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Wstęp
Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach wymaga mierzenia się
z nowymi wyzwaniami, wynikającymi z różnych czynników. Do dwóch kluczowych należy
zaliczyć te, które powodowane są poziomem konkurencyjności na rynkach poszczególnych
branż oraz te, które występują po stronie samych zasobów ludzkich. Z tego względu skuteczne
radzenie sobie organizacji z zarządzaniem zasobami ludzkimi wymaga uważnej obserwacji
trendów występujących na rynku pracy oraz zrozumienia potrzeb i oczekiwań pracowników.
Liczne opracowania naukowe odwołują się do koncepcji, które przekonują, iż to właśnie ludzie,
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posiadający

określone

oddziaływania

atrybuty,

przedsiębiorstw

są
na

najważniejszym
pracowników

są

zasobem
w

organizacji.

głównej

mierze

Sposobem
aktywności

ukierunkowane na rozwój ich kompetencji, traktowane najczęściej jako swoista inwestycja, która
powinna przynieść zakładany zwrot.
Najnowsze podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi podejmują zagadnienia
identyfikacji

i

kształtowania

oczekiwanych

kompetencji

zarówno

w

odniesieniu

do poszczególnych stanowisk, jak i organizacji jako całości. Same kompetencje uznaje się
w pewnym sensie za pierwotne. Wiedza o nich poprzedza decyzję o zatrudnieniu,
ponadto w każdej organizacji istnieje potrzeba celowego oraz racjonalnego kształtowania
kompetencji i zatrudnienia 1. M. Armstrong wskazuje, iż zarządzanie zasobami ludzkimi oparte
na kompetencjach polega na zastosowaniu pojęcia kompetencji i wyników analizy kompetencji
w celach informacyjnych oraz z intencją udoskonalenia procesów rekrutacji i selekcji,
projektowania stanowisk pracy, zarządzania przez efekty, rozwoju czy wynagradzania
pracowników 2. Przyjmuje się, że może ono efektywnie wspierać organizację w działaniach
prowadzących do osiągnięcia przewagi nad konkurentami, budowie wartości firmy oraz radzeniu
sobie z wyzwaniami, jakie stawia rynek. Kompetencje organizacji wiąże się ponadto z jej misją,
wizją i strategią 3.
Doskonalenie kompetencji pracowników niepodważalnie stanowi ważny element każdej
współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszar działania menedżerów

1

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 146.
2
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 151.
3
T. Oleksyn, op. cit, s. 9.
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i specjalistów personalnych. Rozwój zasobów ludzkich, jako podstawowy proces w ramach
realizacji funkcji personalnej, wiąże się integralnie z rozwojem organizacji oraz kształtowaniem
karier zawodowych. Działania zorientowane na rozwój pracowników mają na celu z jednej
strony zaspokajanie ich oczekiwań, a z drugiej są podyktowane obecnymi i przyszłymi
potrzebami przedsiębiorstwa, w kontekście przyjętej strategii rozwoju firmy. Zdaniem
Cz. Zająca aktualnie najważniejszą misją funkcji personalnej staje się kształtowanie
pracowników zgodnie z ich profilem zawodowo-osobowościowym, co umożliwia wykorzystanie
ich wiedzy w generowaniu przez przedsiębiorstwo efektów ekonomicznych, satysfakcjonujących
jego właścicieli 4. Sposobem na ustrukturyzowanie i ukierunkowanie działań w obszarze rozwoju
może być więc zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach.
W licznych publikacjach dotyczących zarządzania personelem rozpatruje się problematykę
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kształtowania i wykorzystania potencjału pracowników oraz zwraca uwagę na konieczność
dostosowania działań do określonej sytuacji i zmian, które dokonują się w ramach danego
przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu. Kluczową rolę odgrywają zatem ludzie, zdolni
do szybkiego przystosowania się do wymagań i dynamiki wynikającej np. z rozwoju
technologicznego, ekonomicznego, czy społecznego. W obrębie nauk o zarządzaniu podejście
to jest właściwe orientacji na człowieka oraz wpisuje się w założenia koncepcji HRM
(zarządzania zasobami ludzkimi) czy zarządzania kapitałem ludzkim 5. Występuje tutaj ścisły
związek między teorią i praktyką zarządzania, które bez siebie nie istnieją i warunkują
wypracowanie metod i sposobów postępowania zdolnych skutecznie wspierać funkcjonowanie
przedsiębiorstw, zależnie od określonych uwarunkowań.
Dorobek teoretyczny nauk o zarządzaniu, w tym subdyscypliny zarządzania zasobami
ludzkimi, a także dostarczany poprzez badania naukowe wkład w postaci implikacji dla praktyki
zarządzania, wzbogaca ten obszar o określone metody, techniki, narzędzia i systemy, które
wykorzystywane są,

na poziomie operacyjnym, do zarządzania zasobami ludzkimi

w organizacjach. Zainteresowaniem cieszą się instrumenty, których skuteczność jest wysoka.
Liczne analizy wskazują, iż warunek ten spełniają ośrodki oceny i ośrodki rozwoju, czyli metody
Assessment Centre (AC) i Development Centre (DC), które uznawane są za jedno z najbardziej

4

Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2012, s. 66.
5
J. Lichtarski, O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami,
[w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008,
s. 54.
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kompleksowych podejść do doboru, oceny i rozwoju personelu 6. Stanowią zarazem ważne
narzędzie w systemie zarządzania kompetencjami pracowników. Z perspektywy organizacji
metody te pełnią rolę narzędzia wspierającego w podejmowaniu decyzji w różnych procesach
zarządzania zasobami ludzkimi, tj. m.in. selekcji personelu, czy diagnozy i oceny kompetencji
w celu zaplanowania ścieżek rozwoju. Natomiast z punktu widzenia pracownika ośrodki mogą
stanowić ważne źródło informacji zwrotnej, użytecznej dla jego rozwoju osobistego
i zawodowego.
W literaturze zagranicznej metodom AC i DC przypisuje się istotną rolę w kreowaniu
realizacji strategii korporacyjnej, ze względu na ich oddziaływanie na proces rozwoju
organizacji,

szczególnie

w

aspekcie

doboru

menedżerów,

zarządzania

talentami,

czy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Przegląd opracowań podejmujących
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problematykę wykorzystania ośrodków oceny i rozwoju w praktyce zarządzania zasobami
ludzkimi wskazuje, iż ich rola w kształtowaniu kompetencji pracowników oraz wspieraniu
realizacji strategii przedsiębiorstw może wzrastać. Jako główne powody naukowcy wymieniają
globalizację,

innowacje,

konieczność

identyfikowania

„wizjonerskich”

menedżerów

oraz potrzeby związane z zarządzaniem talentami 7. Również w opracowaniach polskich autorów
coraz więcej miejsca poświęca się metodom AC i DC, pojawiają się także wyniki
z prowadzonych eksploracji. Ze względu na swoją specyfikę ośrodki oceny i rozwoju są
stosowane szczególnie w dużych firmach. Nieliczne badania przeprowadzone do tej pory
w Polsce mają najczęściej charakter ilościowy i zasadniczo obejmują wykorzystanie ośrodków
w procesach selekcji oraz projektach rozwoju kompetencji. Jak pokazuje praktyka, istnieje
więcej możliwości ich implementacji w realizacji funkcji personalnej w organizacji. Jest
to zatem obszar nadal w niewielkim stopniu rozpoznany, co przekonuje do kontynuowania badań
obejmujących tę problematykę.
Wymienione czynniki stały się decydującymi przesłankami podjęcia badań nad
wykorzystaniem metod Assessment Centre i Development Centre w doskonaleniu kompetencji
pracowników. Zdaniem autorki niniejszej pracy, szczególnie interesujące poznawczo jest
dogłębne rozpoznanie ośrodków oceny i rozwoju w określonym kontekście, czyli
w rzeczywistości organizacyjnej. Zasadne jest zatem zastosowanie jakościowych metod
6

T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 137.
7
Assessment Centres and Global Talent Management, edited by Povah N. and G.C. Thornton III,
https://books.google.pl/books?id=5eCJ3GvcZBwC&pg=PR24&lpg=PR24&dq=Assessment+centres:+a+practical+h
andbook&source=bl&ots=2uobnHdSz7&sig=RntqqnF-ASItLODGXxEuFVNAynU&hl=pl&sa=X&ei=3IRcVbCfI
saksAGC14HYCw&ved=0CFMQ6AEwCA#v=onepage&q=Assessment%20centres%3A%20a%20practical%20
handbook&f =false (9.10.2016).

