
128 Komunikaty z badań

Agnieszka Lipińska-Grobelny
Polska praktyka stosowania Assessment Center

Assessment Center (AC) stanowi ważną technikę doboru personelu i ewaluacji kom-
petencji pracowniczych. W niniejszym artykule zamierzam odnieść się do polskich 
doświadczeń w zakresie stosowania AC, porównując je z badaniami przeprowadzo-
nymi w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej przez Dianę E. Krause  
i George’a C. Thorntona. Kluczowymi kwestiami poruszanymi w tej publikacji są: 
sposób planowania, stosowane narzędzia oceny, charakterystyka asesorów, działania 
podejmowane po zakończeniu AC.

Słowa kluczowe: ośrodek oceny (Assessment Center), planowanie, przeprowadzanie i podsumowa-
nie – polska praktyka (planning, conducting and summary – polish practice)

Wprowadzenie

Zdaniem Herberta D. Kellehera, założyciela Southwest Airlines, dobór na stanowi-
ska pracy daje początek każdemu działaniu w obszarze funkcji personalnej i dlatego 
powinno poświęcać mu się dużo uwagi. Za jedną ze skutecznych technik rekrutacji  
i selekcji uznaje się Assessment Center. Wynika to z przekonania o jego obiektywności, 
dzięki udziałowi w ocenie kilku asesorów oraz ewaluacji konkretnych zachowań na 
podstawie analizy stanowiska pracy (Chirkowska-Smolak, Grobelny, 2014). Współ-
czynniki trafności prognostycznej AC wahają się od 0,37 do 0,75, czyli są wysokie 
(Chirkowska-Smolak, Grobelny, 2014; Pocztowski, 2008). Natomiast rezultaty ba-
dań podłużnych pokazują, że wyniki, jakie kandydat uzyskuje w Assessment Center, 
pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy osoba odniesie sukces 
czy też poniesie porażkę w przyszłej pracy (Arthur i wsp., 2003).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań, które pre-
zentują polską praktykę stosowania Assessment Center, odnosząc ją do analiz prze-
prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej (Krause, Thorn-
ton, 2009). Powyższe dane mają nie tylko wartość naukową, ale przede wszystkim 
aplikacyjną, zmierzając do utrzymania lub udoskonalenia działań podejmowanych  
w ramach AC.

Co to jest Assessment Center?

Termin „Assessment Center” tłumaczony jest w języku polskim jako ośrodek (cen-
trum) oceny lub ocena zintegrowana. W literaturze przedmiotu dominuje obok 
„Assessment Center” pojęcie „ośrodek oceny” (Ballantyne, Povah, 2000; Bujacz, 
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2009; Lipińska-Grobelny, 2005; Woodruffe, 2003), chociaż może przywoływać ono 
obraz instytucji, sal czy budynku. Z drugiej strony skojarzenie jest bliskie etymolo-
gii tego słowa, ponieważ nazwa Assessment Center oznaczała ośrodek, w którym 
firma AT&T w Stanach Zjednoczonych przeprowadzała oceny pracowników na 
stanowiskach kierowniczych (Ballantyne i Povah, 2000).  

Assessment Center jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym szczegółowego 
przemyślenia, zaplanowania, starannego przeprowadzenia i podsumowania w postaci 
raportu, co oznacza, że, po pierwsze, AC stanowi integralny proces, składający się  
z określonych elementów, których pominięcie może prowadzić do błędów; po dru-
gie, jak to bywa z procesem, pojawia się w nim pewna dowolność, np. w zakresie do-
boru narzędzi do oceny kandydata. W związku z tym, odpowiadając na pytanie, co to 
jest Assessment Center, należy zauważyć, że AC skupia grupę ludzi, którzy uczestniczą  
w ćwiczeniach, będących symulacjami sytuacji występujących w pracy oraz w róż-
nych innych technikach oceny. Wyniki uzyskiwane przez uczestników są rejestrowane  
i porównywane z kluczowymi kompetencjami na stanowisku, czyli Assessment Center 
pomaga organizacji podjąć decyzje w zakresie przyjmowania do pracy, awansowania 
lub kwalifikowania do programów rozwoju zawodowego (Woodruff, 2003).

