeństwami 
jak przeprowadzanie ocen pracowniczych” (Dessler, 2011, s. 306). Aktywność ta 
staje się w organizacji jedną z bardziej istotnych, powszechnych i prawdopodobnie 
jedną z najbardziej znienawidzonych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi (Tho-
mas, Bretz, 1994, s. 28). Powodów takiego nastawienia jest wiele: od braku prze-
konania o konieczności przeprowadzania tego typu działań, braku akceptacji do 
istniejących w organizacji praktyk i procedur oceniania, konieczności poświęcenia 
znacznej ilości czasu na przygotowanie się do ocen i rozmów oceniających czy też 
braku przygotowania (technicznego, psychicznego czy merytorycznego) do prze-
prowadzania ocen, w tym do przekazywania ocenianym negatywnych informacji 
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zwrotnych. Potwierdzeniem sceptycznego stosunku menedżerów do oceniania pra-
cowników (w szczególności oceniania efektywności pracowników) jest umiejsco-
wienie tego typu działań przez znanego badacza problematyki zarządzania jakością 
W. Edwarda Deminga wśród siedmiu „chorób śmiertelnych” trawiących organiza-
cje. Uwagi krytyczne na temat okresowego oceniania i trudności w tworzeniu ideal-
nych rozwiązań można mnożyć (Strużyna, 2005), ale realnie z ocen pracowniczych 
nie można zrezygnować. Sytuacja ta powoduje potrzebę poszukiwania rozwiązań 
zwracających uwagę na zmieniającą się różnorodność stanowisk i dynamikę samego 
zjawiska, czyli rozwiązań bezpośrednio związanych z zarządzaniem zmianami sfor-
malizowanych okresowych ocen pracowniczych.

Celem niniejszego opracowania stało się zatem zidentyfikowanie kluczowych za-
gadnień wymagających analizy w procesie przygotowania organizacji do zarządzania 
zmianami SOOP. Przyjęto, że analiza taka powinna poprzedzać racjonalną interwen-
cję kierownictwa w naturalne procesy zmieniania systemu oceniania pracowników. 
Pierwsze z podjętych zagadnień dotyczy wyboru podejścia do zmian, drugie – jego 
identyfikacji i weryfikacji. Choć w tekście zaproponowano jedno z możliwych roz-
wiązań – podejście instytucjonalne do zarządzania zamianą – to  przedstawione 
zagadnienia i sposób ich analizy mogą służyć również jako wskazówka do analizy 
innych podejść.

Wybór modelu zarządzania zmianami

Na wstępie prac nad przygotowaniem do zarządzania zmianami sformalizowanych 
ocen pracowniczych wyłania się pytanie, na które odpowiedź warunkuje dalsze 
rozwiązania. Dotyczy ono modelu, jaki ma stanowić podstawę do prowadzenia 
zmiany. W klasycznym już opracowaniu Van de Vena i Poole’a (1995) zostały wy-
różnione cztery najważniejsze podejścia do prowadzenia zmian organizacyjnych: 
teleologiczne, cykl życia, dialektyczne, ewolucyjne. Podejście teleologiczne opiera 
się na racjonalnym i realnym wyobrażeniu przyszłości. W wypadku ewidentnych 
patologii oceniania, wadliwych procedur podejście takie może spełniać pokłada-
ne w nim nadzieje i doskonalić istniejące rozwiązania poprzez usuwanie odczu-
wanych wyraźnie błędów. Przykładem takich propozycji są te, które identyfikują 
problemy obniżające osiąganie wzorcowych efektów okresowego oceniania (patrz 
np. Kondraszuk, 2012). Jednak wyobrażenie przyszłości w dzisiejszym dynamicz-
nym świecie jest dość trudne. Na dodatek nie wiadomo, które z ambiwalentnych 
stanowisk względem idei okresowego oceniania przyjąć (patrz wyżej). W takich 
sytuacjach sprzecznych, nierozstrzygalnych jednoznacznie stanowisk, dobrze jest 
odwoływać się do dialektycznego zarządzania zmianami. Teza i antyteza prowa-
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dzą do syntezy, czyli nowej jakości. Podejście to jest jednak bardzo wyrafinowane 
i wymaga wysokiej kompetencji całej (nie tylko kierownictwa) załogi. Nawet na 
polskich uniwersytetach trudno o takie warunki społeczne  do zarządzania zmia-
nami SOOP. Podobne zastrzeżenie można sformułować  wobec propozycji ewo-
lucyjnego zarządzania zmianą. Sam model ma charakter dość ogólny (Strużyna 
i wsp., 2008), ale jego zastosowanie wymaga pokory dla zdarzeń nieprzewidzia-
nych (losowych), uznania małej wagi roli przywódców w zmianach codziennych. 
To również dość finezyjne rozwiązanie. Cykl życia zakłada świadome wygaszanie 
i odnawianie okresowych ocen pracowniczych. Praktycznie oznacza to likwidację 
i odnawianie cykliczne inicjatywy. Takie zachowanie kierownictwa, w połączeniu  
np. ze zmianami w składzie zarządu firmy, w oczach pracowników może dyskwa-
lifikować wagę „nowych” rozwiązań („już było i nic z tego nie wyszło”, zatem po 
co się angażować). Cykl zakładałby również wnikliwą analizę historii poprzednie-
go rozwiązania. Retrospekcja, analizy historyczne społecznej percepcji przeszłości 
i tym podobne wymagają szczególnych kompetencji badawczych, a więc zatrud-
nienia nowych specjalistów lub trwałych związków z placówkami badawczymi. 
Trudno oceniać, ale wydaje się, że w Polsce taka forma badań nie jest popularna.