6
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badawczych, umożliwiających wszechstronny opis przedmiotu. Podstawowym problemem
badawczym niniejszej dysertacji jest zatem analiza dotycząca możliwości i sposobów
wykorzystania AC i DC w doskonaleniu kompetencji pracowników oraz ocena skuteczności tych
metod we wspieraniu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach funkcjonujących
w Polsce. Problem badawczy pracy zawarto w pytaniu: w jakich sytuacjach, w jaki sposób
i z jaką skutecznością metody Assessment Centre i Development Centre wspierają doskonalenie
kompetencji pracowników?
Ze względu na wybrany obszar rozważań, sformułowano cel główny oraz cele pomocnicze
niniejszej rozprawy. Celem głównym pracy jest:
Wskazanie sposobów i warunków skutecznego wykorzystania metod
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Assessment Centre i Development Centre w doskonaleniu kompetencji pracowników
w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
Cele pomocnicze mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Cel poznawczy rozprawy
doktorskiej dotyczy uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy w zakresie wykorzystania metod
Assessment Centre i Development Centre w doskonaleniu kompetencji pracowników
w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Z kolei cel aplikacyjny obejmuje opracowanie
praktycznych zaleceń odnoszących się do sposobów i warunków wykorzystania metod
Assessment Centre i Development Centre w celu doskonalenia kompetencji pracowników, które
to kompetencje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej
organizacji.
Cel główny oraz cele pomocnicze niniejszej dysertacji zostaną zrealizowane poprzez
odpowiedzi na kolejne pytania badawcze, które równocześnie wyznaczyły tok prowadzonych
analiz literaturowych i empirycznych. Na potrzeby podjętego tematu sformułowano następujące
pytania badawcze:
1. Czym jest doskonalenie (rozwój) pracowników i jakie jest jego miejsce prezentowane
we współczesnych koncepcjach zarządzania zasobami ludzkimi?
2. W jakich procesach zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywane są narzędzia
zarządzania kompetencjami?
3. Jaka jest charakterystyka metod Assessment Centre i Development Centre oraz jakie
przesłanki wpływają na wykorzystywanie tych metod w procesach zarządzania zasobami
ludzkimi?
4. W jakich sytuacjach metody Assessment Centre i Development Centre wspierają
doskonalenie kompetencji pracowników w organizacjach?

7
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5. W jaki sposób metody Assessment Centre i Development Centre wspierają doskonalenie
kompetencji pracowników w organizacjach?
6. Z jaką skutecznością metody Assessment Centre i Development Centre wspierają
doskonalenie kompetencji pracowników w organizacjach?
Reasumując, istotą wyznaczonego celu naukowego dysertacji jest wypełnienie luki
w obszarze wiedzy dotyczącej sposobów i warunków wykorzystania ośrodków oceny i rozwoju
w praktyce przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski. Praca ma charakter teoretycznopoznawczy. Chcąc udzielić rzetelnej odpowiedzi na postawione pytania badawcze, autorka
przeprowadziła studia literaturowe, uwzględniające wybrane monografie, czasopisma naukowe
i źródła internetowe. Drugi obszar aktywności eksploracyjnej obejmował badania empiryczne
prowadzone w wybranym obszarze. Jako zasadniczą metodę badawczą zastosowano studium
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przypadku (case study) oraz, uzupełniająco, kwestionariusz ankiety. Badania empiryczne zostały
przeprowadzone w sześciu przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Ograniczenie
eksploracji do kilku przypadków pozwoliło lepiej zrozumieć przedmiot badań, okoliczności
i przebieg zjawisk w określonym kontekście. Za wyborem tej metody przemawiało także
umiejscowienie problemu badawczego dysertacji w subdyscyplinie zarządzania zasobami
ludzkimi i konieczność dostosowania metod badawczych właściwych naukom o zarządzaniu.
Jednakowoż autorka ma świadomość ograniczeń wynikających z jej zastosowania.
Praca składa się z czterech rozdziałów, a jej struktura odzwierciedla problematykę
sprecyzowaną w formie problemu badawczego niniejszej dysertacji. Pierwsze dwa rozdziały
mają charakter teoretyczny, rozdziały trzeci i czwarty zawierają wyniki analiz jakościowych
wraz z wywiedzionymi na ich podstawie wnioskami i postulatami dla praktyki zarządzania.
W rozdziale pierwszym autorka dąży do udzielenia odpowiedzi na dwa pierwsze pytania
badawcze. Uwzględniając ich zakres, dokonano próby określenia, czym jest doskonalenie
pracowników oraz jakie jest jego miejsce w najnowszych koncepcjach zarządzania zasobami
ludzkimi. W dalszej kolejności uwaga koncentrowała się na określeniu istoty kompetencji,
a także ich roli w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka wskazała na znaczenie, jakie
doskonalenie kompetencji może odgrywać zarówno dla organizacji jak i samych pracowników,
również w kontekście ich rozwoju zawodowego, rozpatrywanego z perspektywy całej kariery
zawodowej.
Kolejna część pracy koncentruje się na przedmiocie badań, czyli metodach Assessment
Centre i Development Centre. Autorka na wstępie rozdziału drugiego postawiła kilka pytań
szczegółowych, na których odpowiedzi, w jej intencji, miały stać się użyteczne z punktu

8

Wstęp

widzenia zebrania i usystematyzowania zasobów wiedzy dotyczących ośrodków oceny
i rozwoju. Próba wyjaśnienia istoty metod AC i DC objęła również aspekt ich wykorzystania
(implementacji) w realizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
Rozdział trzeci rozpoczyna teoretyczne omówienie metody case study zastosowanej w celu
przeprowadzenia badań empirycznych. Autorka omówiła etapy w procedurze badawczej studium
przypadku, którym został podporządkowany tok i chronologia prowadzonych badań terenowych
w wybranych sześciu przedsiębiorstwach. Ta część pracy zawiera szczegółowe opisy
prezentujące praktykę wykorzystania metod AC i DC, powstałe dzięki zastosowaniu różnych
technik badawczych w obrębie studium przypadku oraz, dodatkowo, omówienie kwestionariusza
ankiety, zastosowanego uzupełniająco w celu spojrzenia na przedmiot badań z różnych
perspektyw. Pozwoliło to na zrealizowanie celu poznawczego pracy, czyli uzupełnienie

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej specyfiki, okoliczności i sposobów wykorzystania
ośrodków w doskonaleniu kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach działających na
terenie Polski. Zebrany materiał stanowił podstawę dla rozważań podjętych w rozdziale
czwartym.
Ostatnią – czwartą – część pracy rozpoczyna zbiorcza analiza zebranego materiału
empirycznego oraz przeprowadzone na jej podstawie wnioskowanie. Rozdział zawiera
wskazania dotyczące sposobów i warunków skutecznego wykorzystania ośrodków oceny
i rozwoju w doskonaleniu kompetencji pracowników. Autorka pracy podjęła próbę analizy oraz
oceny

czynników

sprzyjających

i

utrudniających

wdrażanie

metod

AC

i

DC

w przedsiębiorstwach, a także wskazała implikacje menedżerskie w zakresie ich wykorzystania
w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział kończy zagadnienie związane ze
sposobami wykorzystania i doskonalenia ośrodków oceny i rozwoju w przedsiębiorstwach
funkcjonujących w Polsce.
W zakończeniu dysertacji dokonano podsumowania, uwzględniającego główne wnioski
formułowane we wcześniejszych częściach pracy, które odnoszą się do postawionych pytań
badawczych. Wskazano także kierunki dalszych eksploracji w podjętej problematyce.

