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Testy psychologiczne w polskich organizacjach. 
Analiza oferty*

Testy psychologiczne, jako metoda wykorzystywana w ocenianiu personelu  
w ostatnich dziesięcioleciach, zyskują na popularności, a firmom consultingo-
wym przynoszą stałe zyski, rosnące każdego roku nawet do 10% (Carless, 2009; 
Woods, Savino, 2007). Na rynku jest coraz większy wybór narzędzi do diagnozy 
osobowości (Stabile, 2002). Niniejszy artykuł stanowi próbę wstępnego rozpo-
znania stanu wykorzystania testów psychologicznych w Polskich firmach w oparciu 
o badania empiryczne. 

Słowa kluczowe: testy psychologiczne (psychological tests), osobowość (personality), analiza treści 
(content analysis), NEO FFI, model Wielkiej Piątki (the Big Five personality model), ocena (assessment)

Wstęp

We współczesnych organizacjach testy w ocenianiu pracowników wykorzystuje się 
na dwóch etapach, przed zatrudnieniem (wówczas jest to ocena kandydata na stano-
wisko) oraz po zatrudnieniu w toku oceny pracowników będących w trakcie kariery 
realizowanej w organizacji. Oceny takie są także pomocne przy poszukiwaniu talen-
tów, tworzeniu zespołów pracowniczych, rozwoju organizacji. Badania wskazują, 
że w praktyce krajów zachodnich w zestawie narzędzi używanych do oceny coraz  
 
 
 

,,We do $100 million of  business a year, but we have only 14 employees. 
One bad employee can make for a very bad day. Personality fit is very 

important.” Steven Fifield, prezes Fifield Cos. Ltd. (Adler, 2000)

*            Artykuł stanowi kontynuację analizy opublikowanej przez autorkę w numerze 5/2013 
„Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
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większe znaczenie odgrywają testy psychologiczne (Bartram, 2004; Carless, 2009; 
Hoffman, 2008). Na tle trendu wzrostu ich popularności, interesująca wydaje się 
oferta polskich firm świadczących usługi w zakresie wspomagania procesów oce-
niania pracowników poprzez wykorzystanie testów psychologicznych. 

W literaturze dominują artykuły i pozycje książkowe traktujące o znaczeniu i za-
stosowaniu testów na etapie wyboru pracowników. Większość autorów koncentru-
je swoje rozważania wokół problemu zastosowania testów do rekrutacji i selekcji 
(Stabile, 2002). Publikacje z zakresu testów używanych na etapie współpracy z pra-
cownikiem są poświęcone przeważnie ocenie zdolności przywódczych (Bartram, 
2004), tworzeniu zbalansowanych zespołów, poprawie systemu komunikacji między 
pracownikami oraz podniesieniu efektywności i współpracy (Adler, 2000). Celem 
niniejszego artykułu jest identyfikacja oferty testów psychologicznych w Polsce oraz 
jej ocena na tle światowych tendencji w zakresie wykorzystania testów psychologicz-
nych, a także przedstawienie aktualnych trendów w wyborach konkretnych testów.

W pierwszej części tekstu przedstawiono krótki zarys możliwości wykorzystania 
testów psychologicznych w organizacjach na podstawie studiów literatury przed-
miotu. W części drugiej zaprezentowano założenia i wyniki autorskich badań. W ko-
lejnym fragmencie dokonano próby oceny otrzymanych wyników oraz identyfikacji 
kierunków stosowania testów na podstawie otrzymanych wyników. Artykuł stanowi 
kontynuację analizy podjętej przez autorkę w numerze 5/2013 „Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi”, gdzie został przedstawiony szkic historii psychometrii oraz teo-
rii osobowości, które stanowią fundament dzisiejszych testów psychologicznych,  
a także standardy tworzenia testów (Gojny, 2013). 