Użytkownicy tej metody od dawna zgłaszali postulat ustanowienia standardów 
jej stosowania. Pierwszy zbiór wytycznych przyjęto na III Międzynarodowym Kon-
gresie dot. Metod Ośrodka Oceny w Quebecku w 1975 roku. Cztery lata później 
dokument został poddany weryfikacji, jej powodem było dążenie do uproszczenia 
procedur, które były zbyt czasochłonne i kosztowne; poza tym badania wykazały, 
że metoda Assessment Center jest mniej efektywna niż tego oczekiwano, a ponadto 
niektóre praktyki odbiegały od przyjętych wytycznych, a mimo to wciąż były nazy-
wane AC. Ostateczny zbiór metodologicznych założeń powstał w maju 1989 roku 
na XVII Międzynarodowym Kongresie dot. Metod Ośrodka Oceny w Pittsburgu  
i przyniósł następujące zalecenia:

■ niezbędne jest przeprowadzenie analizy stanowiska pracy, uwzględniając przy 
tym: kompetencje, umiejętności, zdolności, wiedzę, motywację oraz cechy charakte-
ru, których wymaga dane stanowisko;

■ zachowania obserwowane u uczestników należy klasyfikować w jasne i właści-
we kategorie, tzn.: wymiary zachowania, atrybuty, zdolności, umiejętności itd.;

■ techniki stosowane w AC powinny dostarczać niezbędnych informacji do oce-
ny kategorii określonych przez analizę stanowiska pracy;

■ należy wykorzystywać wiele technik oceny, gdyż w założeniu jest to wielowy-
miarowa metoda, a ocena uczestników musi być dokonana na podstawie różnych 
źródeł informacji; zalicza się do nich: wywiady, techniki symulacyjne, testy, ankiety, 
techniki socjometryczne;
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■ AC powinno zawierać odpowiednią liczbę ćwiczeń praktycznych, czyli symu-
lacji, które są podstawą do przewidywania zachowań na stanowisku, na którym kan-
dydaci mają być zatrudnieni; 

■ każdy kandydat powinien być oceniany przez co najmniej dwóch asesorów, 
zróżnicowanych wiekowo, płciowo, hierarchicznie i zawodowo;  

■ asesorzy powinni odbyć szkolenie przygotowujące ich do przeprowadzenia 
Assessment Center;

■ osoby oceniające powinny na bieżąco odnotowywać pojawiające się zachowa-
nia, można wykorzystywać rejestrację dźwięku i obrazu, a nagrany materiał podda-
wać analizie w późniejszym czasie;

■ asesorzy powinni przygotować końcowy raport, podsumowujący obserwacje 
poczynione podczas poszczególnych ćwiczeń; 

■ dyskusja obserwatorów, często wspierana analizą statystyczną, powinna być 
podsumowaniem wyników zachowań uczestników AC (Lipińska-Grobelny, 2005; 
Woodruffe, 2003).

Początków Assessment Center należy doszukiwać się w procedurze selekcji ofice-
rów w siłach powietrznych armii niemieckiej w latach 30. XX wieku. Pierwszym, 
cywilnym zastosowaniem  tej metody było jej wdrożenie w 1956 roku w amery-
kańskiej firmie AT&T. Od lat 80. XX wieku można obserwować znaczący wzrost 
popularności Assessment Center, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii. 
W Polsce ośrodek oceny pojawił się w latach 90. XX wieku, czyli nie posiadamy 
tak bogatych tradycji w stosowaniu AC jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, 
czy Japonia (Schultz, Schultz, 2006). Postanowiono zatem przyjrzeć się polskim do-
świadczeniom w wykorzystywaniu Assessment Center. Źródłem inspiracji do prze-
prowadzenia badań stanowiły analizy autorstwa D. E. Krause i G. C. Thorntona 
(2009) z udziałem 97 organizacji – 45 firm z Europy Zachodniej (Austrii, Francji, 
Niemiec, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) oraz 52 firm z Amery-
ki Północnej (Stanów Zjednoczonych i Kanady). Wzmiankowany projekt doty-
czył takich kwestii, jak: projektowanie Assessment Center, analiza stanowiska pracy  
i oceniane wymiary, liczba i rodzaj stosowanych ćwiczeń, użycie dodatkowych metod 
diagnostycznych, charakterystyka osób oceniających, metody szkolenia asesorów, 
ewaluacja reakcji uczestników oraz proces integracji danych wraz charakterystyką 
informacji zwrotnej.

