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Wykorzystanie metody assessment center  
do selekcji menedżerów sprzedaży korporacji 
ubezpieczeniowo-finansowej. Analiza przypadku

W latach 2006–2012 w Zakładzie Ubezpieczeń X (jedna z wiodących organizacji 
ubezpieczeniowych w Polsce, nazwa utajniona z powodu poufności omawianych 
danych) do oceny kompetencji kandydatów na kierowników grup sprzedaży sto-
sowano badania metodą assessment center (AC). Celem badania opisanego w artykule 
było porównanie zachowań prezentowanych przez osoby kandydujące na stano-
wisko kierownika grupy (KG) ze wzorcem skutecznych zachowań menedżera, 
opisanym w profilu kompetencyjnym dla tego stanowiska pracy.

Słowa kluczowe: assessment center, kompetencje zawodowe (job competence), profil kompetencyjny 
(competence profile), menedżer zespołu sprzedaży (sales manager), kierownik grupy sprzedaży (unit 
manager), ocena kompetencji (competence assessment), proces selekcji (selection process)

Hipoteza:

H1. Precyzyjnie określony proces naboru oraz dobrane narzędzia selekcji wspierają realizację 
celów rekrutacyjnych firmy.

Pytania badawcze:

W jaki sposób został zdefiniowany wzorzec skutecznych zachowań menedże-
ra sprzedaży w korporacji X? Ilu kandydatów do pracy odpowiadało oczekiwa-
niom Zakładu Ubezpieczeń X w przekroju całej zbadanej populacji? Jaki stopień  
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dopasowania do wzorca kompetencji menedżerskich prezentowali kandydaci do 
pracy? W jaki sposób menedżerowie terenowi odpowiadający za nabór pracowni-
ków realizowali firmowe procedury selekcyjne?

Radości i smutki Zakładu Ubezpieczeń X

Zakład Ubezpieczeń X rozpoczął działalność w Polsce w pierwszej połowie lat 90. 
ubiegłego wieku. Szybko się rozwijał, pokrywając teren kraju siecią ponad stu placó-
wek. Akwizycję ubezpieczeń prowadzili agenci, werbowani do współpracy z Za-
kładem Ubezpieczeń X przez kierowników grup. Do zadań menedżerów należała 
rekrutacja i selekcja kandydatów na agentów, początkowe szkolenie, wdrożenie do 
zawodu, rozliczanie realizacji planów sprzedażowych oraz dbałość o motywację 
sprzedawców. Tak szeroki zakres odpowiedzialności wymagał od kierowników spe-
cyficznych kompetencji, których często nie posiadali. Jednak rosnąca moda na ubez-
pieczenia i chłonność rynku sprawiała, iż do budowania zespołów sprzedażowych 
wystarczał często entuzjazm menedżera i siła jego przekonywania. W szczytowym 
okresie rozwoju, na początku lat 2000, z Zakładem Ubezpieczeń X współpracowa-
ło ponad 500 menedżerów sprzedaży (dyrektorów oddziałów i kierowników grup) 
oraz około 10 tys. kierowanych przez nich agentów.

W wyniku kryzysu gospodarczego lat 2003–2005 pracę straciło tysiące agentów, 
którzy nie radzili sobie ze spadkiem popytu na produkty ubezpieczeniowe (71 324 za-
wartych umów agencyjnych w 2002 roku, 35 600 zarejestrowanych agentów ubez-
pieczeniowych w 2005 roku1. Zachwiało to podstawą systemu dystrybucji usług 
oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku i wywołało 
pilną potrzebę uzupełnienia kadr sprzedażowych. Ten problem dotknął również 
Zakładu Ubezpieczeń X. W sytuacji kryzysu okazało się, że kwalifikacje KG nie 
przystają do nowej sytuacji – liczba agentów oraz wielkość sprzedaży stale spadała 
(3500 czynnych, sprzedających agentów w 2005 roku). Stało się jasne, że jakość ka-
dry menedżerskiej limituje realizację celów strategicznych firmy. W połowie lat 2000 
Zakład Ubezpieczeń X zaczął szukać metod bardziej trafnej oceny kompetencji 
zawodowych KG oraz innowacyjnych metod selekcji kandydatów na menedżerów.

Wzorzec sukcesu, czyli model kompetencji skutecznego menedżera

W latach 2006–2012 w Zakładzie Ubezpieczeń X do oceny kompetencji kandydatów 
na KG stosowano proces selekcji, prowadzący do wyłonienia kandydata o kwalifi-
kacjach najbardziej odpowiadających wymogów określonym w profilu kompetencji. 

1 <www.knf.gov.pl>.
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Budując system naboru, Zakład Ubezpieczeń X dążył do sytuacji, w której selekcja 
kandydatów nie ograniczałaby się do zastosowania jednej z wielu możliwych me-
tod, lecz kilku, tak by się wzajemnie uzupełniały (Golnau i wsp., 2011, s. 146). Poza 
analizą dokumentów personalnych, wstępną rozmową kwalifikacyjną oraz bada-
niem testowym, w procesie selekcji wykorzystywano badanie kompetencji metodą 
assessment center (dalej AC). Struktura procesu selekcji w Zakładzie Ubezpieczeń X 
przewidywała, że do badania AC mogą być kierowani kandydaci, którzy pozytywnie 
zaliczą etap analizy ankiety personalnej oraz wywiad kompetencyjny prowadzony 
przez dyrektora oddziału. Celem etapów poprzedzających badanie AC było wyeli-
minowanie z dalszego, kosztownego procesu osób, które ewidentnie nie rokowały 
predyspozycji do pełnienia zadań KG. 