9

Rozdział 1
Rozwój zawodowy i doskonalenie oparte na kompetencjach
Rozwój zawodowy pracowników, w kontekście podjętej problematyki, obejmuje sposób
podejścia przedsiębiorstwa do doskonalenia zasobów ludzkich, będących w jego dyspozycji,
realizowanego w ramach procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz przy wsparciu narzędzi
ku temu dedykowanych. Początkowa część rozdziału niniejszej dysertacji obejmuje zagadnienia
związane z rozwojem zawodowym pracowników, miejscem w zarządzaniu zasobami ludzkimi
i jego najnowszych koncepcjach. W dalszej kolejności autorka pracy odnosi się do pojęcia
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kompetencji zawodowych i ich znaczenia dla teorii zarządzania kompetencjami oraz funkcji,
jaką spełniają w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Uwaga koncentruje się na
kompetencjach, odnoszonych do zasobów, które tkwią w człowieku i poddają się kształtowaniu.
Rozwój kompetencji zawodowych może bowiem przynosić korzyści zarówno samej jednostce
jak i organizacji dysponującej tymi kompetencjami. Ta część pracy będzie próbą odpowiedzi na
dwa pytania badawcze:



Czym jest doskonalenie (rozwój) pracowników i jakie jest jego miejsce prezentowane we
współczesnych koncepcjach zarządzania zasobami ludzkimi?



W jakich procesach zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywane są narzędzia
zarządzania kompetencjami?

1.1. Pojęcie rozwoju zawodowego i jego miejsce
w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Słowo rozwój pochodzi od łacińskiego czasownika evolvere (wić, rozwijać się). W Słowniku
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego stanowi źródłosłów dla pojęcia
ewolucja 8. Słownik poprawnej polszczyzny i Słownik języka polskiego definiują rozwój jako
proces przeobrażeń, przemian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych lub pod pewnym

8

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego (ewolucja – stopniowy rozwój;
proces przeobrażeń, zmian zachodzących w granicach danej jakości, przechodzenia do form bardziej złożonych,
doskonalszych; ewoluować – rozwijać się, zmieniać się stopniowo), http://www.slownik-online.pl/kopalinski/4765
F45FF2611218C12565BE00467ACD.php (1.12.2015).
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względem doskonalszych 9; także pewne (wyższe) stadium tego procesu, rozkwit, rozrost10.
W najnowszym Słowniku języka polskiego pojęcie to odnoszone jest do istot żywych (proces
zmian zachodzących w organizmach w ciągu życia osobnika lub w kolejnych pokoleniach),
stanów (proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem
doskonalszych) i zdarzeń (sposób rozwijania się zdarzeń w czasie) 11. Wśród wyrazów
bliskoznacznych i synonimów pojęcia rozwój wymienia się m.in.: proces, postęp, zmianę,
przyrost, progresję, ewolucję, wzrost, powstawanie, rozkwit, dynamizację, wzmocnienie,
innowację 12. Można zatem przyjąć, że rozwój jest procesem, przebiegającym w czasie, a jego
oznaką jest zmiana, którą charakteryzuje osiągnięcie stanu ulepszonego w stosunku do jego
wcześniejszej formy. Problematyką związaną z rozwojem zajmuje się wiele dziedzin nauki.
Rozwój odnoszony do człowieka rozpatrywany jest m.in. na gruncie biologii, psychologii,
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socjologii, pedagogiki, czy zarządzania zasobami ludzkimi.
Z punktu widzenia celów niniejszej dysertacji w centrum zainteresowania znajduje się
rozwój człowieka związany z jego aktywnością zawodową, która oznacza konieczność uczenia
się i zdobywania nowych umiejętności oraz podejmowania szeregu decyzji, uwarunkowanych
różnymi czynnikami, w szczególności biologicznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi
i społecznymi. Znaczący wkład w tworzenie teorii dotyczącej rozwoju zawodowego przypisuje
się D.E. Superowi, który jest także uznawany za autora tego terminu 13. Według badacza rozwój
zawodowy to proces rozwoju i uczenia się, któremu podporządkowane są wszystkie przypadki
zachowania zawodowego, stopniowy wzrost i zmiany zdolności jednostki do określonych
rodzajów zachowania zawodowego oraz powiększenie się jego repertuaru lub zasobu
zachowania zawodowego 14. Podejście D.E. Supera zawiera w sobie odwołanie do teorii
o samookreślaniu się (zachowanie jest odbiciem dążeń jednostki do wdrożenia samooceny
i samoopisu) oraz odkryć psychologii rozwojowej. Kładzie nacisk na aspekty związane
z uczeniem się15. Na gruncie polskim, często cytowana definicja rozwoju zawodowego należy
do K. Czarneckiego. Oparta jest ona na wieloletnich badaniach autora, który pod tym pojęciem
9

W. Doroszewski (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, tom 7, Warszawa 1965, s. 1330-1331; M. Szymczak
(red.), Słownik języka polskiego, tom 3, Warszawa 1995, s. 123.
10
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom 3, Warszawa 1995, s. 123.
11
Słownik języka polskiego, PWN – http://sjp.pwn.pl/szukaj/rozw%C3%B3j.html (30.11.2015).
12
Słownik Synonimów – https://www.synonimy.pl/synonim/rozw%C3%B3j/ (1.12.2015).
13
D.E. Super, Theory of vocational development, American Psychologist, 1955, nr 8, page 8.
14
J. Budkiewicz, Psychologiczna problematyka rozwoju zawodowego... [w:] A. Sarapata (red.), Socjologia
zawodów, Wiedza i Książka, Warszawa 1965, s. 252-253.
15
D.E. Super wskazał pięć stadiów rozwoju zawodowego, z których składa się życie człowieka: rośnięcia,
eksploracji, stabilizacji, zachowania status quo oraz schyłkowego; J. Jantura, Rozwój zawodowy człowieka, [w:]
W. Trzeciak i inni (red.), Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Urząd Pracy, Warszawa 1994,
s. 6-10.
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rozumie

społecznie

pożądany

proces

przemian

kierunkowych

jednostki

(ilościowych

i jakościowych), które warunkują jej aktywny i społecznie oczekiwany udział w przekształcaniu
oraz doskonaleniu samego siebie i przez to swojego otoczenia materialnego, społecznego
i kulturowego 16. Oznacza to, zgodnie z interpretacją Cz. Plewki, że głównym czynnikiem
rozwoju są zmiany, które zachodzą w świadomości, zachowaniu i działaniu jednostki, zatem
psychologiczne aspekty zawodowego rozwoju człowieka są podstawą, albo co najmniej
głównym czynnikiem jego całościowego rozwoju 17. Jak zauważa A. Wach-Kąkolewicz,
w procesach uczenia, poszerzania wiedzy i zdobywaniu doświadczenia ważną rolę odgrywa
także refleksyjność, polegająca (w uproszczeniu) na głębokim namyśle, który powinien
towarzyszyć obserwacji tego, co robimy, co robią inni i dlaczego to robią 18. Jak podkreśla
M. Adamiec, człowiek ma poczucie rozwoju, kiedy widzi, że jego kompetencje są
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wykorzystywane i przynoszą efekty, kiedy to, co robi jest zgodne z jego preferencjami
(motywacja) oraz kiedy ma poczucie, że wykorzystał lub wykorzystuje ważne okoliczności
i okazje w życiu 19.
Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego, z punktu widzenia nauk społecznych,
obejmują najczęściej dwa konteksty:



perspektywę jednostki, na którą składają się jej wartości i oczekiwania związane z realizacją
drogi zawodowej,



perspektywę organizacji, gdzie rozwój zawodowy pracownika wpisany jest w rzeczywistość
organizacji, jej celów, wartości i procedur 20.
M. Sidor-Rządkowska stwierdza, że rozwój zawodowy jest wspólnym zadaniem pracownika

i organizacji, istnieje zatem potrzeba integracji obu stron, aby podmioty te mogły z sukcesem
osiągać założone cele 21. K. Januszkiewicz zauważa, że w literaturze przedmiotu z zakresu nauk
ekonomicznych czy psychologii proces rozwoju jednostki wpisany jest w obszar specyficznej
działalności człowieka na rynku pracy, związanej z pracą zawodową. Analiza samego rozwoju
jednostki jako pracownika, bez uwzględnienia innych wymiarów jego funkcjonowania, jest
zdaniem autorki niewłaściwym podejściem: Nie można bowiem mówić o prawidłowym
16

K. Czarnecki, Rozwój zawodowy, IWZZ, Warszawa 1985, s. 12.
Cz. Plewka, Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015, s. 26-27.
18
A. Wach-Kąkolewicz, Rozwój zawodowy – motywy podejmowania aktywności uczenia się, E-mentor,
nr 4(26)/2008 – http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/577 (12.08.2016).
19
M. Adamiec, Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 204.
20
K. Januszkiewicz, Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego w naukach społecznych, Acta Universitatis
Nicolai Nicolai Copernici, Ekonomia XLII, Nauki humanistyczno-społeczne, Zeszyt 403, Toruń 2011, s. 169.
21
M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników: przygotowanie, wdrażanie i integrowanie
z innymi systemami ZZL, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2011, s. 136.
17
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zarządzaniu rozwojem zawodowym pracownika, gdy zawęża się ono wyłącznie do murów
organizacji. Podobnie jak nie można mówić o rozwoju zawodowym człowieka, bagatelizując
specyfikę zachowań organizacyjnych 22. Pogląd ten jest zbieżny z założeniami licznych teorii
rozwoju zawodowego, wyjaśniającymi determinanty rozwoju zawodowego jednostki, jak
i mechanizmy psychologiczne egzemplifikacji rozwoju człowieka w kontekście wykonywania
określonego zawodu 23. Zawierają one m.in. opisy etapów rozwoju kariery zawodowej,
uwzględniające cały okres życia człowieka. Wiedza ta jest istotna dla zrozumienia potrzeb
i aspiracji pracownika, w różnych okresach aktywności zawodowej 24. W szerszym ujęciu można
zatem mówić ogólnie o rozwoju osobistym jednostki, w którym aktywności pozazawodowe
przenikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym wzbogacają kompetencje pracownika
o nową wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia pomocne w jej wykonywaniu 25.
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Rozwój zawodowy z punktu widzenia nauk o zarządzaniu rozpatrywany jest w kontekście
rozwoju zasobów ludzkich, czyli podstawowego procesu w ramach zarządzania zasobami
ludzkimi. Wiąże się on integralnie z rozwojem organizacji oraz kształtowaniem karier
zawodowych. W literaturze przedmiotu z zakresu subdyscypliny zarządzanie zasobami ludzkimi
na oznaczenie działań w obszarze rozwoju pracowników można znaleźć takie określenia, jak
m.in.: rozwój zasobów ludzkich, rozwój kapitału ludzkiego, strategiczny rozwój zasobów
ludzkich, zarządzanie rozwojem pracowników, doskonalenie zawodowe. Przegląd pojęć zawarty
w tabeli 1.1 wskazuje przede wszystkim na działania podejmowane przez organizację
w stosunku do poszczególnych pracowników, zespołów i całej organizacji, a ich skutkiem ma
być poprawa efektów pracy i wspieranie realizacji celów firmy. Rozwój utożsamiany jest
z uczeniem się, kształceniem, zwiększaniem poziomu kompetencji, specjalizowaniem się,
22

K. Januszkiewicz, Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego w naukach społecznych, Acta Universitatis
Nicolai Nicolai Copernici, Ekonomia XLII, Nauki humanistyczno-społeczne, zeszyt 403, Toruń 2011, s. 170.
23
Do najczęściej wymienianych koncepcji należą przede wszystkim: koncepcja cech-czynników Pearsona
(teoria dostosowania człowieka do zawodu), D. Levinsona (teoria cyklu życia), koncepcja A. Roe (teoria potrzeb),
koncepcja E. Scheina (teoria oparta na zainteresowaniach), model heksagonalny J. Hollanda (teoria bazująca na
rozwoju osobowości jednostki), koncepcja D. Supera (teoria opisująca przebieg i wzory rozwoju kariery
zawodowej), teoria motywacji A.H. Maslowa (hierarchiczny układ potrzeb pięciu rodzajów), teoria potrzeb
Alderfera (diagnoza profilu potrzeb jednostki), złożona teoria potrzeb R. Hoppocka (10 twierdzeń uzasadniających
zachowanie się ludzi) oraz typologiczna teoria zachowań zawodowych J.L. Hollanda (podkreślająca role
osobowości w wyborze zawodu) – A. Miś, Kształtowanie karier w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Kraków 2007, s. 84-97; A. Miś, Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, [w:]
H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007, s. 478-485 oraz J. Jantura,
Rozwój zawodowy człowieka, [w:] W. Trzeciak i inni (red.), Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy
zawodowego, Urząd Pracy, Warszawa 1994, s. 6-20.
24
Etapy rozwoju kariery zawodowej od 0 do 70 roku życia wg: D. Supera, E.H. Scheina, D.C. Millera
i W.M. Forma, J.R. Gordon, Human Resource Management. A Practical Approach. Boston: Allyn and Bacon Inc.,
Boston 1986, s. 315.
25
A. Wach-Kąkolewicz, Rozwój zawodowy – motywy podejmowania aktywności uczenia się, E-mentor,
nr 4(26)/2008 – http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/577 (12.08.2016).
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możliwością objęcia stanowisk o wyższej odpowiedzialności, a także postrzegany jako
perspektywiczna inwestycja w ludzi. Współcześnie definicję rozwoju zasobów ludzkich
stopniowo zastępuje pojęcie rozwoju kapitału ludzkiego. Zdaniem B. Jamki zainteresowanie
kapitałem ludzkim na poziomie organizacji wiąże się ze wzmożonym zainteresowaniem wyceną
kapitału intelektualnego, wyodrębnianego jako determinanta konkurencyjności i wartości
rynkowej przedsiębiorstwa 26. Przez niektórych autorów termin rozwój zasobów ludzkich
uważany jest jednak za bardziej pojemny znaczeniowo, ponieważ akcentuje zarówno wymiar
jakościowy (potencjał, który jest w ludziach, podlegający rozwojowi), jak i ilościowy (liczba
i struktura zawodowo-kwalifikacyjna osób związanych z daną organizacją) - (tab. 1.1.) 27.
Kategorią przywoływaną przez naukowców w obrębie omawianej problematyki jest także
doskonalenie zawodowe, używane jako synonim rozwoju zawodowego (np. T. Oleksyn), pojęcie
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utożsamiane ze szkoleniem pracowników, realizowanym przy użyciu różnych metod oraz
technik (np. A. Suchodolski, A. Pocztowski). Warto zauważyć, że J. Lichtarski terminem
doskonalenie zawodowe określa jeden z elementów wchodzących w skład funkcji personalnej
przedsiębiorstwa 28. Słownik języka polskiego w obrębie pojęcia doskonalenie dokonuje
rozróżnienia, między słowem „doskonalić”, które oznacza ulepszanie, poprawianie, a słowem
„doskonalić się”, czyli zdobywać coraz większe umiejętności w jakiejś dziedzinie 29. O ile rozwój
może dotyczyć różnych elementów związanych z funkcjonowaniem człowieka, o tyle
doskonalenie zawodowe, odwołuje się do jego funkcjonowania w sytuacji pracy i aktywności
podejmowanych w przestrzeni zawodowej. Portal wiedzy definiuje doskonalenie zawodowe jako
proces aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym
zawodem,

umożliwiający

osiągnięcie

mistrzostwa

oraz

lepszej

pozycji

ekonomicznej

30

i społecznej . A. Suchodolski uważa, że istotą doskonalenia jest podnoszenie lub zmiana
kwalifikacji pracowników, ukierunkowane na dostosowanie ich do wymagań stanowiska pracy
i składa się z czterech etapów:




identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w kontekście celów organizacji,
określanie celów i planu szkolenia,