Ta skrócona, krytyczna analiza klasycznych (w ujęciu Van de Vena i Poole’a) 
podejść do zarządzania zmianami wskazuje na potrzebę rekomendacji innych moż-
liwości. Jednym z bardziej obiecujących wydaje się podejście instytucjonalne do 
zmian. Obszar zainteresowań teorii instytucjonalnej dotyczy wymagań, jakie oto-
czenie stawia organizacji (Duncan, 1972). Umożliwia ona analizowanie konkretnych 
rozwiązań organizacyjnych w sytuacji, gdy otoczenie cechuje się wielością ocze-
kiwań i reguł, którym organizacje powinny sprostać, chcąc uzyskać legitymizację 
społeczną (DiMaggio, Powell, 1983). Podporządkowanie się zinstytucjonalizowa-
nym wzorcom zjednuje organizacji poparcie społeczne oraz powszechną akcepta-
cję, zapewniając jej przetrwanie (Zucker, 1987). Teoria instytucjonalna coraz wię-
cej miejsca poświęca problematyce dynamiki organizacyjnej (organizational dynamics) 
(Fernandez-Alles, Valle-Cabrera, 2006), a także dostarcza przekonujących dowodów 
na to, jak instytucje są tworzone, transformowane i rozwiązywane, jak zmiany poja-
wiają się w organizacjach (Dacin i wsp., 2002).

Za rekomendacją podejścia instytucjonalnego do badania zmian w SOOP prze-
mawia również przykład sposobu badań przeprowadzonych przez Azzone Paler-
mo i osiągniętych przez niego wyników (2011). Badania to obejmowały włoskie 
instytucji sektora publicznego. Miały postać wywiadów, uzupełnianych analizą do-
kumentacji. W badaniach tych wykorzystano zestawienie trzyetapowego procesu 
projektowania i implementacji systemu ocen z warunkami, w których je realizowa-
no. Etapami były: (1) decyzja i kształt (decision and design), (2) implementacja (imple-
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mentation), (3) zastosowanie (use). Każda z tych faz uwzględniała cztery „siły”, które 
w znacznym stopniu oddziaływały na cały proces zmiany: komunikację, władzę, 
uczenie się i zewnętrzne naciski. Tabela 1 przedstawia syntetyczne wyniki uzyskane 
w badaniu tych badaniach.

Tabela 1. Problemy wpływające na wprowadzenie zmiany w SOOP

Faza Obszar Kwestie problemowe mające znaczenie przy przeprowa-
dzaniu zmiany systemu ocen

decyzja  
i kształt

czas zaadapto-
wania systemu

- istnienie bądź nie wcześniejszych sformalizowanych prób 
oceniania
- konstrukcja systemu oceniania (jego kształt – cechy wspólne  
i różnice między organizacjami)
- bodźce wprowadzenia zmiany i reakcja organizacji
- istnienie liderów zmian lub wcześniejszych i późniejszych 
naśladowców 

dedykowane 
zasoby

- podmioty kontrolujące zmianę (jednostki kontroli, komitety, 
konsultanci, związki zawodowe, menedżerowie liniowi)
- rola podmiotów kontrolujących zmianę (obszar odpowiedzial-
ności, stopień zaangażowania w kwestie proceduralne, metodo-
logiczne systemu oceniania)
- wykorzystane źródła informacji (literatura, przegląd najlep-
szych praktyk, bazowanie na indywidualnym doświadczeniu  
i wiedzy poszczególnych uczestników procesu)

metodologia - przebieg zmian w porównaniu do pozostałych organizacji
- rodzaj stosowanych rozwiązań (techniki, metody oceny – 360 
stopni, wyniki i zachowania, ocenianie opisowe, skale numerycz-
ne itd.)
- punkty odniesienia (benchmark – w jakich organizacjach meto-
dologia ta czy sposób projektowania systemu jest stosowany/
kopiowany)
- nośniki naśladownictwa (zewnętrzni agenci, konsultanci, związ-
ki zawodowe)
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Faza Obszar Kwestie problemowe mające znaczenie przy przeprowa-
dzaniu zmiany systemu ocen