Na schemacie 1 przedstawiono procedurę rekrutacyjną obowiązującą w Zakła-
dzie Ubezpieczeń w latach 2000–2006. Kolejne etapy świadczą o stopniu rozbudo-
wania procedury, a co za tym idzie, czasochłonności i kosztowności całego procesu.

Schemat 1. Struktura procesu selekcji w Zakładzie Ubezpieczeń X

 

Wywiad selekcyjny – rozmowa dyrektora oddziału  
z kandydatem 

decyzja na NIE odrzucenie 
kandydata 

Rekrutacja i rozpoczęcie aplikacji – wypełnienie 
ankiety personalnej 

odrzucenie 
kandydata 

decyzja na NIE 

decyzja na TAK 

Badanie assessment center decyzja na NIE odrzucenie 
kandydata 

decyzja na TAK 

Okres próbny – wdrożenie w zadania decyzja na NIE odrzucenie 
kandydata 

decyzja na TAK 

Podpisanie umowy menedżerskiej 

decyzja na TAK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów selekcyjnych Zakładu 
Ubezpieczeń X
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Warto zaznaczyć, że w procesie naboru ostateczną decyzję na tak lub nie po 
kolejnych etapach selekcji podejmował przyszły bezpośredni przełożony KG,  
tj. dyrektor oddziału. Wynikało to z założenia, że odpowiada on za rentowność 
swojej placówki oraz sprzedaż, jaką generują podlegli mu pracownicy, a zatem to 
do niego powinna należeć ostateczna decyzja. Nawet wobec braku rekomendacji 
dla kandydata po badaniu AC dyrektor mógł skierować go na okres próbny. Wyniki 
AC były traktowane jako dodatkowe źródło informacji, a nie wiążąca przesłanka do 
kontynuowania lub zaprzestania procesu selekcji. To założenie stało się przyczyną 
późniejszych patologii w systemie zatrudniania menedżerów.

Osią systemu selekcji w Zakładzie Ubezpieczeń X był model kompetencji kie-
rownika grupy. Spośród wielu definicji używanych w literaturze na określenie kom-
petencji, najbliższa w rozumieniu firmy X była ta, mówiąca, iż: „Kompetencje są to 
dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania 
zawodowe na odpowiednim poziomie” (Filipowicz, 2004, s. 17, za: Sidor-Rządkow-
ska, 2011, s. 24). Takie rozumienie kompetencji wynikało z potrzeby praktycznej 
użyteczności modelu, w którym konkretne zachowania świadczące o posiadaniu 
przez osobę danej właściwości (wskaźniki kompetencji) przekładają się w prakty-
ce pracy na wysoką sprawność działania menedżera. Tłumaczy to naturę funkcjo-
nowania kompetencji, jako zjawiska zbudowanego z konkretnej liczby atrybutów 
przypisanych – w zależności od wybranego podejścia – do jednostki, do stanowiska 
pracy lub do obydwu tych aspektów jednocześnie (Sandberg, 2000).

W celu zbudowania modelu oraz wskaźników kompetencji dla stanowiska kierow-
nika grupy w Zakładzie Ubezpieczeń X wykorzystano kilka spośród możliwych spo-
sobów analizy (Amstrong, 2000): analiza funkcjonalna, rozmowa ustrukturyzowana, 
warsztaty, technika wydarzeń krytycznych, zasięganie opinii ekspertów.

W ciągu kilkunastu lat działania na polskim rynku w firmie X ukształtowała się 
grupa stabilnych zawodowo, skutecznych menedżerów. Stanowili oni punkt odnie-
sienia w oczekiwaniach Zakładu Ubezpieczeń X co do pożądanego wzorca zacho-
wań KG. Doświadczenia praktyczne tej grupy pozwoliły zweryfikować faktyczny 
zakres odpowiedzialności menedżera sprzedaży, wynikający nie tylko z opisu stano-
wiska pracy, zapisów umowy menedżerskiej, ale też z rzeczywistości pracy codzien-
nych obowiązków. Zewnętrzna firma konsultingowa współpracująca z Zakładem 
Ubezpieczeń X ustaliła na podstawie wywiadów indywidualnych, grupowych oraz 
testu MAPP (Career Assessment Test)2 wspólne dla „wzorcowych” menedżerów 
kluczowe kompetencje KG. Następnie dokonano klasyfikacji danych jakościowych 

2 MAPP™ Career Test istnieje na rynku od 1995 roku. Początkowo funkcjonował w wersji 
papierowej, obecnie jest dostępny na platformie informatycznej. Zgodnie z deklaracją autorów 
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metodą sędziów kompetentnych w celu nazwania i opisania wybranych kompetencji 
z poziomu wskaźników behawioralnych (Domurat, 2011). W wyniku tego procesu 
uznano, iż uchwycono kluczowe obszary działań i konkretne zachowania warun-
kujące rzeczywistą skuteczność menedżerów sprzedaży. Model kompetencji KG 
obejmował pięć elementów:

■ kierowanie i dążenie do rezultatu,
■ coaching, ocena i motywowanie pracowników,
■ otwartość na zmiany i kreatywność,
■ rozwiązywanie problemów,
■ proces sprzedaży.
Warto zaznaczyć, że definicje kompetencji firmowych obejmowały wąski zakres 

znaczeniowy, skoncentrowany na specyficznych zadaniach KG w ramach organi-
zacji, a nie na szeroko rozumianym pojęciu „kierowanie”, „coaching”, czy „kre-
atywność”. Przykładowo, kompetencja „coaching, ocena i motywowanie pracowni-
ków” była definiowana jako „umiejętność określenia (oceny) poziomu kompetencji 
pracownika, ustalenia i realizacji adekwatnych działań rozwojowych”. Kompetencję 
tę precyzowała grupa podstawowych zachowań, jakich oczekiwano od menedżera  
w kontaktach ze sprzedawcami:

■ udziela informacji zwrotnych w przystępny sposób, z poszanowaniem odczuć 
rozmówcy;

■ wskazuje pożądane (poprawne) zachowanie lub demonstruje prawidłowy spo-
sób wykonania zadania/czynności;

■ równoważy pochwałę i krytykę, udzielając informacji zwrotnej; zauważa i pod-
kreśla elementy do pochwały;

■ zadaje pytania, by naprowadzić rozmówcę na właściwe wnioski i rozwiązania;
■ odnosi się do faktów i konkretów; nie posługuje się interpretacjami, domysła-

mi określeniami wartościującymi.
Dopasowanie wskaźników kompetencji do charakteru pracy KG pozwoliło 

uniknąć zarzutów, że model nie przystaje do realiów lub stawia przed kandydata-
mi nadmierne oczekiwania. Wskaźniki wyszczególnione dla każdej z kompetencji 
tworzyły behawioralną matrycę stanowiącą punkt odniesienia w obserwacji i oce-
nie kandydatów oraz przy tworzeniu narzędzi selekcyjnych, także badania assessment  
center.

test podlegał walidacji oraz ocenie rzetelności <http://www.assessment.com/AboutMAPP/
Validity.asp>. Dotychczas testem przebadano s ponad 7 mln osób w 3,5 tys. organizacji. Więcej 
informacji na stronie: <www.assessment.com/AboutMAPP/AboutUs.asp>.
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Przygotowanie badania assessment center

Termin „assessment center” najczęściej tłumaczony jest na język polski jako 
„ośrodek oceny” lub „centrum oceny”, jednak w literaturze przedmiotu brakuje 
powszechnie przyjętej polskiej nazwy. AC wymieniane jest jako narzędzie selekcji 
w procesach rekrutacyjnych lub jako metoda oceny pracowników. W przypadku 
Zakładu Ubezpieczeń X od 2006 roku badanie metodą AC było stosowane jako 
narzędzie selekcji kandydatów na kierowników grup sprzedaży. 

Badanie assessment center zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z defi-
nicją opracowaną przez Task Force an Assessment Center Standards (Kuna, 1998, 
s. 47). Polegało ono na realizacji przez kandydatów serii zadań indywidualnych  
i grupowych, zbliżonych swym charakterem do tych, które występują w codziennej 
pracy KG. Niektóre z nich odzwierciedlały ściśle sytuacje z pracy KG (np. roz-
mowę z pracownikiem), inne przenosiły doświadczenia kandydatów na grunt nie-
związany z pracą menedżera sprzedaży. Celem zadań było stworzenie warunków 
umożliwiających kandydatom zachowania pożądane z punktu widzenia modelu 
kompetencji KG.

Sposób realizacji zadania przez kandydatów był rejestrowany w specjalnie przy-
gotowanych arkuszach w celu późniejszego porównania zaobserwowanych zacho-
wań ze wskaźnikami opisującymi kompetencje KG. Ocena polegała na punktowym 
określeniu stopnia zbieżności zachowań zaobserwowanych do pożądanych. Wysoka 
zgodność stanowiła przesłankę do rekomendowania kandydata do dalszego udziału 
w procesie selekcji.

Do oceny zbieżności zaobserwowanych zachowań z modelem kompetencji 
opracowano skalę uwzględniającą dwie determinanty: natężenie zachowań pożąda-
nych oraz skuteczność działań podjętych przez kandydata. 

W tabeli 1 przedstawiono pięciostopniową skalę zawierającą przedziały punkto-
we i definicje opisowe dla kolejnych poziomów oceny, charakteryzujących zachowa-
nia obserwowane u osób uczestniczących w badaniu AC.