Rola testów psychologicznych w organizacjach

Zgodnie z literaturą przedmiotu, testy zdolności poznawczych oraz testy osobo-
wości są wymieniane w wachlarzu podstawowych technik selekcji (Suchar, 2008)  
i w Polsce są częściej używane niż assessment center (Lichtarski, 2007). Jednocześnie ba-
dacze stwierdzają, że użyteczność testów psychologicznych wynika z kryteriów oceny  
w procesie doboru pracowników, ich ewaluacji i tworzenia zespołów zadaniowych. 
Kryteria selekcyjne dzielą się na formalne, łatwe do oceny na podstawie oficjalnych 
danych (wykształcenie, uprawnienia) oraz treściowe. Przesłanki treściowe dzielą się 
na psychologiczne i kompetencyjne (Suchar, 2008). Oba rodzaje trudno zmierzyć 
bez pomocy specjalistycznych narzędzi obiektywizujących ocenę, jakimi są testy 
psychologiczne (osobowościowe i kompetencji poznawczych). Szczegółowe kryte-
ria doboru, jakimi kierują się pracodawcy, to: posiadanie wiedzy ogólnej, znajomość 
metod planowania i organizacji pracy, inteligencja emocjonalna, ugodowość i zdol-
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ności przywódcze (Lichtarski, 2007). W poznaniu tych cech obiektywnym narzę-
dziem są testy oraz analiza wcześniejszych osiągnięć. Krajowe organizacje często 
ograniczają sposób oceny cech osobowości do rozmowy przeprowadzanej przez 
pracowników firmy z kandydatem do pracy (Rehlich, Pastel, 2006). Ten sposób 
analizy osobowości może budzić wiele zastrzeżeń, nawet jeśli wywiad przeprowa-
dzany jest przez psychologa. Rzetelna ocena osobowości wymaga nie tylko wiedzy 
i wykształcenia psychologicznego, ale również specjalistycznego przygotowania  
w diagnostyce. Błędy we wnioskowaniu o cechach człowieka na podstawie roz-
mowy są nieuniknione i popełniają je również psychologowie wyspecjalizowani  
w analizie osobowości (Stedman i wsp., 2001). 

Na etapie oceny pracowników już zatrudnionych szczególnie przydatne są te-
sty w procesie tworzenia zespołów, w doborze poszczególnych członków grupy, ze 
względu na cel czy efektywność. Aby zespół był efektywny, członkowie powinni się 
uzupełniać na poziomie zdolności specjalistycznych, cech osobowości, kompetencji 
interpersonalnych itd. W zespołach o wysokiej efektywności pracowników wiążą re-
lacje silnie emocjonalne. Są to osoby o dużym zaangażowaniu, entuzjastycznie nasta-
wione do zadań (Kożusznik, 2005). Entuzjazm i zaangażowanie z łatwością można 
udawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, test psychologiczny daje większą szansę 
na wiarygodną informację na ten temat. W przewidzeniu tego, jakie powstaną relacje 
pomiędzy członkami zespołu oraz w jakie pracownicy wejdą role, również pomocne 
są testy osobowości. Wśród kompetencji badanych poprzez testy psychologiczne 
używane na etapie selekcji powinien się znaleźć również profil uwagi organizacyjnej. 
Na efektywność organizacji ma wpływ uwaga organizacyjna pracowników, zwłasz-
cza kadry kierowniczej. Pomiar uwagi organizacyjnej w procesie doboru pracowni-
ków, ale również na etapie doboru metod rozwoju pracowników w zarządzaniu ich 
zasobami może przynieść korzyści w budowaniu efektywnych zespołów (Bratnic-
ki, Zbierowski, 2006). Testy psychologiczne są szansą na uchwycenie zmiennych, 
trudnych do zweryfikowania innymi drogami. Utrzymywanie wysokich standardów  
w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz oferowanie pracownikom programu wzrostu 
ich wartości zawodowej w długiej perspektywie czasowej należą do kryteriów utrzy-
mania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wartość pracownika podnoszona poprzez 
doskonalenie jego umiejętności i kompetencji, również psychologicznych, powinna 
być sprzężona z oceną. Budowanie indywidualnego planu rozwoju, ścieżek karie-
ry przy użyciu metod, takich jak assessment/development center, metoda 360 czy testy 
psychologiczne, jest elementem zarządzania talentami, a także podnoszenia jakości 
systemu zarządzania zasobami ludzkimi (Szczepańska, Onyszczuk, 2009).