wdrożenie

struktura, 
narzędzia  
i mechanizmy

- podmioty odpowiedzialne za wdrożenie zaprojektowanych 
zmian (posiadające specyficzne kompetencje) i ich zakres odpo-
wiedzialności
- wykorzystane narzędzi i mechanizmy wspierające komunikację 
i uczenie się nowego systemu (podręczniki, słowniczki, we-
wnętrzne dokumenty wyjaśniające procedury oceniania, strona 
internetowa, prezentacje w PowerPoint, spotkania i szkolenia/
warsztaty dotyczące całego procesu oceniania)
- sposoby radzenia sobie z problemami związanymi z wdroże-
niem zaprojektowanych zmian

trudności tech-
niczne  
i kulturowe

- niewłaściwe mierniki dla oceny klienta wewnętrznego  
i zewnętrznego
- trudności z zastosowaniem skomputeryzowanych procedur
- skromna integracja z procesami planowania i kontroli
- błędy w samoocenie (zawyżone oceny)
- długie i nadmierne procedury oceniania
- brak systemów wspomagających (np. księgowość)
- niedotrzymywanie terminów
- brak akceptacji i realizacji celów i zadań
- opór przeciwko ocenie zachowań organizacyjnych
- zbyt zaawansowana metodologia przeniesiona z innej  
organizacji

modyfikacje  
i rozwiązania

- redukcja wag ocen klientów wewnętrznych i zewnętrznych
- częstsza komunikacja, dodatkowe warsztaty i spotkania
- zaprojektowanie mierników (indicators) zachowań  
organizacyjnych
- powiązanie procesów oceniania z planowaniem
- „zawieszenie” systemu
- powrót do wcześniejszych/dotychczasowych rozwiązań
- uproszczenie procedury oceniania
- wdrożenie projektów z zakresu księgowości
- łagodzenie napięć społecznych poprzez spotkania
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Faza Obszar Kwestie problemowe mające znaczenie przy przeprowa-
dzaniu zmiany systemu ocen

zastosowanie

zróżnicowanie 
w SOOP

- znaczne lub niewielkie odchylenia pomiędzy ocenami
- wyodrębnienie bądź nie grupy top performers
- wątpliwości dotyczące tego, na ile wdrożony system oceniania 
jest systemem jedynie „formalnym”, a na ile rzeczywiście jest on 
realnym i efektywnym narzędziem personalnym
- przełożenie wyników oceniania na wynagrodzenia, rozwój

wpływ na orga-
nizację

- stopniowy trend w kierunku bardziej „surowych” i wymagają-
cych ocen
- większa integracja z procesami planowania i kontroli
- trend w kierunku mniej wymagających celów w procesie for-
malnego planowania i kontroli
- wzmocnienie kontroli proceduralnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Azzone, Palermo, 2011, s. 90–111.

Identyfikacja problemów mających znaczenie przy przeprowadzaniu zmiany 
systemu ocen tworzy z kolei szansę na opis zróżnicowanych wzorców organizacyj-
nej zmiany tego systemu. Na podstawie analizy odmiennych reakcji na konieczność 
przeprowadzania zmian organizacyjnych możliwe staje się rozróżnienie pomiędzy 
organizacjami, które reagują w sposób bardziej pasywny na pojawiające się wyma-
gania (są to późni naśladowcy, nie posiadający specyficznych kompetencji w pro-
jektowaniu zmian, cechujący się niewielkim zaangażowaniem kluczowych aktorów 
i adaptujący już wcześniej zdefiniowane i bezpieczne rozwiązania), a tymi, które 
określić można mianem aktywnych liderów zmian, wkładających znaczny wysiłek 
w zaprojektowanie i implementację nowego, udoskonalonego systemu ocen. Dzięki 
takiemu opisowi typów możliwe jest ulokowanie własnej organizacji w zbiorze in-
nych, ale trudne jest zwaloryzowanie własnego organizacyjnego zarządzania zmia-
nami okresowych ocen. W tym miejscu pojawia się kolejne ogólne zagadnienie, wy-
magające rozstrzygnięcia, jak identyfikować elementy i kształtować proces zmian. 
Dokładniej: wobec przyjętej powyżej rekomendacji, jak identyfikować elementy  
i kształtować proces zmiany instytucjonalnej.

Potrzeba określenia wymiarów, elementów i procesu zmian

Analiza zmian organizacyjnych może być prowadzona w co najmniej czterech 
różnych wymiarach: (1) treść (content), (2) kontekst (contextual), (3) proces (process) 
oraz (4) rezultat (outcome) (Armenakis, Bedeian, 1999). Obecnie w literaturze uwaga 
coraz częściej poświęcana jest teoriom opisującym dynamikę czy też procesualny 
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charakter zmian. To odniesienie do dynamiki procesów zachodzących w organi-
zacjach eliminuje dominację poglądów nastawionych na stabilność czy rutynizację.  
W kontekście wstępnych uwag o naturalnych procesach zmian w systemach okre-
sowych ocen, aspekt procesu może przeciwstawiać się działaniu niekontrolowanych 
sił społecznych na sposób oceniania. Podejście procesu wydaje się również warto-
ściowe, gdyż, po pierwsze, oferuje on stosunkowo pełne i wyczerpujące spojrzenie 
na problematykę pojawiania się zmian (a nie jedynie porównanie dwóch stanów sta-
tycznych np. przed i po zmianie); po drugie, dostarcza pewnego wyobrażenia o tym, 
co może utrudniać, a co ułatwiać, skuteczne wdrażanie zaprojektowanych zmian.