Rekomendacja kandydata uzależniona była od tego, czy spełnia on profil kom-
petencji, czyli minimalny poziom oczekiwanej sprawności menedżerskiej, wyzna-
czony dla każdej kompetencji. Ocena równa lub wyższa od profilu kompetencji 
była przesłanką do rekomendowania kandydata. Ocena poniżej oznaczała brak re-
komendacji do dalszego udziału w procesie naboru. Początkowo profil kompeten-
cyjny KG ustalono na poziomie 4 dla wszystkich kompetencji z wyjątkiem „procesu 
sprzedaży”, gdzie od kandydatów oczekiwano zachowań na poziomie 5.
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Tabela 1. Skala oceny stosowana w badaniu AC w Zakładzie Ubezpieczeń X

Poziom na 
skali oceny

Opis poziomu

1 Osoba przejawia zachowania będące przeciwieństwem zachowań pożądanych
2 Osoba przejawia zachowania wskazujące na występowanie danej kompetencji w stop-

niu śladowym, minimalnym. Przeważnie jest w swoich działaniach nieskuteczna
3 Osoba przejawia pożądane zachowania w małym stopniu lub często jest w swoich 

działaniach nieskuteczna
4 Osoba przejawia większość zachowań pożądanych. Często jest w swoich działa-

niach skuteczna
5 Osoba przejawia większość zachowań pożądanych, robi to z ochotą i przeważnie 

skutecznie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów selekcyjnych Zakładu 
Ubezpieczeń X

Przebieg badania w latach 2006–2012

Analizy przedstawione w poniższym materiale bazują na indywidualnych raportach 
kandydatów uczestniczących w badaniu AC. Raporty zawierają imię i nazwisko oso-
by, płeć, datę sesji AC, szczegółowy opis wyników badania (wykres na skali kompe-
tencyjnej, ocenę cyfrową i opisową kompetencji, rekomendacje). W archiwach Za-
kładu Ubezpieczeń X nie ma natomiast dodatkowych informacji, takich jak: miejsce 
zamieszkania i ewentualnego zatrudnienia kandydata, wykształcenie, czy przebieg 
dotychczasowej kariery zawodowej.

Badanie kompetencyjne metodą AC w Zakładzie Ubezpieczeń X trwało od li-
stopada 2006 do grudnia 2012 roku. Łącznie wzięło w nim udział 367 osób. Wśród 
kandydatów do pracy większość stanowili mężczyźni (61%). Badanie można po-
dzielić na trzy okresy: od listopada 2006 do maja 2009 roku; od czerwca 2009 do 
stycznia 2010 roku; od maja 2010 do grudnia 2012 roku.

Okres od listopada 2006 do maja 2009 roku

W tym badaniu wzięło udział 178 kandydatów: 118 mężczyzn i 60 kobiet. Kandy-
daci na KG pochodzili w zdecydowanej większości z wewnętrznego źródła naboru 
(Golnau i wsp., 2011, s. 130–134). Byli to agenci ubezpieczeniowi pretendujący do 
wejścia na ścieżkę kariery menedżerskiej w ramach rodzimej organizacji. Analizując 
wyniki badania, stwierdzono, że najwięcej kandydatów osiągało oczekiwany poziom 
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rozwoju dla kompetencji „proces sprzedaży” (96 osób), natomiast kompetencją naj-
rzadziej prezentowaną na oczekiwanym poziomie było „kierowanie i dążenie do 
rezultatu” (64 osoby). Agenci ubezpieczeniowi znali się bowiem na sprzedaży, ale 
nie mieli doświadczenia w kierowaniu ludźmi. 

W tabeli 2 zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące liczby osób kandydują-
cych na stanowisko KG, które w pierwszym okresie badania osiągnęły ocenę 4 lub 
wyższą (w pięciostopniowej skali oceny) dla poszczególnych kompetencji z profilu 
menedżerskiego

Tabela 2. Osoby osiągające lub przewyższające profil dla poszczególnych 
kompetencji w badaniu w okresie od listopada 2006 do maja 2009 roku (N = 178)

Kierowanie 
i dążenie do 
rezultatu

Coaching, ocena 
i motywowanie 
pracowników

Otwartość  
na zmiany  
i kreatywność

Rozwiązywanie 
problemów

Proces  
sprzedaży

64 72 81 73 96

Źródło: opracowanie własne

Szybko dało się zauważyć, że istnieją subtelne różnice pomiędzy zachowaniami 
poszczególnych kandydatów, które trudno było zaznaczyć w przyjętym pierwotnie 
systemie punktacji. W związku z tym rozszerzono ocenę o poziomy pośrednie po-
między pełnymi punktami. Zatem skala oceny składała się z progów:

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

W opinii asesorów i przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń X przyjęcie skali po-
średniej ułatwiało dyrektorom oddziałów podejmowanie dalszych decyzji w stosun-
ku do kandydatów.

W marcu 2008 roku wprowadzono zmianę profilu dla kompetencji „proces 
sprzedaży”, obniżając go z poziomu 5 na 4. Przyjmując początkową wartość 5, 
nadzorujący badanie AC sędziowie argumentowali, że menedżer, osoba wdrażają-
ca nowych sprzedawców w zawód oraz monitorująca jakość pracy agentów, powi-
nien prezentować najwyższy poziom kompetencji sprzedażowych. Wyniki badania 
AC ujawniły jednak niewielką liczbę kandydatów o takich predyspozycjach (6 osób  
w okresie od listopada 2006 do lutego 2008 roku). Ostatecznie uznano więc, że kan-
dydat na menedżera powinien prezentować kompetencje sprzedażowe co najmniej 
na poziomie czwartym. 
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W tabeli 3 zobrazowano skutki obniżenia profilu kompetencji „proces sprze-
daży” z poziomu 5 na 4. W okresie od marca 2008 do maja 2010 roku w wyniku 
zmiany profilu liczba kandydatów uzyskujących rekomendację wzrosła przeszło 
dwukrotnie (z 6 do 15 osób). Jednocześnie liczba osób osiągających lub przekracza-
jących profil wymagany dla kompetencji „proces sprzedaży” zwiększyła się z 8% do 
41% (9 osób na 110 przebadanych w okresie od listopada 2006 do lutego 2008 roku 
do 57 osób na 137 przebadanych w okresie od marca 2008 do maja 2010 roku).