Testy psychologiczne jako metoda oceny psychologicznej w zarządzaniu ludźmi 
i ich rekrutacji w ostatnich dziesięcioleciach zyskują na popularności (Arnold, Thie-
mann, 1992). Mało jest informacji w literaturze na temat tego, jakie testy są używa-
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ne przez polskie organizacje. Brak badań w tym zakresie przyczynił się do próby 
wypełnienia tej luki i zbudowania listy testów psychologicznych wykorzystywanych  
w polskim biznesie. 

Identyfikacja polskiej oferty rynkowej w zakresie wykorzystania  
testów psychologicznych. Problem, cele i zakres badania 

W Polsce istnieje duże zróżnicowanie ze względu na jakość testów, z jakimi można 
się spotkać w sytuacjach zawodowych (Zalewska, 2009). Polskie Towarzystwo Psy-
chologiczne przyjmuje za Amerykańskim Towarzystwem podział testów ze względu 
na wymagane kompetencje do posługiwania się nimi1.

Poziom A: np. testy zawodowych osiągnięć to testy, które nie wymagają wie-
dzy wykraczającej poza instrukcję zamieszczoną w podręczniku; mogą być używane 
przez pracowników administracyjnych nie będących psychologami.

Poziom B: te testy wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu psychometrii, 
statystyki czy metodologii badań, różnic indywidualnych, psychologii organizacji. 
Testy w ramach tej kategorii to głównie testy inteligencji ogólnej czy zainteresowań, 
używane w szkolnictwie, przez instytucje państwowe i biznes.

Poziom C: ta kategoria wymaga dyplomu psychologa. Testy należące do tej gru-
py to testy przeprowadzane indywidualnie, testy inteligencji, osobowości oraz me-
tody projekcyjne. 

Potrzeba zidentyfikowania sytuacji testów psychologicznych w polskich przed-
siębiorstwach prowadzi do pytania badawczego:

Jakie testy psychologiczne są stosowane przez polskie organizacje w procesach 
zarządzania zasobami ludzkimi?

Celem analizy jest zbudowanie katalogu testów psychologicznych używanych 
przez polskie firmy, a także identyfikacja tych najbardziej popularnych.

Określenie populacji i próby

Coraz więcej organizacji zleca usługi HR na zewnątrz. W rekrutacji jest to nawet 
61% w przypadku stanowiska wymagającego specjalistycznej wiedzy, a 42%, gdy 
firma chce zatrudnić menedżera średniego szczebla (Suchar, 2008). Testy psycholo-
giczne są stosowane częściej w firmach korzystających z outsourcingu tego obszaru 
działania, niż gdy firmy przeprowadzają wszystkie procesy zarządzania zasobami 
ludzkimi w ramach własnej struktury (Lichtarski, 2007), co może wynikać z tego, że 

1 Źródło: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=463.
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mniejsza liczba firm bezpośrednio korzysta z usług psychologa w stosunku do firm 
świadczących usługi HR. Ta sytuacja dotyczy zwłaszcza firm wąsko wyspecjalizo-
wanych, małych i średnich (Szkic-Czech, 2007).

Populacją w badaniu jest grupa firm zajmujących się doradztwem w zakresie za-
rządzania zasobami ludzkimi oraz procesami rekrutacji i selekcji. Zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD)2, taki profil klasyfikuje firmy do sekcji M „doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” i podklasy 
70.2. Firmy zajmujące się rekrutacją pracowników kwalifikują się z kolei do sekcji 
N „działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracow-
ników”, podklasy 78.1. Jednocześnie należy dodać, że określenie dokładnej liczby 
firm w populacji jest trudne z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, liczba 
firm zarejestrowanych w ramach działów PKD to nie tylko firmy należące do grupy 
interesującej z punktu widzenia doboru próby, ale również spółki świadczące inne 
usługi – w sekcji M jest to w sumie 15 grup działalności, a w sekcji N 19 podklas. 
Po drugie, rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zareje-
strowanych w rejestrze REGON. 

Wobec przedstawionych problemów związanych z określeniem liczebności po-
pulacji zastosowano uproszczony sposób wyznaczenia organizacji objętych bada-
niem w oparciu o informacje umieszczone w internecie. 