Na podstawie otrzymanych wyników D. E. Krause i G. C. Thornton (2009) 
sformułowali szereg interesujących wniosków. Otóż w Europie Zachodniej Asses-
sment Center jest ukierunkowany przede wszystkim na rozwój zawodowy pracowni-
ków (41%), w Ameryce Północnej zaś na awans stanowiskowy (59%). Czas trwania 
ośrodka oceny jest porównywalny w Europie oraz Ameryce Północnej i wynosi 
jeden dzień. Regularna rewizja AC z częstotliwością co 2–3 lata występuje w 57% 
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organizacji zachodnioeuropejskich oraz corocznie w 45% organizacji amerykań-
skich i kanadyjskich. Tylko 7% firm w Europie Zachodniej nie weryfikuje trafno-
ści AC, w Ameryce Północnej jest to 10%. Firmy zachodnioeuropejskie (44%)  
i północnoamerykańskie (62%) zazwyczaj stosują od 4 do 5 ćwiczeń praktycznych  
w trakcie całej sesji AC. W Europie Zachodniej najczęściej wykorzystuje się prezen-
tacje (92%) i dyskusję grupową (90%), natomiast w Ameryce Północnej – odgrywa-
nie ról (78%). Zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej, rzadko aplikowa-
ne są inne techniki oceny, np. testy psychologiczne, co badacze tłumaczą postawą 
pracowników HR wobec testów. Jeżeli są już stosowane, to w Europie Zachodniej 
są to testy osobowości (25%) i kwestionariusz biograficzny (23%), a w Ameryce 
Północnej testy wiedzy (30%) i testy umiejętności (30%). Przyglądając się charakte-
rystyce asesorów, warto zauważyć, że ich szkolenie trwa nie dłużej niż jeden dzień. 
Osoby oceniające różnią się najczęściej pod względem zajmowanego stanowiska,  
a ponadto pod względem płci, wykształcenia i wieku. Asesorami w firmach zachod-
nioeuropejskich są przeważnie menedżerowie liniowi (93%), eksperci HR (75%) 
oraz psychologowie (43%), w organizacjach amerykańskich i kanadyjskich – mene-
dżerowi liniowi (44%), a także eksperci HR (wewnętrzni i zewnętrzni). Jeżeli chodzi 
o stosunek liczby uczestników AC do liczby asesorów, to w obu porównywanych 
grupach 1 obserwator zajmuje się 2 kandydatami. Po przeprowadzeniu Assessment 
Center uczestnikom przekazywana jest informacja zwrotna, najczęściej w formie ust-
nej i pisemnej, zaraz po zakończeniu AC (54% firm zachodnioeuropejskich) oraz  
w przeciągu tygodnia (58% firm  północnoamerykańskich). 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej badania (Krause, Thornton, 2009) oraz brak 
analiz empirycznych, które przedstawiałyby polskie doświadczenia w stosowaniu 
Assessment Center, postanowiono sprawdzić:

1. Jak przebiega proces planowania Assessment Center w polskich przedsiębior-
stwach?

2. Ile i jakie ćwiczenia praktyczne są najbardziej popularne oraz czy w polskich 
AC są stosowane inne metody diagnostyczne?