26

B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania
kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2011, s. 150.
27
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 13.
28
J. Lichtarski wskazuje, iż w skład funkcji personalnej przedsiębiorstwa wchodzą takie elementy, jak np.:
rekrutacja, selekcja, adaptacja zawodowo-społecznej, doskonalenie zawodowe – J. Lichtarski, Praktyczny wymiar
nauk o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 16.
29
Słownik języka polskiego, PWN - http://sjp.pwn.pl/szukaj/doskonalenie.html (30.09.2016).
30
http://portalwiedzy.onet.pl/74655,,,,doskonalenie_zawodowe,haslo.html (30.09.3016).
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Tabela 1.1. Wybrane definicje rozwoju pracowników w literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
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AUTOR

POJĘCIE

B. Ball
(1984)
M. Armstrong
(2005)

Rozwój zawodowy

M. Armstrong,
(2005)

Strategiczny rozwój
zasobów ludzkich

A. Pocztowski
(2007)

Rozwój zasobów
ludzkich

H. Król
(2007)

Rozwój kapitału
ludzkiego

R.A. Swanson,
E.F. Holton III
(2009)
T. Listwan,
A. Suchodolski
(2010)

Rozwój zasobów
ludzkich

Z. Antczak
(2013)
G. Filipowicz
(2014)

Rozwój zawodowy
pracowników
Rozwój zawodowy
pracowników

Rozwój zasobów
ludzkich

Rozwój
pracowników

DEFINICJA
Związany z pracą proces indywidualnego wzrostu, zdobywania
umiejętności i rozwoju.
Jest związany z zapewnieniem możliwości uczenia się, rozwoju
i szkolenia w celu poprawy efektów pracy poszczególnych
pracowników, zespołów i całej organizacji. Rozwój zasobów ludzkich
jest zasadniczo kierowanym przez przedsiębiorstwo podejściem do
rozwoju pracowników w ramach określonej strategii.
Polega na rozwijaniu strategii służących do zapewnienia pracownikom
możliwości uczenia się oraz rozwijania się i szkolenia w celu poprawy
wyników osiąganych przez poszczególne osoby, zespoły i całą
organizację. (…) Strategiczny rozwój zasobów ludzkich zakłada
szerokie i długoterminowe spojrzenie na sposób, w jaki polityka
i praktyka rozwoju zasobów ludzkich wypływają ze strategii
przedsiębiorstwa, a jednocześnie pomagają w osiąganiu wyznaczonych
przez przedsiębiorstwo celów.
Celowe konfiguracje przedsięwzięć wzbogacania wiedzy, rozwijania
zdolności, kształtowania wartości, postaw, motywacji i umiejętności,
a także dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną osób wykonujących
pracę, które to przedsięwzięcia prowadzą do wzrostu jej efektywności
oraz do podniesienia wartości rynkowej zasobów ludzkich.
Zespół działań w zakresie wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności
i umiejętności, kształtowania motywacji i kondycji fizycznej
i psychicznej pracowników, które powinny prowadzić do wzrostu ich
indywidualnego kapitału ludzkiego oraz wartości kapitału ludzkiego
organizacji.
Proces uwalniania i rozwijania kompetencji, którego celem jest
doskonalenie jednostki, zespołu, procesu pracy i wyników
funkcjonowania systemu organizacyjnego.
Działania mające na celu przygotowanie pracowników – w okresie
zatrudnienia w organizacji – do wykonywania pracy i zajmowania
stanowisk o większej odpowiedzialności. (…) W kontekście
zarządzania kadrami dynamika i kierunek rozwoju są determinowane
z jednej strony celami firmy, z drugiej zaś potrzebami i aspiracjami
pracowników.
Perspektywiczna inwestycja w ludzi polegająca na możliwości
nabywania różnego rodzaju doświadczeń.
Rozwój kompetencji to zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności
i postaw, mające odzwierciedlenie w poziomie wykonywanych zadań
zawodowych. Im wyższy jest stopień przyswojenia danej kompetencji,
tym większa jest spodziewana efektywność w tym obszarze działań,
który jest z nią związany.

Źródło: opracowanie własne: B. Ball, Careers Counselling In Practice, The Falmer Press, London 1984;
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 475 i 477;
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy - metody, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 274; H. Król, Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji [w:] H. Król,
A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 432; R.A. Swanson, E.F. Holton III, Foundations of
Human Resource Development, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2009, page 4; A. Suchodolski,
Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 211; Z. Antczak, Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej
przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2013, s. 153; G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami.
Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 121.
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realizacja szkolenia,
ocena efektów szkolenia 31.
Zdaniem autorki dysertacji doskonalenie zawodowe można uznać za pojęcie węższe niż

rozwój

zawodowy.

Przywołane

definicje

wskazują,

iż

jest

aktywnością

celowaną,

ukierunkowaną na kształtowanie wybranych elementów, które są istotne dla skutecznej realizacji
zadań na stanowisku pracy.
Rozwój zawodowy bywa rozpatrywany także ze względu na funkcje, które może spełniać.
J. Sutherland i D. Canwell wymieniają pięć jego podstawowych zastosowań:



poszerzanie wiedzy – pomocnej w sytuacjach problemowych, zwłaszcza w pracy
koncepcyjnej,
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uczenie się na podstawie doświadczeń - zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez obserwację
siebie i innych pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań do wykonywanej pracy,



rozwój

nowych

postaw

i

przekonań

–

zmiana

dotychczasowych

poglądów,

przeformułowywanie systemu wartości, zasad i norm postępowania,



możliwość odbudowywania kwalifikacji zawodowych - dotyczy wymiaru jednostkowego
i odnosi się do indywidualnych kompetencji pracownika, ich diagnozowania i podnoszenia
na wyższy poziom,



współpraca i wkład w rozwój personelu – dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, korzystanie
z zasobów wiedzy innych pracowników, wzajemne uczenie się i działanie (coaching,
mentoring, peertutoring) 32.
M. Armstrong wskazuje, iż z perspektywy organizacji działania związane z rozwojem

ukierunkowane są na rozwój kapitału intelektualnego, na który składa się wiedza zgromadzona
w organizacji i przepływająca przez nią, jej nośnikami są: kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz
kapitał organizacyjny 33. Zdaniem P. Druckera celem organizacji powinno być spożytkowanie
silnych stron pracowników, co wiąże się z umiejętnością wydobycia z ludzi najlepszych cech
i własności oraz ukształtowaniem ich zachowań pod kątem potrzeb związanych z realizacją
interesów przedsiębiorstwa 34. Z tego względu rozwój pracowników zajmuje bardzo ważne
miejsce w strategiach personalnych przedsiębiorstw i stanowi obszar działania m.in.
kierowników liniowych oraz działów personalnych.
31