Literatura z zakresu zarządzania zmianą organizacyjną oferuje wiele modeli ana-
lizowania procesu zmian, wśród których wymienić można jeden z pierwszych mo-
deli planowanych zmian – trzyetapowy model zmiany Kutra Lewina (rozmrożenie, 
zmiana, zamrożenie). W latach późniejszych pojawiły się kolejne propozycje: model 
Judsona uwzględniający pięć etapów (Judson 1991), model Kottera dzielący się na  
osiem etapów (Kotter, 1995), model Galpina przewidujący osiem obszarów zmia-
ny (Galpin 1996) oraz model Fernandeza i Raineya (2006) składający się z ośmiu 
faz i czynników. Te, jak i wiele innych prezentacji wzorów zmian (Sashkin, Burke 
1987; Woodman, 1989, Pasmore, Fagans, 1992; Armenakis, Bedeian 1999) wydają 
się posiadać jeden wspólny mianownik, a mianowicie podkreślają, iż zmiana nie jest 
procesem spokojnym i przebiegającym gładko (smooth process), choć wysiłki kierow-
nictwa zmierzają zazwyczaj do opanowania nieprzewidywalnych zdarzeń. Przy tym 
w prekursorskich ujęciach uwaga skupiona była na definiowaniu wewnątrzorganiza-
cyjnych czynników oraz na generowaniu konkretnych wytycznych i wskazówek na 
temat tego, jak osiągać optymalne rezultaty poprzez pokonywanie oporu, radzenie 
sobie z organizacyjną inercją, czy brakiem zainteresowania i zaangażowania kluczo-
wych aktorów (Buchanan i wsp., 2005). Aktualna teoria zmiany akcentuje również 
czynniki zewnętrzne, jako istotny wymiar kształtujący charakterystykę zmiany orga-
nizacyjnej. Istotne jest także rozważenie stanowiska, zgodnie z którym zmiany mają 
charakter normatywny, a cały system stanowi rzeczywistość polityczną i społecznie 
skonstruowaną, a nie ekonomiczną i technologiczną, jak głoszą zwolennicy podej-
ścia modernistycznego (Hatch, 2000, s. 351). Przy jego akceptacji trzeba uznać, 
że wszystkie rodzaje czynników pozostają we wzajemnych relacjach i dodatkowo 
wymagają uwzględnienia wymiaru poznawczego i środowiskowego przy interpre-
towaniu zmian. Taki model jest mocno skomplikowany i trudny do praktycznego 
przeniesienia na codzienność zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście instytucjo-
nalne, w swej podstawowej koncepcji, proponuje pewne uproszczenie tej złożono-
ści. Zgodnie z nim, proces zmiany oraz pojawiające się w jego rezultacie konkretne 
struktury i wyniki działań organizacji mogą być wyjaśniane poprzez badanie oto-
czenia, charakteryzującego się wielością reguł i oczekiwań, które warunkują legi-
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tymizację społeczną organizacji. Uwaga skupiona jest tutaj  przede wszystkim na 
zewnętrznych determinantach, które ograniczają organizacyjne działania (Meyer, 
Rowan, 1977), oraz na znaczeniu kluczowych aktorów i organizacyjnych grup spra-
wujących władzę i na zrozumieniu podejmowanych działań, ograniczanych jednak-
że przez instytucjonalną logikę (Lounsbury, 2008). W konsekwencji ważnymi zagad-
nieniami staje się identyfikacja otoczenia, jego poziomów, powiązań pomiędzy nimi, 
reguł, oczekiwań ważnych jego składowych, logiki zachowań całości i części. 

Traktowanie zmiany jako procesu oraz przedstawienie jej w formie modelu 
zmiany instytucjonalnej wiążą się głównie ze zmianami w funkcjonujących (i do-
minujących) w organizacji normach. W trakcie procesu zmiany przechodzą przez 
krytyczny etap teoretyzowania i legitymizacji spełnianej przez istniejących bądź no-
wych aktorów (Holm, 1995). Teoretyzowanie uwzględnia zarówno specyfikację wad 
istniejących norm i praktyk, jak i znajdowanie uzasadnienia, tak pod kątem moral-
nych, jak i pragmatycznych względów, dla nowych norm i praktyk. Legitymizacja  
z kolei pojawia się, gdy proces teoretyzowania rozszerza się w obrębie organizacji 
lub pomiędzy organizacjami w danej dziedzinie, skutkując nowo wypracowanymi 
formami i praktykami. O tych rozwiązaniach mówi się wówczas, iż z czasem, po-
przez zwiększanie stopnia legitymizacji, stają się zinstytucjonalizowane. Sam etap 
instytucjonalizacji można z kolei podzielić na: preinstytucjonalizację (pre institutiona-
lization), półinstytucjonalizację (semi institutionalization) oraz pełną instytucjonalizację 
(full institutionalization) (Colbert, Zucker, 1996).

