
Ocena okresowa przeprowadzona – i co dalej? 
 

Przeprowadzenie każdego cyklu oceny okresowej wymaga ogromnego zaangażowania  

od pracowników pionu HR, od menedżerów oraz samych ocenianych pracowników. W efekcie 

organizacja zyskuje wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności,  

o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które 

powinny być rozwijane i wreszcie o planowanych działaniach rozwojowych (głównie  

o szkoleniach). 

W wielu organizacjach na tym kończy się proces oceny okresowej. Niektórzy pracownicy mają 

szczęście, że firma zorganizuje dla nich potrzebne szkolenie, natomiast większość ocenianych 

przez kolejny rok, aż do kolejnej oceny okresowej nie odczuwa jakichkolwiek konsekwencji. 

Aby pracownicy zarówno oceniający, jak i oceniani w pełni zaangażowali się w proces oceny 

okresowej i podchodzili do niego rzetelnie, potrzebują namacalnych dowodów, że nie jest to 

jedynie „sztuka dla sztuki”, czy „wymysł HR”.  

 

Rola pracowników pionu HR polega w pierwszej kolejności na analizie statystycznej wyników oceny. 

Nawet jeśli ocena przeprowadzana jest w wersji papierowej poza jakimkolwiek systemem 

informatycznym, niezbędne jest zagregowanie danych zebranych podczas tego procesu. W takiej 

sytuacji dobrą praktyką jest przygotowywanie arkuszy oceny w Excelu, który pozwala nie tylko na 

wprowadzenie formuł przeliczających wyniki, ale również umożliwia przeniesienie wyników 

indywidualnych do zbiorczej bazy. 

 

Podstawowej analizie statystycznej podlegać powinny takie aspekty jak: 

 Frekwencja – rzadko zdarza się, by 100% pracowników objętych oceną zostało ocenionych  

w czasie rozmów okresowych. Najczęstszą tego przyczyną są przedłużające się 

nieobecności, ale niekiedy również brak zaangażowania menedżerów. Niezbędne jest 

określenie skali zjawiska i wyjaśnienie przyczyn; 

 Liczba odwołań od oceny – jeśli w ramach systemu pracownik może odwołać się od oceny, 

warto poznać częstotliwość takich praktyk i ich przyczynę; być może leży ona po stronie nie 

do końca jasnych opisów wymagań kompetencyjnych albo niedostatecznego przygotowania 

menedżerów do przeprowadzania rozmów z pracownikami; 

 Rozkład wyników poszczególnych kryteriów oceny – kiedy mamy zagregowane wyniki 

oceny, możemy przeprowadzić każdą uzasadnioną merytorycznie analizę statystyczną. 

Najczęściej prowadzone analizy, zakres przetwarzanych informacji oraz zastosowanie 

wyników przedstawia Tabela 1. 

 

Tabela 1. Przykłady analiz statystycznych wyników oceny 

Rodzaj analizy Zakres informacji Zastosowanie 

Ocena realizacji celów  
dla poszczególnych jednostek 
organizacyjnych 

Podsumowanie ocen realizacji 

celów w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych  

 Analiza wyników pracy 
komórek organizacyjnych 

 Kalibracja ocen 
 Decyzje o premiach i 

podwyżkach 

Oceny finalne dla organizacji 

Podsumowanie finalnych wyników 

oceny okresowej pracowników  

w skali organizacji  

 Analiza rozkładu ocen 
finalnych w skali całej firmy 

Kompetencje kluczowe  
w organizacji 

Podsumowanie wyników 

poszczególnych kompetencji 

kluczowych  w skali organizacji 

 Ukierunkowanie działań 
rozwojowych, szkolenia 
masowe, opracowanie 
szkoleń e-learningowych; 
przełożenie na proces 
adaptacji 



Kompetencje menedżerskie  
w organizacji 

Podsumowanie wyników 

poszczególnych kompetencji 

menedżerskich  w skali organizacji 

 Projektowanie szkoleń 
menedżerskich 

 Ukierunkowanie informacji 
zwrotnej w stronę 
menedżerów 

Kompetencje funkcyjne  
w organizacji 

Podsumowanie wyników 

poszczególnych kompetencji 

funkcyjnych  w skali organizacji 

 Rozwój wybranych 
umiejętności funkcyjnych 

 Projektowanie 
ogólnodostępnych 
programów szkoleniowych 
nakierowanych na rozwój 
wybranych obszarów firmy 

Kompetencje w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych 

Podsumowanie wyników 

kompetencji w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych 

 Rozwój umiejętności  
w wybranych jednostkach 
organizacyjnych 

 Projektowanie programów 
rozwojowych dla wybranych 
obszarów firmy 

Ocena finalna pracowników  
dla poszczególnych menedżerów 

Posumowanie finalnych wyników 

oceny okresowej pracowników   

u poszczególnych menedżerów 

dokonujących oceny 

 Monitorowanie 
 i ukierunkowywanie 
menedżerów pod kątem 
obiektywności podczas 
oceny rocznej  

 Kalibracja ocen 

Ocena finalna poszczególnych 
pracowników rok do roku 

Posumowanie finalnych wyników 

oceny okresowej poszczególnych 

pracowników rok do roku  

 Monitorowanie rozwoju 
pracowników 

 Decyzje o awansach 
 i podwyżkach 

 
Na Rysunku 1 widnieje przykładowa analiza wyników – ocena kompetencji menedżerskich w skali 
całej firmy. 

 

 
 
Jednocześnie podsumowywane powinny być planowane działania rozwojowe oraz wnioski 
szkoleniowe (najlepiej z uwzględnieniem priorytetów i w podziale na jednostki organizacyjne). Takie 
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zestawienie pozwala zbadać realne potrzeby rozwojowe oraz szkoleniowe, zaplanować budżet 
szkoleniowy i określić kalendarz szkoleń w organizacji. 
 
Warto również przeprowadzić analizę jakościową wypełnionych arkuszy:  

 stawiane cele – ich klarowność, jednoznaczność, umiejscowienie w czasie, adekwatność 

celów, możliwość pomiaru realizacji celu/zadania, sprecyzowanie oczekiwanych efektów; 

 uzasadnienia ocen - czy menedżerowie uzasadniają oceny przykładami konkretnych 

sytuacji/zachowań z minionego roku; 

 planowane działania rozwojowe – w jaki sposób menedżerowie planują swoje 

zaangażowanie w rozwój podwładnych w codziennej pracy. 

Na podstawie tej analizy należy opracowywać rekomendacje działań komunikacyjnych/szkoleniowych 
skierowanych do kadry menedżerskiej. 
 
Analiza statystyczna rozkładu wyników, ich odchylenia od rozkładu normalnego, powinna prowadzić 

również do sformułowania wniosków, czy w firmie należy przeprowadzać proces kalibracji wyników.  

Kalibracja ocen może przyjmować różne formy, np.: 

 spotkanie panelowe w gronie Zarządu i menedżerów wyższego szczebla – omawianie 

wyników osób o kontrowersyjnych ocenach; 

 spotkanie w gronie menedżerów wyższego szczebla i reprezentantów Działu HR - 

omówienie wyników dolnego i górnego decyla; 

 samoocena pracownika, wstępna ocena menedżera i dyskusja w gronie Dyrektorów 

obszarów, analiza rozkładu wyników przez HR, „wymuszenie” rozkładu normalnego,  

a następnie ewentualne modyfikacje ocen i komunikacja finalnych ocen. 
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