A. Suchodolski, Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami,
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, s. 220.
32
J. Sutherland, D. Canwell, Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007, s. 181-182.
33
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 324.
34
P. Drucker, Skuteczność zarządzania, Wydawnictwo PWN, 1988, s. 11-15.
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Aktywności w obszarze rozwoju dotyczą przede wszystkim fazy przejścia procesu
kadrowego. Obejmują także fazę wejścia, jeśli przyjąć, że kończy się ona wraz z zakończeniem
procesu adaptacji zawodowej, oraz mogą – zwykle w niewielkim stopniu – dotyczyć fazy
wyjścia. Ustalenie planu działań rozwojowych powinno być poprzedzone rzetelną oceną
kompetencji oraz uwzględniać zaangażowanie pracowników. W

literaturze przedmiotu

wyróżnia się trzy główne grupy narzędzi rozwoju w obrębie organizacji: szkolenia (doskonalenie
poprzez wzbogacanie istniejących zasobów ludzkich i rozwój ich potencjału), przemieszczenia
pracowników (rozwój poprzez harmonizację istniejących zasobów ludzkich i warunków ich
wykorzystania)

oraz

strukturyzację

pracy

(rozwój

poprzez

kształtowanie

warunków

wykorzystania zasobów) 35. A. Pocztowski podkreśla konieczność kompleksowego podejścia do
procesu rozwoju, uwzględniającego specyfikę zasobów ludzkich oraz obecne trendy w obszarze

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

organizacyjnego uczenia się. Podobnie uważa Z. Antczak, jego zdaniem wiedza jest główną siłą
napędową współczesnej organizacji, a podczas uczenia zachodzi proces wielopoziomowego
holizmu (jest swoistą całością). (…) W przestrzeni organizacyjnej i pozaorganizacyjnej to
człowiek najskuteczniej uczy się {czy to na poziomie jednostki (wiedza własna, rozwijana,
struktury myślenia itd.), uczestników grup/zespołów (informacje zwrotne od innych, korzystanie
z ich zasobów wiedzy, doświadczenia itp.)}, jak i organizacji względem otoczenia (…) i to on jest
generatorem wiedzy oraz innych wartości dodanych. Proces uczenia się jest moderowany
cyklami życia organizacji, produktów, inwestycji. Organizacja dzięki procesom uczenia się,
inwestycjom w kapitały ludzki i intelektualny (w wiedzę jako kapitał) uzyskuje przewagę nad
konkurencją 36.
Zagadnienia związane z rozwojem zawodowym są szeroko opisywane w literaturze z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi. Najnowsze koncepcje związane z realizacją funkcji personalnej
w organizacji traktują pracowników jako kapitał i czynnik decydujący o przewadze
konkurencyjnej na rynku. Podkreślana jest potrzeba integracji celów firmy z celami
pracowników. Wyraża się ona m.in. poprzez stwarzanie zatrudnionym możliwości rozwoju,
uwzględniających

ich

preferencje

i

potrzeby

osobiste

(wchodzi

ono

w

zakres

pozaekonomicznych narzędzi motywowania pracowników). Jako formę zwrotu z inwestycji
pracodawcy spodziewają się wzrostu efektów pracy oraz rozwoju organizacji na oczekiwanym
poziomie.
35

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy -- metody, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 276.
36
Z. Antczak, Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce
badawczej knowledge management), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013,
s. 163-164.
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1.2. Rozwój pracowników w świetle najnowszych koncepcji
zarządzania zasobami ludzkimi
Współczesne koncepcje zarządzania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi akcentują
znaczenie zasobów ludzkich, jako kluczowego czynnika rozwoju organizacji. Ich cechą jest,
wskazywana przez J. Lichtarskiego, ekspansja na inne funkcje przedsiębiorstwa, których
realizacja odbywa się poprzez ludzi 37. Skuteczne przewodzenie ludźmi, w ramach przyjętego
systemu zarządzania i przy zastosowaniu określonych metod, technik i narzędzi, przekłada się na
wzrost jakości zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, co jest szczególnie istotne, gdy rozpatrujemy
je w kontekście wymagań, którymi musi sprostać organizacja w dobie postępującej standaryzacji
produktowej, technologicznej, standaryzacji metod, technik i instrumentów zarządzania
wywołanych przez zjawisko globalizacji 38. Rozwój pracowników jest na stałe wpisany
Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

w problematykę związaną z realizacją funkcji personalnej – na poziomie teorii jako jeden z jej
najważniejszych elementów, z kolei na poziomie praktyki jako podstawowy obszar działania
menedżerów i działów HR. Autorka pracy dokona przeglądu podejść do tego zagadnienia
z punktu widzenia wybranych koncepcji opisywanych w literaturze jako obecnie wiodące, czyli
zarządzania zasobami ludzkimi – HRM (szczególnie w ujęciu strategicznym – SHRM) oraz
zarządzania kapitałem ludzkim – HRC. Analiza będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jakie
znaczenie, w myśl przywołanych koncepcji, jest przypisywane działaniom związanym
z rozwojem pracowników oraz jaki jest ich cel. Przegląd będzie nawiązywał również do
wybranych, modelowych ujęć tych koncepcji, opracowanych przez polskich naukowców.
Autorka niniejszej pracy podziela bowiem opinię B. Jamki, która uważa, że trendy w rozwoju
zarządzania ludźmi mają zarówno charakter ogólny (światowy), jak i swoją specyfikę
narodową 39. Z uwagi na to, że badania empiryczne opisane w dalszych częściach pracy również
dotyczyły przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski, zasadne jest odwołanie się do ujęć
koncepcji uwzględniających polskie uwarunkowania. Wstępem do tych rozważań będzie
przywołanie teorii rozwoju zasobów ludzkich – HRD, która przez teoretyków została uznana za

37

J. Lichtarski zalicza do współczesnych koncepcji zarządzania zarówno HRM jak i koncepcje (nurty, szkoły)
zarządzania strategicznego. Inne wymieniane przez autora i aktualnie obowiązujące koncepcje to: marketingowa,
kontrolingowa, logistyczna, TQM, Lean Management, reengineering. J. Lichtarski zwraca uwagę na modyfikacje
tych koncepcji zarządzania przejawiające się powstawaniem kolejnych idei, takich jak np. zarządzanie wartością czy
zarządzanie wiedzą. – J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2016, s. 25-26.
38
Cz. Zając, Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki
i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 89.
39
B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania
kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 18-19.
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wyraz nowego podejścia do kwestii związanych z rozwojem i która wyznaczyła nowe trendy
w zarządzaniu, stanowiąc obecnie istotny składnik HRM i HRC.
Koncepcja rozwoju zasobów ludzkich, której początki sięgają lat 50-60. XX wieku,
nawiązuje do kwestii związanych ze szkoleniem i rozwojem ludzi dorosłych w pracy. Teoria ta
przez lata ewaluowała i jest nadal obecna w dyskursie naukowym. Za jej prekursora uznaje się
profesora L. Nadlera z Uniwersytetu Washingtona, który jest autorem definicji odnoszącej się do
doświadczeń edukacji dorosłych. Jego zdaniem rozwój zasobów ludzkich to zespół
zorganizowanych działań odbywających się w konkretnym czasie, których celem jest zmiana
zachowań ludzkich 40. Duży wkład w rozwój i ewolucję koncepcji wniosły także amerykańskie
stowarzyszenia skupiające praktyków zajmujących się szkoleniami 41. A. Różański opisuje cztery
okresy w rozwoju koncepcji, które, zdaniem autorki dysertacji, ogólnie przedstawiają ewolucję