3. Jak wygląda trening asesorów oraz ich charakterystyka?
4. Jak przebiega proces zakończenia Assessment Center?

Metoda badawcza

W badaniach1 uczestniczyło 107 osób, spośród których pracownicy działu perso-
nalnego stanowili 49%, kierownicy działu personalnego – 11%, niezależni konsul-
tanci HR – 21%, nauczyciele akademiccy – 9% oraz trenerzy – 5%. Pięć procent  

1 Badania zostały przeprowadzone w ramach seminarium magisterskiego przez Agniesz-
kę Ratajek, której serdecznie dziękuję za udostępnienie części zgromadzonych danych.
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ankietowanych nie podało wykonywanego zawodu. Wszyscy badani byli zawodowo 
związani z ośrodkami oceny, planując, przeprowadzając AC czy przygotowując ra-
porty. Kobiety stanowiły 79% badanej grupy, a mężczyźni – 21%. Wiek wszystkich 
ankietowanych mieścił się w przedziale 25–56 lat, ale zdecydowaną większość (73%) 
stanowiły osoby między 25. a 35. rokiem życia.  Studia wyższe magisterskie ukoń-
czyło 95%: psychologię – 53%, kierunki humanistyczne – 18%, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi – 12%, kierunki ekonomiczno-socjologiczne – 13%. W przypadku 
4% badanych nie została podana informacja o ukończonym kierunku studiów. Naj-
więcej osób (37%) posiadało 4-letnie doświadczenie związane z AC, 21% badanych 
wskazało na 8-letni staż w przygotowaniu, prowadzeniu i podsumowaniu Assessment 
Center, najmniej liczną grupę stanowili respondenci z doświadczeniem powyżej  
11 lat (tylko 2%).

W procedurze została wykorzystana specjalnie zaprojektowana ankieta (Andra-
łojć, 2006), złożona z 40 pytań: 24 pytań z możliwością wyboru kilku odpowiedzi, 
15 pytań ze wskazaniem jednej odpowiedzi oraz 1 pytania otwartego (dotyczące-
go rodzaju wykonywanego zawodu). Wychodząc od zaprezentowanych powyżej 
czterech głównych problemów badawczych, zostały sformułowane pytania szcze-
gółowe. Następnie przeprowadzono badanie pilotażowe z udziałem 15 pracowni-
ków działu personalnego, mających doświadczenie w przygotowaniu, realizowaniu  
i podsumowaniu Assessment Center. Po weryfikacji narzędzia, ostateczna wersja an-
kiety składała się z siedmiu części: pierwsza odnosiła się do charakterystyki osób 
badanych (6 pytań ankiety), druga – do praktyki planowania AC (8 pytań ankiety), 
trzecia – do liczby i rodzaju stosowanych ćwiczeń (5 pytań ankiety), czwarta – do 
innych metod diagnostycznych w AC (3 pytania ankiety), piąta – do opisu asesorów  
i ich szkolenia (8 pytań ankiety), szósta i siódma – do podsumowania AC oraz sposo-
bu przekazywania informacji zwrotnej (10 pytań ankiety). Poniżej zostaną zaprezen-
towane wybrane wyniki, będące odpowiedzią na poszczególne pytania badawcze. 

Polska praktyka stosowania Assessment Center

Z rozkładów procentowych zawartych w tabeli 1 wynika, że w Polsce Assessment 
Center jest wykorzystywany głównie w celach doboru kandydatów na stanowiska 
pracy (75,7%). Polski ośrodek oceny trwa najczęściej jeden dzień (72%). 38% an-
kietowanych potwierdza, że firmy sprawdzają trafność AC w sposób nieregularny 
(26,2%), monitorując wskaźniki efektywności zawodowej pracowników (28%), ale 
zdaniem 42% badanych, taka rewizja AC w ogóle nie ma miejsca.
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Tabela 1. Proces planowanie Assessment Center w polskich przedsiębiorstwach 
(N=107)

Planowanie Assessment Center Liczba uzyska-
nych odpowiedzi

%

Główny cel AC (*):
■ Dobór kandydatów na stanowiska pracy
■ Ocena potencjału osobistego i zawodowego 
■ Planowanie awansu zawodowego
■ Planowanie rozwoju zawodowego 

81
56
53
32

75,7
52,3
49,5
29,9

Czas trwania AC (*):
■ Mniej niż 1 dzień
■ 1 dzień
■ 2 dni
■ 3 dni
■ 4 dni
■ Więcej niż 4 dni