Tabela 3. Profil kompetencji KG od listopada 2006 do maja 2010 roku

Kompetencje Profil kompetencji 
od XI 2006 
do II 2008

Profil kompetencji 
od III 2008 
do V 2010

Kierowanie i dążenie do rezultatu     4     4
Coaching, ocena i motywowanie pracowników     4     4
Otwartość na zmiany i kreatywność (od czerwca  
2009 roku zmiana definicji kompetencji na „otwartość 
na zmiany i elastyczność w działaniu”)

    4     4

Rozwiązywanie problemów     4     4
Proces sprzedaży     5     4
Liczba kandydatów przebadanych w okresie 110 137
Liczba kandydatów spełniających lub przewyższają-
cych profil kompetencyjny dla stanowiska KG

    6   15

Liczba kandydatów spełniających lub przewyższają-
cych profil dla kompetencji „proces sprzedaży”

    9   57

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów selekcyjnych Zakładu 
Ubezpieczeń X

Okres od czerwca 2009 do stycznia 2010 roku

W czerwcu 2009 roku wprowadzono zmianę ogólnej definicji kompetencji „otwar-
tość na zmiany i kreatywność”. „Kreatywność” zastąpiono „elastycznością w dzia-
łaniu”. Wyniki obserwacji ujawniły bowiem, iż w pracy KG większe znaczenie ma 
umiejętność łatwego dopasowywania swoich działań do zmieniających się warun-
ków pracy oraz umiejętność angażowania podwładnych w te zmiany niż kreatyw-
ność rozumiana jako generowanie pomysłów i nowych rozwiązań. Ta wydawałoby 
się drobna zmiana znacząco wpłynęła na wyniki oceny kandydatów. 

ZZL(HRM)_2018_2(121)_Jóźwik_M_63-79



72 Studium przypadku

W tabeli 4 przedstawiono szczegółowe dane dotyczące liczby kandydatów, któ-
rzy uzyskali ocenę poszczególnych kompetencji na poziomie zgodnym z oczekiwa-
niami lub przekraczającym podstawowe wymogi Zakładu Ubezpieczeń X. Z danych 
wynika, że w drugim i trzecim okresie badania (od czerwca 2009 roku do końca 
badania) „otwartość na zmiany i elastyczność w działaniu” była kompetencją naj-
częściej osiągającą i przekraczającą profil kompetencji KG.

Tabela 4. Osoby osiągające lub przewyższające profil kompetencyjny w badaniu 
od czerwca 2009 roku (N = 189)

Kierowanie 
i dążenie do 
rezultatu

Coaching, ocena 
i motywowanie 
pracowników

Otwartość  
na zmiany  
i kreatywność

Rozwiązywanie 
problemów

Proces  
sprzedaży

58 43 77 53 54

Źródło: opracowanie własne

Warto również zauważyć, że od 2009 roku następuje znaczący wzrost liczby osób 
osiągających i przekraczających profil dla kompetencji „kierowanie i dążenie do re-
zultatu”, a spada dla kompetencji „proces sprzedaży”. Jest to odzwierciedleniem 
zmian w strategii rekrutacyjnej Zakładu Ubezpieczeń X. Po dwóch latach większość 
agentów o aspiracjach menedżerskich przeszła przez procesy rekrutacyjne i Zakład 
Ubezpieczeń X zmuszony był sięgnąć do źródeł zewnętrznych, a więc kandydatów 
spoza firmy. Wówczas do badania zaczęły trafiać osoby posiadające doświadcze-
nia zawodowe związane z zarządzaniem ludźmi, rzadziej jednak praktykę osobistą  
w sprzedaży.

Okres od czerwca 2010 do grudnia 2012 roku

W tym czasie w badaniu uczestniczyło 120 osób: 64 mężczyzn, 56 kobiet. Od 
stycznia do maja 2010 roku wstrzymano badanie AC w celu przeanalizowania efek-
tywności procesu selekcji. W rezultacie w maju 2010 roku Zakład Ubezpieczeń X 
zdecydował się na obniżenie zarówno skali kompetencyjnej, jak i profilu kompe-
tencyjnego KG. 