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

w podejściu do zagadnień związanych z kwestią rozwoju pracowników w organizacji.
W uproszczeniu przebiegają one od działań rozwojowych w formie szkoleń (będących
odpowiedzią na pojawiające się braki umiejętności pracowników w konkretnych sytuacjach
zawodowych) przez dostrzeżenie konieczności integracji działań rozwojowych z celami
strategicznymi organizacji i implementację metod służących mierzeniu efektywności działań
rozwojowych po koncentrację na kompetencjach pracowników i zadaniach strategicznych.
Od końca lat 80. XX wieku mowa w literaturze o nowym nurcie w obrębie omawianej
koncepcji – strategicznym rozwoju zasobów ludzkich. Strategiczny rozwój zasobów ludzkich to
koncepcja wielopoziomowego działania, którego kluczowym celem jest długoterminowe
zwiększenie wydajności organizacji przy wykorzystaniu potencjału zatrudnionych. Polega to na
integracji działań HRD z misją i celami organizacji, zaangażowaniem menedżerów liniowych
w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań HRD w realizacji komplementarnych działań na rzecz
wspólnej kultury organizacji i tworzenia organizacyjnych wartości 42. W definicji tej pojawia się
pojęcie „potencjału”, który tkwi w osobach zatrudnionych. A. Pocztowski, rozpatrując relację
między koncepcją rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania zasobami ludzkimi, stwierdza, że ów
„potencjał ludzki” jest pojęciem bliskoznacznym do „zasobów ludzkich” i obejmuje tę część
zasobów ludzkich, która musi dopiero zostać odkryta i rozwinięta 43. Autor postuluje, aby rozwój
zasobów ludzkich uznać za podstawowy proces w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Jego

40

R.A. Swanson, E.F. Holton III, Foundations of Human Resource Development, San Francisco 2006, page 4.
A. Różański, Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s. 10;
www.bc.pollub.pl (25.10.2016).
42
A. Różański, op. cit., s. 10.
43
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,
s. 272.
41
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zdaniem najpełniej oddaje on kwestie związane z podejmowaniem przez organizację
przedsięwzięć związanych z rozwijaniem wiedzy, umiejętności i zdolności osób wykonujących
pracę, które prowadzą do wzrostu ich efektywności oraz podniesienia wartości rynkowej
zasobów ludzkich 44. Dla pełnego wyjaśnienia idei koncepcji zasobów ludzkich i rangi rozwoju
pracowników posłuży dalsza część opracowania.
Zarządzanie zasobami ludzkimi to koncepcja i jednocześnie ten etap w rozwoju funkcji
personalnej, którego początki przypadają na lata 80. XX wieku 45. Opiera się na strategicznym
i spójnym podejściu do zarządzania najcenniejszymi aktywami przedsiębiorstwa, czyli do
pracowników, indywidualnie i zbiorowo przyczyniających się do osiągania celów organizacji 46.
Koncepcja kładzie więc nacisk na podmiotowe traktowanie pracowników. Określenie „zasoby
ludzkie” nie jest synonimem pracowników, bowiem w myśl tej teorii to nie ludzie są zasobem,
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lecz dysponują zasobami. Owe „zasoby ludzkie” to ogół cech i właściwości ucieleśnionych
w ludziach (takich jak: wiedza, zdolności, umiejętności, zdrowie, postawy i wartości oraz
motywacja) i umożliwiających im pełnienie różnych funkcji w organizacji 47. Z tego względu
pracownicy są dla organizacji bardziej aktywem niż kosztem. Stanowią potencjalne źródło
przewagi konkurencyjnej, dlatego można traktować ich jako kapitał, w który należy inwestować.
Inwestycje w kapitał ludzki polegają właśnie na zapewnieniu pracownikom możliwości
szkolenia i rozwoju. Firma powinna zadbać, aby każda zatrudniona w organizacji osoba
dysponowała odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz poziomem kompetencji wymaganym
do efektywnego wykonywania powierzonych zadań, co zapewnia poprawę wyników
poszczególnych pracowników i zespołów. Korzyścią dla pracowników są zaś realne możliwości
własnego rozwoju oraz zwiększanie szans awansowych. Koncepcja zakłada bowiem założenie
o wspólnocie interesów pracowników i pracodawców (tzw. zasada współzależności).
Przykładem modelowego ujęcia tej koncepcji na gruncie polskiej nauki jest ogólny model
systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji A. Pocztowskiego. Składa się on z trzech
głównych składników: strategii personalnej (stanowi integralną część strategii organizacji),
procesów personalnych (zintegrowanych z podstawowymi procesami biznesowymi) oraz

44

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 274.
Jak podaje A. Pocztowski, termin „zarządzanie zasobami ludzkimi” wywodzi się z literatury amerykańskiej
i oznacza określone podejście do sprawowania funkcji personalnej. Jest filozofią zarządzania ludźmi w organizacji,
dla której podstawowe znaczenia miały dwa modelowe ujęcia zarządzania zasobami ludzkimi: matching model
(model Michigan - koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan) oraz map of the HRM territory (model
harwardzki - koncepcja opracowana na Uniwersytecie Harvarda) - A. Pocztowski, op. cit., s. 22-26.
46
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 29.
47
A. Pocztowski, op. cit., s. 33.
45
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narzędzi (stosowanych w rozwiązywaniu poszczególnych kwestii personalnych) 48. Na poziomie
organizacji funkcjonowanie modelu wiąże się z realizacją właściwych procesów personalnych
(kadrowych), które autor modelu dzieli na te związane z: wchodzeniem ludzi do organizacji,
funkcjonowaniem ludzi w organizacji, wychodzeniem ludzi z organizacji. Do ich wypełnienia
menedżerowie operacyjni i menedżerowie ds. zasobów ludzkich wykorzystują wiele narzędzi
zarządzania zasobami ludzkimi. Z punktu widzenia zagadnienia związanego z rozwojem
pracowników i zwiększaniem jakości zasobów ludzkich w organizacji z listy narzędzi podanej
przez A. Pocztowskiego warto wyróżnić m.in.: analizę pracy, techniki naboru kandydatów do
pracy, techniki badania uzdolnień pracowników, modele kompetencyjne, techniki szkolenia,
planowanie karier zawodowych, Assessment Centre, audyt personalny 49.
Jako kolejny etap w ewolucji zarządzania zasobami ludzkimi badacze wymieniają
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strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, które akcentuje strategiczny wymiar tej funkcji
i włączenie jej do procesu zarządzania strategicznego 50. Wpisuje się ono w nurt zarządzania
strategicznego. M. Armstrong zwraca uwagę na relację między tzw. „miękkim” i „twardym”
strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, które w myśl tej teorii powinna cechować
równowaga. „Miękkie” strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi skupia się m.in. na
ustawicznym rozwoju, jego planowanie powinno odbywać się z myślą o ludziach i uwzględniać
ich potrzeby oraz aspiracje. Z kolei w „twardym” strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z wielkością zysku, jaki można osiągnąć,
inwestując

w

zasoby

ludzkie

w interesie

przedsiębiorstwa 51.