19
77
35
11
  0
  3

17,8
72,0
32,7
10,3
  0,0
  2,8

Czy istnieje rewizja/ocena trafności AC:
■ Tak
■ Nie
■ Trudno określić

41
45
21

38,3
42,1
19,6

Przedział czasowy, w jakim odbywa się rewizja (*):
■ Jest nieregularna
■ W ciągu 12 miesięcy
■ Rokrocznie
■ Co 2 lata

28
  7
  7
  3

26,2
  6,5
  6,5
  2,8

Sposób, w jaki następuje rewizja (*):
■ Rozmowa z pracownikami
■ Monitorowanie wskaźników efektywności
■ Ankieta oceniająca

24
30
23

22,4
28,0
21,5

(*) - możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki prezentowane w tabeli 2 i 3 dotyczą już procedury przeprowadzania As-
sessment Center. W polskich AC najczęściej wykorzystuje się od 3 do 5 ćwiczeń prak-
tycznych (53,3%), co jest zrozumiałe przy jednodniowym czasie realizacji ośrodków 
oceny. Badani zaznaczają, że aż w 78% przypadków występuje krzyżowy pomiar 
danej kompetencji, ponieważ jest ona sprawdzana za pomocą 2–3 symulacji równo-
cześnie. W Polsce najczęściej stosowane jest odgrywanie roli (83,2%) oraz dyskusja 
grupowa bez lidera (83,2%). Ponadto chętnie wykorzystywane są testy psycholo-
giczne, oceniane jako przydatne i raczej przydatne prawie w 90%.  Najbardziej po-
pularnymi testami psychologicznymi są testy osobowości (68,2%), testy umiejętno-
ści (61,7%) i testy wiedzy (59,8%) (zob. tab. 2).
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Tabela 2. Przegląd ćwiczeń praktycznych oraz innych metod diagnostycznych 
w Assessment Center w polskich przedsiębiorstwach (N = 107)

Przegląd ćwiczeń praktycznych w Assessment Center Liczba uzyska-
nych odpowiedzi

%

Ogólna liczba ćwiczeń praktycznych (*):
■ Mniej niż 3 ćwiczenia
■ 3-5 ćwiczeń
■ 6-7 ćwiczeń
■ 8-10 ćwiczeń
■ Powyżej 10 ćwiczeń
■ Trudno powiedzieć

  9
57
45
21
  8
  0

  8,4
53,3
42,1
19,6
  7,5
  0,0

Liczba ćwiczeń szacująca określoną kompetencję (*):
■ 1 ćwiczenie
■ 2-3 ćwiczenia
■ 4 ćwiczenia
■ Powyżej 4 ćwiczeń
■ Trudno powiedzieć

  6
83
10
12
10

  5,6
77,6
  9,3
11,2
  9,3

Najczęściej stosowane ćwiczenia praktyczne (*):
■ Odgrywanie ról
■ Prezentacja
■ In basket
■ Gry decyzyjne
■ Dyskusja grupowa z liderem
■ Dyskusja grupowa bez lidera
■ Dyskusja grupowa bez lidera z przydzielonymi rolami
■ Analiza przypadków
■ Fact-finding

89
82
74
52
75
89
86
77
18

83,2
76,6
69,2
48,6
70,1
83,2
80,4
72,0
16,8

Inne metody diagnostyczne w Assessment Center Liczba uzyska-
nych odpowiedzi

%

Najczęściej stosowane techniki oceny kandydatów (*):
■ Testy wiedzy
■ Testy umiejętności
■ Testy osobowości
■ Testy inteligencji
■ Metoda biograficzna
■ Analiza socjometryczna
■ Rozmowa sytuacyjna
■ Grafologia
■ Brak stosowania dodatkowych technik oceny
■ Testy predyspozycji zawodowych

64
66
73
34
19
  9
61
  2
  7
  2

59,8
61,7
68,2
31,8
17,8
8,4
57,0
  1,9
  6,5
  1,9

Ocena informacji uzyskanych w badaniu testami 
psychologicznymi:
■ Przydatne
■ Raczej przydatne
■ Raczej nieprzydatne
■ Nieprzydatne