Stosunkowo pełny obraz procesu zmiany instytucjonalnej prezentują Greenwood 
i wsp., (2002). Wskazują oni na następujące elementy modelu zmiany:

■ wstrząs, 
■ deinstytucjonalizacja,
■ preinstytucjonalizacja,
■ teoretyzacja (pełna instytucjonalizacja),
■ dyfuzja,
■ reinstytucjonalizacja lub chwilowa moda.
Etap pierwszy rozpoczyna się w momencie, gdy pewne wydarzenia czy też 

„wstrząsy” destabilizują dotychczas istniejący porządek (na przykład ugruntowane 
w organizacji praktyki). Te destabilizujące wydarzenia mogą przyjąć postać zakłóceń 
o charakterze technologicznym, konkretnych zmian regulacyjnych  lub mogą wiązać 
się z konkretnym „wrzeniem” społecznym. Olivier (1997) wskazuje na istnienie na-
stępujących wstrząsów (nazywając je również źródłami deinstytucjonalizacji):

■ wstrząsy funkcjonalne (wynikają z dostrzeganych problemów w poziomie 
efektywności lub użyteczności związanej z instytucjonalnymi praktykami – związane 
są ze zmianami w otoczeniu, takimi jak np. zintensyfikowana konkurencja o zasoby);
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■ wstrząsy polityczne (zmiana w korzyściach oraz dystrybucji władzy wspierają-
cych i instytucjonalizujących istniejące ustalenia, czyli kwestionowanie legitymizacji 
istniejących praktyk);

■ wstrząsy społeczne (związane ze zróżnicowaniem grup czy też zmianami  
w oczekiwaniach społecznych).

Bez względu jednakże na swój charakter wydarzenia te doprowadzają do etapu 
drugiego – deinstytucjonalizacji.

Deinstytucjonalizację można scharakteryzować jako proces, w którym słabną lub 
wręcz zanikają dotychczasowe instytucje (rozwiązania organizacyjne), a w ich miejsce 
pojawiają się nowe formy, odmienne od dotychczasowych – zazwyczaj mające postać 
konkretnych zbiorów norm i przekonań. Pojawiające się  na etapie pierwszym wstrzą-
sy otwierają pole dla nowych graczy na arenie organizacyjnej, spychając tym samym 
część dotychczasowych aktorów na dalszy plan. Rozpoczyna się walka o dominację. 
Uwaga skupia się wówczas na organizacyjnych członkach działających jako aktywni 
nosiciele czy też przewoźnicy instytucji. Znaczenia nabierają tu kwestie władzy, in-
teresów i korzyści, a także problem agencji. W ustalaniu, jak organizacje interpretują  
i reagują na pojawiające się wydarzenia, wprowadza się także pojęcie instytucjonalnej 
przedsiębiorczości (institutional entrepreneurship) – gdzie agenci rozmieszczają za-
soby według uznania, tak aby kreować i wzmacniać konkretne instytucje. Działania 
oraz podejmowane na tym etapie wysiłki ukierunkowane są na zakłócanie społecz-
nego, organizacyjnego porządku poprzez wprowadzanie do organizacji nowych po-
mysłów i w ten sposób kreowanie podstaw do projektowania zmian.  

Na etapie preinstytucjonalizacji organizacje wprowadzają innowacje, poszuku-
jąc tym samym realnych i skutecznych rozwiązań lokalnie (organizacyjnie) dostrze-
ganych problemów. Badania nad zmianą organizacyjną z wykorzystaniem teorii 
instytucjonalnej poświęcają niewielką uwagę na konceptualizację lub specyfikację 
procesów, które przesuwają znalezione na etapie preinstytucjonalizacji rozwiąza-
nia w kierunku pełnej instytucjonalizacji. Pojawia się tutaj luka dotycząca opisu  
i charakterystyki procesów, w wyniku których konkretne praktyki stają się instytu-
cjami. Wiadomo jednakże, iż to, czy pewne rozwiązania lub praktyki staną się bądź 
zinstytucjonalizowane, bądź nie, zależy od istniejących w organizacji „scenariuszy” 
(scripts), którymi posługują się organizacyjni aktorzy. Zrozumienie, jak tego typu 
„scenariusze” są tworzone, utrzymywane i zmieniane, stanowi obszar nierozpozna-
ny dotychczas zarówno konceptualnie, jak i empirycznie. Pewne jest natomiast to, iż 
aby nowe rozwiązania i praktyki stały się szeroko akceptowane w organizacji, muszą 
przejść etap teoretyzowania.