Metodologia badań

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o procedurę pozyskiwania danych z in-
ternetu (Blumberg i wsp., 2011; Bryman, Bell, 2003). Jej zasadniczym krokiem jest 
ustalenie kluczowych haseł oraz listy stron internetowych związanych z pytaniami 
badawczymi, po uprzedniej selekcji wyników wyszukiwania.

Strony internetowe zostały wyłonione przy pomocy wyszukiwarki Google w pię-
ciu wyszukiwaniach. Hasła, jakie zostały wpisane, to „testy psychologiczne”, „doradz-
two personalne”, „testy psychologiczne używane w biznesie” „usługi HR”, a także 
„doradztwo HR + testy psychologiczne”. Wyniki wyszukiwań z 20 lipca 2013 r. 
zostały zapisane i przeanalizowane. Z wszystkich wyników zostały wyselekcjono-
wane strony internetowe firm świadczących usługi HR b2b, po odrzuceniu powta-
rzających się stron, dokumentów, blogów, portali społecznościowych itd. Opisana 
procedura pozwoliła wyłonić 110 firm. Przedmiotem badań była treść wyłonionych 

2 Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wpro-
wadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, 
poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.).
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stron internetowych. Strony internetowe wszystkich 110 firm zostały przeanalizo-
wane pod kątem informacji nt. używania testów psychologicznych na etapach przed 
i po zatrudnieniu.

Ze względu na zróżnicowanie zakresu informacji podanych na wyszukanych 
stronach, zgodnie z procedurą kodowania opisaną w literaturze metodologii badań 
naukowych (Bryman, Bell, 2003), próba została podzielona na cztery grupy:

■ A to strony firm, które wyszczególniają, jakimi testami się posługują;
■ B to strony, na których jest podana informacja, jakie cechy i kompetencje mie-

rzone są testami bez podawania ich nazw; 
■ C to firmy, które wymieniają testy psychologiczne jako jedno z narzędzi w ich 

repertuarze bez podawania obszarów, jakie nimi badają;
■ D to firmy z populacji, które nie wspominają na stronie WWW o testach. 
Ogólne zestawienie proporcji firm w zależności od informacji nt. testów prezen-

towanych na stronie WWW wśród wyłonionych firm obrazuje wykres 1.

Wykres 1. Podział organizacji ze względu na informacje na stronie internetowej 
nt. używania testów psychologicznych (%)

Źródło: na podstawie badań własnych

Dalszej analizie zostały poddane informacje pozyskane ze stron firm z grupy A. 
Testy psychologiczne występujące w ofercie firm zostały zestawione i policzone. 

Wyniki badań

W sumie 57 różnych testów jest wymienionych przez firmy jako narzędzia używa-
ne w ramach ich usług. Organizacje w populacji firm zajmujących się doradztwem  
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesami rekrutacji i selekcji po-
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siadające strony internetowe w co najmniej 95% przypadków używają testów psy-
chologicznych.

27 testów jest używanych tylko przez jedną z badanych firm. Pozostałe testy 
miały po 2 lub 3 wskazania. Testy z największą liczbą wskazań to DISC, Thomas 
oraz Hogan. Biorąc pod uwagę liczbę wskazań w badaniu obu wersji, podstawowej 
i skróconej, test NEO ma łącznie 10 wskazań, najwięcej ze wszystkich. 