34
62
  9
  2

31,8
57,9
  8,4
  1,9

(*) - możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne
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Mimo zaleceń, które zostały sformułowane na XVII Międzynarodowym Kon-
gresie dot. Metod Ośrodka Oceny w Pittsburgu (Woodruffe, 2003), aby wśród 
asesorów obecny był bezpośredni przełożony, 38,3% badanych stwierdza, że taka 
sytuacja nigdy nie występuje. Asesorami w polskich AC są najczęściej pracownicy 
działów personalnych (74,8%) oraz psychologowie (52,3%). Szkolenie osób ocenia-
jących trwa jeden dzień (42,1%), rzadziej dwa dni (36,4%). Stosunek liczby asesorów 
do liczby oceniających jest zgodny z podawanymi wytycznymi, czyli 1 oceniający na 
2 ocenianych (61,7%) (zob. tabela 3).

Tabela 3. Charakterystyka i trening asesorów w Assessment Center w polskich 
przedsiębiorstwach (N = 107)

Charakterystyka i trening osób oceniających Liczba uzyska-
nych odpowiedzi

%

Czy wśród oceniających obecny jest przełożony?
■ Zawsze
■ Czasami
■ Rzadko
■ Nigdy

22
27
17
41

20,6
25,2
15,9
38,3

Stanowisko zajmowane przez osoby oceniające (*):
■ Menedżer
■ Specjalista HR
■ Zewnętrzny konsultant HR
■ Psycholog
■ Trener
■ Dyrektor

63
80
46
56
  5
10

58,9
74,8
43,0
52,3
  4,7
  9,3

Czas trwania szkolenia osób oceniających (*):
■ Kilka godzin
■ 1 dzień
■ 2 dni
■ 3 dni
■ 4 dni
■ Więcej niż 4 dni

36
45
39
18
  8
21

33,6
42,1
36,4
16,8
  7,5
19,6

Liczba asesorów do liczby uczestników (*):
■ Więcej niż 1 asesor i 1 uczestnik
■ 1 asesor i 1 uczestnik
■ 1 asesor i 2 uczestników
■ 1 asesor i 3 uczestników
■ 1 asesor i 4 uczestników
■ 1 asesor oraz 5 i więcej uczestników

10
22
66
32
  9
  5

  9,3
20,6
61,7
29,9
  8,4
  4,7

((*) - możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Przebieg zakończenia Assessment Center w polskich przedsiębiorstwach 
(N = 107)

Przebieg zakończenia Assessment Center Liczba uzyska-
nych odpowiedzi

%

Ocena uczestników AC (*):
■ Pozytywna
■ Raczej pozytywna
■ Raczej negatywna
■ Negatywna

23
34
  4
  0

21,5
31,8
  3,8
0,03

Ocena przydatności informacji pozyskanych o uczest-
niku AC (*):
■ Wysoka
■ Raczej wysoka
■ Raczej niska
■ Niska

  43
  11
    3
    0

40,2
10,3
  2,8
  0,0

Czy przekazywana była informacja zwrotna?
■ Tak
■ Nie

100
    7

93,5
  6,5

Forma informacji zwrotnej (*):
■ Ustna i pisemna
■ Ustna
■ Pisemna

  56
  34
    9

52,3
31,8
  8,4

Czego dotyczyła informacja zwrotna? (*)
■ Celu AC
■ W jaki sposób wyniki AC będą wykorzystane w organizacji
■ Oceny poziomu rozwoju umiejętności i cech osobowości
■ Słabych i mocnych stron uczestników
■ Wskazówek, co do dalszego rozwoju zawodowego
■ Sposobu przechowywania danych
■ Uzyskanych wyników
■ Ocenianych cech

  72
  63
  67
  21
    9
  35
  36
    3

67,3
58,9
62,6
19,6
  8,4
32,7
33,6
  2,8

Kiedy nastąpiło przekazanie informacji zwrotnej od 
zakończenia AC (*)?
■ W ciągu 7 dni
■ Po upływie tygodnia
■ Po upływie 2-3 tygodni
■ Po upływie miesiąca

  32
  39
  34
  14

29,9
36,4
31,8
13,1

Kto udzielał informacji zwrotnej? (*)
■ Pracownik działu personalnego
■ Zewnętrzny ekspert
■ Bezpośredni przełożony
■ Osoba oceniająca