W tabeli 5 pokazano czterostopniową skalę zawierającą przedziały punktowe  
i przypisane do nich definicje opisowe dla poszczególnych poziomów oceny.
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Tabela 5. Skala oceny stosowana w badaniu AC w Zakładzie Ubezpieczeń X 
od maja 2010 roku

Poziom na 
skali oceny

Opis poziomu

1 Osoba przejawia zachowania będące przeciwieństwem zachowań pożądanych
2 Osoba przejawia zachowania wskazujące na występowanie danej kompetencji w stop-

niu śladowym, minimalnym; przeważnie jest w swoich działaniach nieskuteczna
3 Osoba przejawia większość zachowań pożądanych; często jest w swoich działaniach 

skuteczna
4 Osoba przejawia większość zachowań pożądanych, robi to z ochotą i przeważnie 

skutecznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów selekcyjnych Zakładu 
Ubezpieczeń X

Profil dla każdej z kompetencji został określony na poziomie trzecim. Już do 
końca badania w roku 2012 obowiązywała skrócona skala oceny. Ta zmiana była 
wynikiem frustracji Zakładu Ubezpieczeń, spowodowanej za małą w stosunku do 
oczekiwań liczbą kandydatów uzyskujących rekomendację. Na 247 przebadanych 
w tym czasie osób tylko 21 osiągnęło poziom wymagany, by zakwalifikować się 
do dalszego udziału w procesie selekcji. W skróconej skali wyraźnie zróżnicowano 
definicję poziomów 2 i 3 (patrz tab. 4), licząc, iż zmusi to asesorów do częstszego 
kwalifikowania kandydatów jako „przejawiających większość zachowań pożąda-
nych”. Konsekwencją tej decyzji było „spłaszczenie” ocen. W raportach pojawiła 
się znacznie większa liczba ocen 2,5 w stosunku do pozostałych. Ocena 2,5 zastą-
piła w praktyce poprzednie poziomy 3 oraz 3,5. Zmiana skali nie wpłynęła jednak 
na wzrost liczby osób kwalifikowanych jako spełniające profil KG. Dała jednak 
Zakładowi Ubezpieczeniowemu X podstawę do zwiększenia liczby rekomendacji 
„warunkowych”. Posłużono się bowiem wybiegiem polegającym na zmianie zasad 
udzielania rekomendacji w raportach indywidualnych. Pierwotne dwie kategorie  
(tj. „Wyniki badania AC stanowią przesłankę do rekomendacji” dla kandydatów osią-
gających co najmniej wartość profilu we wszystkich kompetencjach oraz „Wyniki 
badania AC nie stanowią przesłanki do rekomendacji” – dla pozostałych wyników) 
poszerzono o trzecią – „Wyniki badania AC nie dają jednoznacznych przesłanek do 
rekomendowania”. Kategorię tę stosowano, gdy nie więcej niż dwie spośród pięciu 
badanych kompetencji zostały ocenione poniżej profilu kompetencyjnego, jednak 
nie niżej niż na poziomie 2,5. Dodatkowa kategoria miała w założeniu informować 
osoby ostatecznie decydujące o kontynuowaniu procesu naboru, że kandydat ma 
potencjał w kierunku zarządzania zespołem agentów, jednak pewne kompetencje 
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wymagają dodatkowej weryfikacji innymi narzędziami selekcji. W praktyce rozwią-
zanie to stwarzało dyrektorom oddziałów możliwość zatrudniania menedżerów bez 
wymaganych kompetencji. Dzięki temu szefowie placówek sprzedaży mogli wypeł-
niać plany rekrutacyjne, nakładane na nich przez Zakład Ubezpieczeń X.

Podsumowanie badania – weryfikacja hipotezy

W tabeli 6 przedstawiono zbiorczo wyniki badania AC w Zakładzie Ubezpieczeń X 
w latach 2006–2012. Prezentowane dane świadczą o tym, że tylko nieliczna grupa 
osób biorących udział w AC posiadała kompetencje rozwinięte w stopniu oczeki-
wanym przez Zakład Ubezpieczeń X. Zdefiniowany proces naboru oraz narzędzia 
przygotowane na potrzeby selekcji kandydatów nie wspierały w istotny sposób re-
alizacji celów rekrutacyjnych firmy. Zaledwie 8,7% osób skierowanych do udziału  
w AC prezentowało oczekiwane zachowania na pożądanym poziomie.

Tabela 6. Ogólne wyniki badania AC w Zakładzie Ubezpieczeń X

Okres badania Liczba osób  
uczestniczących  
w badaniu

Liczba osób osiągają-
cych lub przekracza-
jących profil kompe-
tencji

Osoby spełniające 
oczekiwania w sto-
sunku do całej bada-
nej populacji (%)

Okres od listopada 2006  
do maja 2009 r.

178 18 10,1

Okres od czerwca 2009  
do stycznia 2010 r.

  69   3   4,3

Okres 3 od maja 2010  
do grudnia 2012 r.

120 11   9,1

RAZEM 367 32   8,7 
Średnia dla całego 
badania 

Źródło: opracowanie własne

W przekroju całego badania kompetencją najczęściej prezentowaną przez kandy-
datów na poziomie oczekiwanym była „otwartość na zmiany i elastyczność w dzia-
łaniu”. Wysoka pozycja kompetencji związanej z akceptowaniem i umiejętnością 
działania w sytuacji zmian potwierdza, że pracę w ubezpieczeniach podejmują oso-
by przedsiębiorcze, godzące się na ryzyko związane z prowadzeniem własnej dzia-
łalności gospodarczej (Baum i wsp., 2007). Umowa menedżerska wiązała wysokość 
dochodów KG z efektami pracy podlegających mu agentów, na co menedżer nie 
miał bezpośredniego wpływu. Akceptacja zmian i związanego z nimi ryzyka była 
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cechą, która wyróżnia osoby aspirujące do stanowiska KG silniej niż poziom roz-
woju innych kompetencji.