Teoretyzowanie, wraz z pozostałymi etapami – dyfuzją i reinstytucjonalizacją – 
silnie wiąże się z procesami, w których wymagane jest stworzenie warunków  do 
pełnego uzasadnienia adekwatności proponowanych rozwiązań i ich konfronta-
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cję z istniejącymi ideami. Ten etap pełnej instytucjonalizacji wiąże się z rozwojem  
i dokładną specyfikacją abstrakcyjnych (do danego momentu) innowacji i rozwią-
zań. Wymaga szczegółowego omówienia wszelkich wad i zalet oraz relacji przyczy-
nowo-skutkowych instytucjonalizowanych praktyk. Innymi słowy, to wręcz waru-
nek adaptacji nowej praktyki, pociągający za sobą interpretację wygenerowanych 
idei za pomocą zrozumiałych dla pozostałych schematów. Oznacza to, iż kolejny  
z etapów zmiany organizacyjnej – dyfuzja – pojawi się dopiero w sytuacji, gdy nowe 
idee są zaprezentowane w sposób silnie przekonujący. Muszą one przejść od etapu 
teoretycznego sformułowania, poprzez społeczną zmianę w kierunku dopasowania, 
do instytucjonalnych imperatywów. To przejście może być uzyskane poprzez bądź 
zakorzenianie i dopasowywanie nowych idei do panujących obecnie normatywów  
i opisów – stosując tym samym „moralną” legitymizację, bądź też poprzez podkreśle-
nie ich funkcjonalnej przewagi – stosując tym samym „pragmatyczną” legitymizację. 
Argumentem uzasadniającym adekwatność proponowanych rozwiązań mogą być 
także procesy naśladowcze – mimetyczne, przejawiające się w izomorfizmie insty-
tucjonalnym. Oznacza on strukturalne i strategiczne podobieństwo jednej jednostki 
populacji do innej jednostki w tej populacji, w szczególności tych napotykających 
podobne warunki instytucjonalne i środowiskowe. Przejawia się m.in. w imitacji 
opartej  na cechach, częstotliwości czy wynikach. Inaczej mówiąc, mimetyka skłania 
do argumentacji w stylu „inni już tak oceniają”. Procesy naśladowcze (wraz z naci-
skami normatywnymi) przydatne stają się również na etapie preinstytucjonalizacji 
– przy generowaniu nowych idei i rozwiązań.

Poszukiwanie konkretnych wzorców i mechanizmów, za pomocą których okre-
ślone idee rozpowszechniają się w organizacyjnej społeczności, stanowiło obszar 
wielu badań empirycznych (Greenwood i wsp., 2002). Wypełniają one kolejny, piąty, 
etap procesu zmiany instytucjonalnej – dyfuzję. Wniosek z prowadzonych rozważań 
jest następujący: rozprzestrzenianie i rozpowszechnianie się innowacji w ramach or-
ganizacji są tożsame z ich „uprzedmiotowieniem”, czyli uzyskaniem społecznego 
konsensusu  co do ich pragmatycznej wartości. W tej fazie następuje zatem pewna 
„akceptacja” społeczna wypracowanych idei, wynikająca z przekonania o ich uży-
teczności dla organizacji. 

Całość procesu zmiany instytucjonalnej kończy reinstytucjonalizacja nawiązują-
ca do sytuacji, w której wygenerowane idee same w sobie zaczynają być „uważane za 
rzecz oczywistą”, jako naturalny i właściwy porządek rzeczy. Stają się uzasadnione 
praktycznie (ma miejsce legitymizacja pragmatyczna) oraz głęboko zakorzenione 
w organizacji. Raz w pełni zinstytucjonalizowane idee mogą przetrwać między po-
koleniami (także organizacji), bezkrytycznie akceptowane jako ostateczny sposób 
zachowania się czy myślenia. Mimo że niewiele jest badań poświęconych problema-
tyce reinstytucjonalizacji, to jednak pojawia się równoległy nurt badawczy skupiają-
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cy się wokół problematyki „nie w pełni” zinstytucjonalizowanych idei, czyli takich 
rozwiązań, których instytucjonalizacja (mimo spełnienia wszelkich warunków po-
wodzenia) nie powiodła się i zamiast tego przeminęły lub zatarły się z czasem, stając 
się przejściową modą.

Próba weryfikacji użyteczności przyjętej propozycji

Dokonanie wyboru podejścia do zarządzania zmianą okresowego oceniania oraz 
charakterystyka wymiarów, elementów, procesu wymagają zweryfikowania propozy-
cji. Ze względu na społeczny charakter oceniania pracowników ewentualne zastoso-
wanie powinno być poprzedzone weryfikacją opartą na eksperymencie myślowym. 
Jego efekty prezentuje je tabela 2.

Tabela 2. Zbiór podstawowych zagadnień, pojawiających się jako efekt zasto-
sowania podejścia instytucjonalnego do badania zmian w SOOP