Tabela 1. Testy stosowane przez polskie firmy

Ilość wskazań Testy Ilość wskazań Testy
6 wskazań DISC 

Thomas 
Hogan

4 wskazania CwP 
XT
SHL
Insight

5 wskazań NEO FFI
NEO PI R
MBTI

3 wskazania Raven

Źródło: na podstawie badań własnych

Interpretacja wyników

Popularność testu NEO może wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, jak wskazują 
badania, w swojej praktyce zawodowej diagności używają najchętniej tych testów,  
o których uczą się w trakcie studiów (Stedman i wsp., 2001). Większość programów 
studiów na kierunku psychologia w Polsce obejmuje NEO, nie są prezentowane 
pozostałe testy z wymienianych najczęściej w badaniu. Po drugie, renoma testu, 
jak również jego naukowe podstawy – model Wielkiej Piątki3 – mają swoje mocne 
miejsce w psychologii. Kwestionariusze badające pięć „superczynników” są jednym 
z najczęściej używanych narzędzi do oceny na świecie (Fazeli, 2012). Testy NEO 
wielokrotnie, w różnych kulturach (De Fruyt i wsp., 2009) na różnych próbach wy-
kazywały się wysokimi parametrami psychometrycznymi (Chapman, 2007; Young, 
Schinka, 2001; Murray i wsp., 2003). W publikacjach naukowych jest wiele pozycji 
opisujących badania udowadniające wysoką trafność i rzetelność testów NEO, pod-
czas gdy trudno znaleźć niezależne badania dotyczące pozostałych czterech testów. 
Wytłumaczeniem dla popularności pozostałych narzędzi (DISC, Thomas, Hogan  

3 Model Wielkiej Piątki, a także inne teorie osobowości, do których odwołuje się autorka 
w niniejszym artykule, zostały opisane w: Gojny, 2013, s. 83–100.
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i MBTI) może być ich opisowość oraz fakt, że nie wymagają one wykształcenia psy-
chologicznego. Testy NEO, adaptowane i kolportowane przez Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, są dostępne tylko dla psychologów, a nie w każdej firmie posługu-
jącej się narzędziami psychometrycznymi jest zatrudniony psycholog. Zakup licencji 
testów, takich jak DISC, wymaga wprawdzie przejścia krótkiego szkolenia, które 
podobnie jak same testy jest stosunkowo drogie, ich koszt wielokrotnie przewyższa 
koszt testów sprzedawanych przez PTP, jednak może być do tego oddelegowany 
pracownik o jakimkolwiek wykształceniu, co sprawia, że są to testy bardziej dostęp-
ne. Omawiane testy zawierają opisy cech na podstawie wyników, programy generują 
raport nt. profilu badanego, nie wymagają głębokiej analizy wyników poszczegól-
nych skal i ich interpretacji, w przeciwieństwie do testów z poziomu C. 

Podsumowanie

Firmy poprzez testy psychologiczne poszukują podobnych informacji na temat oso-
bowości pracowników. Najbardziej popularne z testów (z grupy NEO a także DISC, 
MBTI, a także narzędzi Hogan oraz Thomas) dostarczają wiedzy o pracownikach  
z zakresie takich cech, jak: komunikatywność, zdolności adaptacyjne, ambicja, towa-
rzyskość, wrażliwość interpersonalna, systematyczność, dociekliwość oraz otwartość 
na wiedzę i doświadczenie, ugodowość i sumienność, a także na temat potencjału 
pracowników oraz ich mocnych stron i ograniczeń. Narzędzia pozwalają również na 
identyfikację stylów zachowań, cech, które pojawiają się podczas interakcji społecz-
nych, i pomiar umiejętności i szybkości uczenia się (Hogan i wsp., 1996).

Kierunkiem wartym podjęcia dalszych badań jest motywacja korzystania z te-
stów psychologicznych, a także bariery, jakie towarzyszą czerpaniu z tego źródła 
wiedzy o pracowniku. Ponieważ przedstawione tu badania zostały przeprowadzone 
metodą analizy treści stron internetowych, cenne wydaje się zweryfikowanie wyni-
ków bardziej tradycyjnymi metodami badawczymi. 
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Psychological Tests Applied in Polish Organizations:  
An Analysis of  Offers 

Summary
Psychological tests—methods used in assessing personnel over recent decades—are 
gaining in popularity and are a source of  continuous profit for consulting compa-
nies with growth of  up to 10% each year (Carless, 2009; Woods and Savino, 2007). 
The market is providing an ever–increasing selection of  tools for diagnosing perso-
nality (Stabile, 2002). This article is an initial attempt at identifying the state of  psy-
chological test application in Polish companies on the basis of  empirical research.

_____________________

M i l e n a  G o j n y – asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwentka zarządzania oraz psy-
chologii na Uniwersytecie Śląskim. Psychoterapeuta, trener kompetencji psychospo-
łecznych w biznesie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. tworzeniem 
profili osobowościowych pracowników i oceną kompetencji zawodowych w ramach 
coachingu i doradztwa zawodowego. Członek British Academy of  Management,  
a także Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
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