W tabeli 7 przedstawiono zbiorcze wyniki obserwacji w latach 2006–2012. Dane 
dotyczą liczby kandydatów, którzy uzyskali ocenę poszczególnych kompetencji na 
poziomie zgodnym z oczekiwaniami lub przekraczającym podstawowy profil KG.

Tabela 7. Liczba osób osiągających lub przekraczających profil dla  
poszczególnych kompetencji w przekroju całego badania (N = 367)

Kierowanie  
i dążenie  
do rezultatu

Coaching, 
ocena i mo-
tywowanie 
pracowników

Otwartość  
na zmiany  
i elastyczność 
w działaniu

Rozwiązywa-
nie proble-
mów

Proces  
sprzedaży

Liczba osób 122 115 158 126 150

Źródło: opracowanie własne

Najrzadziej reprezentowaną kompetencją w profilu KG był „coaching, ocena 
i motywowanie pracowników”. Behawioralny opis tej kompetencji zawierał wie-
le wskaźników związanych z subtelnymi umiejętnościami, takimi jak: budowanie 
motywacji i zaangażowania pracowników, dbałość o komunikację dwustronną, na-
stawienie na wzmacnianie pozytywnych zachowań i szukanie sposobów rozwijania 
kompetencji podwładnego. W przekroju całego badania okazało się, że w obszarze 
coachingu, oceny i motywowania pracowników odnotowano też najwięcej zacho-
wań na poziomie 1, czyli przeciwstawnych do pożądanych. „Miękkie” aspekty pra-
cy KG stanowiły największe wyzwanie i najrzadziej charakteryzowały kandydatów. 
Kompetencją zdecydowanie najczęściej reprezentowaną na najwyższym poziomie 
oceny był „proces sprzedaży”

Tabela 8. Liczba osób o najniższym i najwyższym poziomie poszczególnych 
kompetencji w przekroju całego badania (N = 367)

Kierowanie  
i dążenie  
do rezultatu

Coaching, 
ocena i mo-
tywowanie 
pracowników

Otwartość  
na zmiany  
i elastyczność 
w działaniu

Rozwiązywa-
nie proble-
mów

Proces  
sprzedaży

Oceny 
najniższe

  2 15   6   7   9

Oceny 
najwyższe

10 10 13 12 25

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 8 zawiera zbiorcze wyniki obserwacji w latach 2006–2012. Dane dotyczą 
liczby kandydatów, którzy uzyskali oceny najniższe i najwyższe dla poszczególnych 
kompetencji w skalach opisujących profil KG (gdzie 1 oznacza poziom najniższy, 
a 5 lub 4 poziom najwyższy w zależności od stosowanej skali, pięcio- lub cztero-
punktowej).

Wnioski wynikające ze studium przypadku

Wnioski dotyczące opisanego przypadku podzielić można na te wprost wynikające 
z prezentowanych danych oraz pośrednie, głębiej sięgające w specyfikę działania 
Zakładu Ubezpieczeń X. 

1. Rezygnacja z nadmiernych oczekiwań w stosunku do kandydatów poskut-
kowała lepszym dopasowaniem profilu kompetencji do potrzeb rekrutacyjnych 
Zakładu Ubezpieczeń X. Obniżenie profilu dla kompetencji „proces sprzedaży” 
pozwoliło rekomendować większą liczbę osób na stanowisko KG, nie zmniejszając 
jednocześnie oceny ich przydatności zawodowej.

2. Rekrutacja wewnętrzna oprócz wielu zalet (jak np. znajomość specyfiki firmy 
oraz produktów) niesie też zagrożenia. Inny charakter pracy sprzedawcy i mene-
dżera powoduje, że nawet osoby o dużych umiejętnościach handlowych często nie 
odnajdują się w zadaniach związanych z kierowaniem ludźmi i realizacją celów biz-
nesowych zespołu. Zmiana źródła poszukiwania kandydatów na zewnętrzne umoż-
liwia pozyskanie osób o kluczowych dla zawodu kompetencjach, natomiast wiedza 
i umiejętności związane ze specyfiką pracy w danej firmie mogą być uzupełnione 
poprzez szkolenia i praktykę.

3. Szersza skala oceny pozwala lepiej różnicować kandydatów i daje więcej warto-
ściowych informacji zarządczych (zwłaszcza w zestawieniu z opisową częścią rapor-
tu AC). Rozszerzenie skali oceny nie wpłynęło na zwiększenie liczby rekomendacji.

4. Ciekawe, iż często zdarzały się sytuacje, gdy osoby uzyskujące rekomendację 
w wyniku badania AC (tj. spełniające lub przewyższające profil kompetencji KG) 
rezygnowały z dalszego udziału w procesie rekrutacji Zakładu Ubezpieczeń X. Naj-
częstszym powodem było przyjęcie innej, bardziej atrakcyjnej oferty pracy. Można 
stąd wywnioskować, że zdiagnozowany w badaniu poziom kompetencji menedżer-
skich kandydatów był oceniany równie wysoko przez inne firmy. Może to pośrednio 
potwierdzać trafność doboru narzędzi i metodologii badania.