Lp. Etap zmiany 
instytucjo-
nalnej

Wyróżniki 
zmiany instytu-
cjonalnej

Zagadnienia wymagające analizy

1. Wstrząs/  
wydarzenia

- wstrząs funk-
cjonalny
- wstrząs poli-
tyczny
- wstrząs spo-
łeczny

- charakterystyka dotychczas istniejącego systemu 
ocen i jego dynamiki (szczególnie z perspektywy reguł, 
norm, wymuszeń itp.)
- identyfikacja dotychczasowych zmiany w systemie 
ocen (konkurencja, problemy z efektywnością systemu, 
redystrybucja władzy, oczekiwania społeczne)
- dotychczasowy stopień uzależnienia od zasobów 
(zakres, w którym organizacja uzależniona jest pod 
względem kluczowych zasobów od czynników w oto-
czeniu, np. relacje ze związkami, dominacja dostawców 
lub klientów)
- dotychczasowe znaczenie i wpływ państwa (np. nało-
żenie przez rząd pewnych procedur operacyjnych oraz 
reguł zgodnych z przepisami prawa)
- dotychczasowa szybkość i charakter reakcji na poja-
wiające się wydarzenia (np. wielkość i rodzaj zasobów 
zadedykowanych/przeznaczonych na przeprowadzenie 
zmiany systemu ocen)
- zewnętrzne przyczyny refleksji nad zmianami okreso-
wego oceniania pracowników (zagrożenie delegitymi-
zacją, mimetyka itp.)
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Lp. Etap zmiany 
instytucjo-
nalnej

Wyróżniki 
zmiany instytu-
cjonalnej

Zagadnienia wymagające analizy

2. Deinstytucjo-
nalizacja

- pojawienie się 
nowych graczy
- dominacja 
aktorów
- przedsiębior-
czość instytucjo-
nalna

- charakterystyka podmiotów kontrolujących zmianę 
systemu ocen w organizacji (np. związki zawodowe, 
menedżerowie liniowi, wewnętrzne jednostki kontroli, 
komitety, konsultanci)
- rola i zakres odpowiedzialności podmiotów kontrolu-
jących zmianę systemu ocen (ewentualna walka  
o władzę i dominację)
- źródła władzy dominujących aktorów (przewoźni-
ków instytucji) (np. jakimi dysponują zasobami przy 
kreowaniu lub wzmacnianiu danych zmian w systemie 
ocen)
- sposób rozmieszczenia zasobów zastosowanych do 
projektowania lub wzmacniania zmian w systemie 
ocen

3. Preinstytucjo-
nalizacja

- innowacje i 
poszukiwanie 
nowych, realnych 
rozwiązań

- sposób generowania nowych rozwiązań – zasad, 
kryteriów czy metod oceniania
- wykorzystane źródła informacji przy generowaniu 
nowych rozwiązań w systemie ocen (np. fachowa 
literatura, przegląd najlepszych praktyk, bazowanie na 
indywidualnym doświadczeniu i wiedzy poszczegól-
nych uczestników procesu zmiany)
- źródła i stopień naśladownictwa wygenerowanych 
rozwiązań w systemie ocen z praktykami istniejącymi 
w otoczeniu (porównanie zarówno adaptacji, jak i im-
plementacji; organizacje odnoszące sukces – imitacja 
oparta na cechach; liczba organizacji posiadających 
dane rozwiązanie – imitacja oparta na częstotliwości; 
najlepsze praktyki – imitacja oparta na wynikach)
- nośnik naśladownictwa rozwiązań w systemie ocen 
z praktykami istniejącymi w otoczeniu (zewnętrzni 
agenci, konsultanci, związki zawodowe)
- źródła i stopień nacisków normatywnych uwzględ-
nianych przy generowaniu rozwiązań w systemie ocen 
(kompetencje głównych aktorów wynikające  
z ich formalnej, uniwersyteckiej edukacji, przeprowa-
dzone audyty personalne, rozwój zawodowych sieci  
i powiązań organizacyjnych, powiązania z branżowymi 
zrzeszeniami i stowarzyszeniami)
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Lp. Etap zmiany 
instytucjo-
nalnej

Wyróżniki 
zmiany instytu-
cjonalnej

Zagadnienia wymagające analizy

4. Teoretyzacja - specyfikacja 
„wad” orga-
nizacyjnych 
(problemów), dla 
których nowe 
idee stanowią 
swoiste lekarstwo 
(rozwiązanie)
- uzasadnianie 
(moralne i/lub 
pragmatyczne) 
wypracowanych 
rozwiązań

- sposób interpretacji wygenerowanych rozwiązań  
w systemie ocen za pomocą zrozumiałych społecznie 
schematów – specyfikacja innowacji (czy i jak zapre-
zentowano wady i zalety proponowanych zmian  
w obszarze systemu ocen)
- zakres wykorzystania źródeł imitacji wygenerowa-
nych rozwiązań w systemie ocen przy próbie uzasad-
nienia wypracowanych rozwiązań
- opis i charakterystyka procesów (działań), w wyniku 
których zaproponowane zmiany w systemie ocen stały 
się uzasadnione (usprawiedliwione społecznie)
- opis i charakterystyka wypracowanych argumentów 
uzasadniających wygenerowane rozwiązania  
w systemie ocen (przykłady uzasadnień z podziałem 
na „powody” pragmatyczne – funkcjonalność, lub 
społeczne – moralność)
- proporcja między racjonalnością a symbolizmem 
przy uzasadnianiu wygenerowanych rozwiązań  
w systemie ocen (efektywność symboliczna – zakres, 
w którym organizacje generują pozytywne społecz-
ne oceny np. poprzez poparcie mediów i organów 
nadzorujących, agencje ratingowe a efektywność 
ekonomiczna – zakres, w którym organizacje generują 
zyski księgowe lub zwiększają swój całościowy udział 
w rynku)