  51
  22
  15
  58

47,7
20,6
14,0
54,2

(*) - możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne
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Ostatnia poruszana kwestia odnosi się do przebiegu zakończenia AC (zob. ta-
bela 4). Ocena Assessment Center jest pozytywna zarówno z perspektywy osób uczest-
niczących, jak i przedsiębiorstwa. Pozytywne i raczej pozytywne ustosunkowanie do 
AC wynika z informacji zwrotnej, która jest przekazywana prawie zawsze (93,5%), 
najczęściej w formie raportu ustnego i pisemnego (52,3%). W raporcie, który przy-
gotowywany jest głównie przez asesora (54,2%) lub pracownika działu personalnego 
(47,7%) po upływie tygodnia (36,4%), czasami 2–3 tygodni (31,8%), podawane są 
przede wszystkim informacje o ocenie poziomu rozwoju umiejętności i cech osobo-
wości (62,6%) oraz o sposobie wykorzystania wyników AC w organizacji (58,9%).

Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie polskiej praktyki stosowania Assessment Center, 
porównując ją z badaniami przeprowadzonymi w Europie Zachodniej i w Ameryce 
Północnej przez Dianę E. Krause i George’a C. Thorntona (2009). Na wstępie 
warto zauważyć, że analizowane procedury są podobne, co oznacza przestrzeganie 
wytycznych Assessment Center opisanych w „International Task Force on AC Guide-
lines” (2009). Polskie ośrodki oceny (podobnie jak ośrodki zachodnioeuropejskie  
i północnoamerykańskie) najczęściej trwają jeden dzień, obejmują od 3 do 5 ćwi-
czeń praktycznych, stosują krzyżowy pomiar kompetencji. Asesorzy szkoleni są 
jeden dzień i obserwują równocześnie 2 kandydatów. Uczestnikom przekazywana 
jest informacja zwrotna w postaci raportu ustnego i pisemnego w przeciągu mniej 
więcej siedmiu dni od daty zakończenia sesji AC.

Różnice w procedurze pojawiają się na poziomie: celu, oceny trafności AC, naj-
częściej stosowanych ćwiczeń, podejścia do roli testów psychologicznych w AC, 
oraz udziału przełożonych. Zaczynając od celu Assessment Center, należy stwierdzić, 
że w polskich organizacjach przeznaczeniem AC jest najczęściej dobór kandydatów 
na stanowiska pracy, z kolei w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej jest nim 
rozwój zawodowy i awans stanowiskowy. Można więc powiedzieć, że o ile polski 
AC jest ośrodkiem oceny, o tyle europejski i amerykański są ośrodkami rozwoju, 
które wprawdzie rozwinęły się z ośrodków oceny, jednak ich założenia są odmienne  
(Woodruffe, 2003). Nie oznacza to, że w Polsce ośrodki nie mają rozwojowego cha-
rakteru, ale jak wynika z przeprowadzonych badań, nastawione są przede wszystkim 
na ocenę i wybór pewnych ludzi, a odrzucenie innych (informacje należą do organi-
zacji), w przeciwieństwie do ośrodków rozwoju, w których informacje przekazywa-
ne są wyłącznie uczestnikowi.
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Kolejną istotną różnicą jest nastawienie do rewizji trafności AC, która odby-
wa się w Polsce w nielicznych przedsiębiorstwach i na dodatek nieregularnie. Wy-
niki te ukazują słabą stronę polskiej praktyki przeprowadzania ośrodków oceny, 
często wynikającą z przyczyn ekonomicznych. Dobrze zaprojektowany AC powi-
nien uwzględniać rewizję odbytej sesji, gdyż ocena ta dostarcza organizacji wielu 
cennych informacji, weryfikując: skuteczność planowania AC, wybór kluczowych 
kompetencji, dobór ćwiczeń praktycznych i innych metod diagnostycznych, wybór 
asesorów, przygotowanie arkuszy obserwacyjnych, czy zawartość samych raportów. 
Środki finansowe przeznaczone na taką rewizję zwracają się w krótkiej perspektywie  
w postaci trafności realizowanych procedur w ramach Assessment Center.