Wyniki assessment center prowadzonego w Zakładzie Ubezpieczeń X w latach 
2006–2012 wskazują, że do ośrodka oceny trafiali kandydaci przypadkowi, w małym 
stopniu odpowiadający potrzebom firmy. Dlaczego tak się działo, skoro procedu-
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ry rekrutacyjne zakładały, że każdy kandydat powinien przejść wstępną weryfika-
cję kompetencji przed skierowaniem do badania? Dyrektorzy oddziałów podlegali  
w praktyce mechanizmom zachęcającym ich, by rezygnować ze wstępnego prze-
siewu kandydatów i zatrudniać osoby pomimo braku rekomendacji. Plany rekru-
tacyjne nakładane na oddział określały liczbę menedżerów, którą powinien za-
trudnić dyrektor. Realizacja tych planów wpływała na ocenę oraz wynagrodzenie 
dyrektora. Jednak charakter pracy oraz możliwości zarobkowe KG nie były wy-
starczająco atrakcyjne, by podaż kandydatów odpowiadała zapotrzebowaniu firmy.  
W wielu przypadkach to dyrektorom oddziałów zależało bardziej niż kandydatom, 
by ci zgodzili się „spróbować” kariery menedżerskiej. W tej sytuacji rezygnowano ze 
wstępnej weryfikacji kompetencji, by nie zamykać sobie możliwości kontynuowania 
naboru. Uznaniowość decyzji dyrektora o podpisaniu umowy z menedżerem spra-
wiała, że decydowano się zatrudniać osoby bez potrzebnych predyspozycji po to, by 
zrealizować plan rekrutacyjny oddziału. Ten splot uwarunkowań tworzył frustrację 
wszystkich stron procesu. Firma winiła dyrektorów za nieodpowiedzialne traktowa-
nie kosztów oraz lekceważenie procedur rekrutacyjnych (chybiona rekrutacja kosz-
towała firmę do kilku tysięcy złotych za osobę). 

Dyrektorzy zarzucali zakładowi utrudnianie realizacji zadań, gdyż tylko nieliczni 
niełatwo znalezieni kandydaci uzyskiwali rekomendację po badaniu AC. Kierownicy 
zaś byli rozczarowani niskimi dochodami związanymi z efektami swojej pracy oraz 
ze stałą presją na poprawę wyników. Skutkowało to częstymi odejściami z pracy  
i zmuszało dyrektorów oddziałów do szukania wciąż nowych kandydatów na mene-
dżerów. Ta sytuacja negatywnie wpływała na motywację pracowników i zewnętrzny 
wizerunek firmy jako pracodawcy. 

Opisany przypadek dowodzi, iż efektywność procesu selekcji jest warunkowana 
nie tylko poprawnością wykorzystywanych narzędzi, lecz również przez inne, ko-
egzystujące z nim systemy. Presja bieżącego wyniku i dążenie do osiągnięcia celów 
krótkookresowych mogą tworzyć przestrzeń dla decyzji nieracjonalnych i generu-
jących wysokie koszty w dłuższej perspektywie czasu. By uniknąć takiej sytuacji, 
potrzeba zgody wszystkich uczestników tych procesów na przyjęcie jednolitych 
standardów działania, stworzenia środowiska sprzyjającego ich realizacji oraz kon-
sekwencji w realizacji ustaleń. W praktyce działania korporacji jest to jednak nie-
zwykle trudne.
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The Assessment Center as a Tool in the Selection Process of  Candidates  
for Sales Managers: The Example of  a Leading Insurance Company  

Operating on the Polish Market
Summary

Insurance Company X (a leading insurance company in Poland whose real identity 
must remain confidential due to the data discussed) applied the assessment center 
(AC) evaluation method over the years 2006–2012 to assess the competence of  
candidates for unit manager. The aim of  the study as described in the article is to 
compare the behaviors of  candidates for the position of  unit manager with the 
pattern of  behaviors of  effective managers as described in the competency profile 
for the job.

___________________

M a r c i n  J ó ź w i k – ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczne studium pomagisterskie „Pro-
fesjonalny doradca finansowy” w Szkole Głównej Handlowej. Jest doktorantem 
Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie.
Tematyką kompetencji zawodowych i rozwijania potencjału pracowników zajmu-
je się od 1995 roku. Początkowo związany z Departamentem Pośrednictwa Pracy  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, później przez 10 lat pracował na sta-
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nowiskach menedżerskich w międzynarodowej korporacji. Projektował systemy 
rekrutacji i selekcji oraz ścieżki rozwoju zawodowego pracowników, oparte na zde-
finiowanych kompetencjach i sprofilowanych stanowiskach pracy. Budował narzę-
dzia oraz metodologie badania kompetencji. 
Od 2003 roku projektuje i prowadzi badania metodą AC i DC. Zarządza ośrod-
kami oceny i rozwoju, szkoli i superwizuje asesorów. Przeprowadził około 3 tys. 
udokumentowanych obserwacji asesorskich na potrzeby kilkudziesięciu organizacji 
biznesowych.
W 2012 roku rozpoczął współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie 
jako wykładowca na podyplomowym studium Akademia Kompetencji Menedżera 
oraz kursie Certyfikowany Asesor Metody AC/DC.
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