5. Dyfuzja - uprzedmioto-
wanie, zwiększa-
nie obiektywizacji 
nowych idei

- przedział czasu i sposób rozpowszechniania się  
w organizacji wygenerowanych rozwiązań w systemie 
ocen (drogą formalną, nieformalną)
- narzędzia i mechanizmy zwiększające akceptację dla 
wygenerowanych rozwiązania w systemie ocen  
i umożliwiające ich uczenie się (podręczniki, spotkania 
i szkolenia/warsztaty)
- stopień i powód społecznej akceptacji dla wygenero-
wanych rozwiązań w systemie ocen (czy wynikała ona 
np. z przekonania o ich  użyteczności dla organizacji)
- charakterystyka podmiotów odgrywających kluczową 
rolę w uzyskaniu społecznej akceptacji dla wygenero-
wanych rozwiązań w systemie ocen
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Lp. Etap zmiany 
instytucjo-
nalnej

Wyróżniki 
zmiany instytu-
cjonalnej

Zagadnienia wymagające analizy

6. Reinstytu-
cjonalizacja 
lub chwilowa 
moda

- legitymizacja 
poznawcza

- warunki pełnej legitymizacji wygenerowanych roz-
wiązań (zmian) w systemie ocen
- charakterystyka rozwiązań w systemie ocen głęboko 
zakorzenionych w organizacji (przed zmianą) i tych, 
które stały się swoistym nawykiem i rutyną po procesie 
zmiany systemu ocen
- powody (i opis rozwiązań w systemie ocen), dla 
których wprowadzenie zmian w systemie ocen nie 
powiodło się w długim okresie czasu
- czas zaadaptowania systemu ocen – czyli stopień 
naśladownictwa zinstytucjonalizowanych rozwiązań  
w systemie ocen z praktykami istniejącymi w otoczeniu 
(wcześni, późni naśladowcy, liderzy)

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzony powyżej eksperyment wskazuje, że przedstawione zagadnienia 
porządkują proces przygotowania do zarządzania zmianami w okresowym ocenia-
niu pracowników, obejmują dość istotne kwestie, ale jednocześnie nie są one nie-
spójne, rozproszone i trudne do interpretacji.  Przedstawione zagadnienia wydają 
się mieć jeszcze jedną dodatkową cechę – przekładają się na działania tak służb 
personalnych, jak i kierownictwa firmy. Wydaje się, że te racje mogą przemawiać za 
wartością zaproponowanego podejścia.

Zakończenie

W przestawionym tekście starano się, choć w części, wypełnić odkrytą w literaturze 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lukę w obszarze permanentnego zarządza-
nia zmianą okresowych ocen pracowniczych. Zainteresowano się dwoma zasadni-
czymi zagadnieniami, które warunkują racjonalne podejście w zarządzaniu, kwestią 
wyboru modelu oraz jego charakterystyki i weryfikacji. Sama propozycja zwrócenia 
uwagi na podejście instytucjonalne może być oczywiście poddana dyskusji, a nawet 
surowej krytyce. Jednak zgromadzona argumentacja wydaje się bronić autorkę przed 
ewentualnymi zarzutami związanymi z subiektywizmem wyboru. Dodatkowo warto 
zwrócić uwagę, że wartością przeprowadzonej analizy jest nie tylko przedstawiona 
rekomendacja, ale również sposób wyboru podejścia instytucjonalnego. Rozważając 
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powyższe dwa zagadnienia, tak badacz, jak i praktyk mogą dokonać innego wyboru. 
Tekst dostarcza wskazówek dla ewentualnych alternatywnych stanowisk. 

Warto także zauważyć, że zagadnienie zmian w ocenianiu pracowników im głę-
biej studiowane, tym przynosi więcej interesujących naukowo i życiowo problemów. 
Wymagają one podejścia interdyscyplinarnego. Jedną z nich jest na przykład po-
trzeba pogodzenia trwałych punktów odniesienia uzyskiwanych ocen pracowników 
z potrzebą permanentnej adaptacji do nowych okoliczności, tego, co, jak, poprzez 
pryzmat, czego oceniane. Znany problem: „ile stabilności w permanentnej zmia-
nie”, przybiera w okresowym ocenianiu pracowników konkretny utylitarny wymiar. 
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The Institutional Approach to Employee Performance Appraisal System 
Change Management: An Outline

Summary
The future of  today’s organization lies with its ability to adapt to change. This situ-
ation forces the need to search for organizational solutions that meet this challenge 
in the realm of  HRM. Bearing the above in mind, the goal of  this article is the 
identification of  key questions requiring analysis in the process of  preparing the 
organization for managing change in the employee performance appraisal system. 
A possible solution, the result of  the study, has been proposed – the institutional 
approach to change management. The study may also be considered a proposal for 
ways to analyze other approaches.
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