Interesujący jest również pozytywny stosunek w polskich AC do stosowania te-
stów psychologicznych. Wybór testów wiedzy i umiejętności jest z pewnością po-
dyktowany ich wysoką trafnością prognostyczną (Schmidt, Hunter, 1998). Z kolei 
aplikacja testów osobowości może wynikać z faktu, że są one wymieniane w grupie 
podstawowych technik selekcji (Suchar, 2008). Rzadkość stosowania psychome-
trycznych procedur testowania w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej wyni-
ka z negatywnego nastawienia pracowników działów personalnych do tego źródła 
oceny kandydatów (Krause, Thornton, 2009). W Ameryce obserwuje się niechęć 
do stosowania głównie testów inteligencji, ze względu na różnice rasowe i etniczne. 
Testy osobowości są natomiast uważane za zbyt inwazyjne i naruszające prywatność 
człowieka (Rupp, Thornton, 2004). Można przypuszczać, że pozytywne nastawienie 
asesorów do testów w polskim Assesssment Center wiąże się z silnym zaangażowa-
niem psychologów, co w tym wypadku zdecydowanie działa na korzyść wartości 
predykcyjnej ośrodków oceny (Benson, Gaugler, Rosenthal, Thornton, 1987; Bu-
jacz, 2009).

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na zbyt mały udział bezpośrednich 
przełożonych w Assessment Center w polskich przedsiębiorstwach i cedowanie prawie 
całej odpowiedzialności za AC na pracowników działu personalnego. Oczywiście 
wszystko zależy od organizacji, ale już na etapie projektowania warto uwzględnić 
rolę kierowników w AC, gdyż dzięki temu zyska to ich poparcie i pozytywnie wpły-
nie na atmosferę w czasie prowadzenia zajęć. 

Podsumowując, Polska nie posiada tak dużego doświadczenia w przeprowadza-
niu Assessment Center jak badane kraje zachodnioeuropejskie i północnoamerykań-
skie, dlatego czasami używana metodologia jest efektem indywidualnych decyzji 
stosowania AC, a niekiedy procedur, które Assessment Center nie są, a ich autorzy 
błędnie posługują się tą nazwą (Wieczorek, 2010). Z drugiej strony obserwuje się 
silną tendencję do poprawiania standardów stosowania AC w Polsce, do czego 
może przyczynić się niniejsza publikacja.
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Wnioski

Z przeprowadzonych badań można sformułować trzy najważniejsze wskazów-
ki, zmierzające do dalszego udoskonalenia procedur Assessment Center w polskich 
przedsiębiorstwach. 

1. Warto rozwijać AC w kierunku nie tylko oceny, ale również rozwoju; nie na-
leży łączyć oceny i rozwoju w jednym procesie, ponieważ AC ukierunkowane na 
selekcję musi być inne niż AC zorientowane na rozwój; takie rozdzielenie jest nie-
zwykle istotne dla wiarygodności realizowanej procedury i samego nastawienia ase-
sorów oraz uczestników.

2. Organizacje powinny więcej uwagi poświęcić rewizji AC, ponieważ poprawia 
ona prognostyczność Assessment Center.

3. Wskazany jest udział w procedurze AC nie tylko psychologów, w tym pra-
cowników działów HR, ale również bezpośrednich przełożonych, którzy mogli-
by okazać się bardzo pomocni już na etapie analizy pracy i określania kluczowych 
kompetencji dla grup stanowisk; mogłoby to poprawić trafność teoretyczną AC, tak 
aby zaprojektowane ćwiczenia pozwalały oceniać stałe charakterystyki zachowania 
kandydatów, a nie wyłącznie umiejętności radzenia sobie z zadaniami w AC.
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Assessment Center Practice in Poland
Summary

Assessment Center (AC) is an important technique for personnel selection and the 
evaluation of  employee competencies. This article looks at Polish experience in the 
application of  the Assessment Center and compares it with studies conducted in 
Western Europe and North America by Diana E. Krause and George C. Thornton. 
Key issues raised in this paper include planning methods, applied assessment tools, 
assessor characteristics, and actions taken after the conclusion of  the Assessment 
Center.
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