Zdaniem

G. Hamela

i C.K. Prahalada firma osiąga przewagę konkurencyjną, jeśli potrafi pozyskać i rozwinąć takie
zasoby ludzkie, które pozwalają jej na szybsze niż konkurencja uczenie się oraz na
skuteczniejsze stosowanie posiadanej wiedzy 52.
W literaturze opisywanych jest wiele modeli strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi,
np. model Michigan, model harwardzki, model Schulera, model sita, czy model kapitału
ludzkiego. Polska nauka dysponuje także ciekawymi, modelowymi ujęciami funkcji
strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, które obejmują kwestie związane z rozwojem
pracowników. Wśród nich można wskazać współczesny model zarządzania zasobami ludzkimi
w dużej organizacji T. Oleksyna. Autor wykazuje, że w ostatnich dekadach nastąpił wzrost
znaczenia poszczególnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, w tym tych związanych
48

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 35.
A. Pocztowski, op. cit., s. 36-38.
50
O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 88.
51
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 118.
52
M. Armstrong, op. cit., s. 119.
49
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z rozwojem zawodowym oraz kreowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności 53. T. Oleksyn,
w obrębie modelu, składającego się z ponad dwudziestu funkcji, dokonuje rozróżnienia na
funkcje: rozwoju zawodowego pracowników oraz rozwoju przywództwa, obie obejmują
zarządzanie talentami 54. Jest to oznaką dużej wagi przykładanej do rozpoznania możliwości
tkwiących w pracownikach oraz do ich szeroko rozumianego rozwoju zawodowego.
Autorem innego modelu strategicznego zarządzania kadrami jest T. Listwan. Model
akcentuje potrzebę uwzględnienia zmiennych koncepcji strategicznej, czyli miejsce, rolę
i powiązania misji, strategii i celów organizacji, a także strategii personalnej w kontekście
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ mają one wpływ na rodzaj i zakres
projektowanych oraz wykonywanych działań personalnych. Faza realizacji modelu składa się
z trzech elementów: „wejścia”, „przejścia” i „wyjścia”. „Przejście” obejmuje dwie duże
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subfunkcje: rozwój i motywowanie, jednak, jak zaznacza autor, już dobór kadr, umiejscowiony
w fazie „wejścia”, ma wpływ na doskonalenie i rozwój pracowników 55.
Kolejną koncepcją w omawianej problematyce jest zarządzanie kapitałem ludzkim uznawane
jednocześnie za nowy etap w rozwoju funkcji personalnej. Zdaniem T. Listwana dalsza ewolucja
w obrębie podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi jest wynikiem dynamiki zmian wewnątrz
przedsiębiorstw i w ich otoczeniu, a także rosnącej konkurencji, która stawia nowe wyzwania
pracownikom oraz realizowanej wobec nich funkcji personalnej 56. Analiza literatury i założeń
koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim pozwala stwierdzić, że trudno jednoznacznie uznać ją
za odrębną koncepcję. Autorka dysertacji skłania się raczej ku podzieleniu opinii A. Baron
i M. Armstronga, którzy uważają, że jest ona uzupełnieniem koncepcji zarządzania zasobami
ludzkimi, ale jej w pełni nie zastępuje 57. Jak zauważa bowiem J. Lichtarski proces rozwoju danej
koncepcji nie kończy się tak długo, jak długo dana koncepcja ma zastosowanie 58. Cz. Zając jest
zdania, że koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim stanowi rozwinięcie modelu zasobów

53

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa
2014, s. 32.
54
Do teorii zarządzania talentami autorka dysertacji nawiąże w dalszej części rozdziału pierwszego. T. Oleksyn,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 50.
55
T. Listwan, Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie
kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 75-78.
56
T. Listwan, Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), op. cit., s. 23.
57
A. Baron, M. Armstrong, Human Capital Management. Achieving Added Value through People, Kogan Page,
London-Philadelphia 2007, pages 20-21.
58
Zdaniem J. Lichtarskiego rozwój danej koncepcji ma charakter dwukierunkowy: jeden kierunek to rozwój
metod, technik i narzędzi w obrębie danej koncepcji, drugi to rozwój (zmiany) samej koncepcji i odpowiednie
dostosowanie do niego metod, technik i narzędzi - J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE,
Warszawa 2016, s. 28.
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ludzkich i można ją uznać za wynik ewolucji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi59.
Podobnie T. Oleksyn stwierdza, że wymienione koncepcje – HRM i HRC – nie zawierają
istotnych różnic (różnice tkwią głównie w rozłożeniu akcentów w warstwie semantycznej)60.
Poglądy te pozostają w opozycji do zdania np. M. Juchnowicz, która powołując się na
współczesny profil pracownika oraz cechy nowoczesnych, postindustrialnych organizacji, takie
jak

m.in.

globalny zasięg,

spłaszczona

struktura

skoncentrowana

wokół

procesów,

międzyfunkcyjne i międzyorganizacyjne zespoły, zarządzanie talentami i zarządzanie ciągłością
wiedzy, postuluje potrzebę wypracowania nowego podejścia do zarządzania w sferze ludzkiej 61.
Na wytworzenie się nowej rzeczywistości w sferze ludzkiej zdaniem M. R. Loseya,
S.R. Meisingera i D. Ulricha ma wpływ zespół czynników, wśród których autorzy wymieniają
demografię,

postęp

technologiczny,

globalizację,

wzrastającą

konkurencyjność

oraz

62

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

elastyczność . Z całą pewnością nie pozostają one bez wpływu na kwestie związane
z zarządzaniem pracownikami w organizacji.
Dokonany przez B. Jamkę przegląd literatury anglosaskiej dotyczącej omawianej koncepcji
wskazuje na dwa „skrajne” nurty w rozumieniu istoty zarządzania kapitałem ludzkim. Pierwszy
z nich utożsamia HRC z zarządzaniem talentami, czyli procesem, który organizacje
wykorzystują do przyciągnięcia pracowników o odpowiednich umiejętnościach i motywacji,
zintegrowania ich z organizacją, oceny oraz rozwoju ich kompetencji i utrzymania
zaangażowania osób zatrudnionych. Drugi nurt sprowadza HRC do pomiaru kapitału ludzkiego.
Zdaniem A. Baron i M. Armstronga istotą zarządzania kapitałem ludzkim jest pozyskiwanie,
analizowanie i raportowanie danych o tworzących wartość dodaną decyzjach z zakresu
zarządzania ludźmi 63.
Podobnie do przypadku koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi i pojęcia „zasoby ludzkie”,
w myśl koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim również „kapitałem ludzkim” nie jest człowiek
sensu stricto. Termin „kapitał” odnosi się do kompetencji pracownika, na które składają się m.in.
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Cz. Zając, Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie
i Finanse, Gdańsk, 2014/1 - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-426a3551-2835-4ce88faf-6b44587b301e (12.10.2016).
60
T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa
2014, s. 48.
61
M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 130-131.
62
M.R. Losey, S.R. Meisinger, D.Ulrich, Reality, Impact and Professionalism, [in:] M.R. Losey,
S.R. Meisinger, D.Ulrich, The Future of Human Resource Management (eds.), John Wiley&Sons, Inc., London
2005, s. 409 – https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2008/04/the-future-of-human-resource-management-64thought-leaders-explore-the-critical-hr-issues-of-toda.pdf (4.09.2016).
63
B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania
kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 301.
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uzdolnienia i predyspozycje, wykształcenie i wiedza, praktyczne doświadczenie i umiejętności,
stan zdrowia i kondycja psychofizyczna, użyteczne cechy charakteru i osobowości 64. Zgodnie
z koncepcją HRC organizację interesują właśnie szeroko rozumiane kompetencje, którymi
dysponuje pracownik i które mogą być dla niej użyteczne oraz przynosić wymierne korzyści.
Pracownik jest traktowany podmiotowo i postrzegany jako klient wewnętrzny i partner, z czym
też wiąże się redefinicja kontraktu psychologicznego: menedżerowie kierują się elastycznością
zatrudnienia, samodzielnością pracowników, ich gotowością do zmian, odpowiedzialnością za
indywidualną karierę, oceniają zatrudnionych przez pryzmat tworzenia wartości; z kolei
pracownicy oczekują uczciwego, etycznego traktowania, poszanowania ich godności, rzetelnej
informacji, pomocy w rozwoju i wynagradzania za przyczynianie się do wzrostu wartości
firmy 65. Jak zauważa T. Oleksyn, koncepcja HRC wyraźnie akcentuje kwestie związane
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z rozwojem pracowników. Inwestowanie w rozwój powinno być jednak przemyślane
i prowadzić do jeszcze większych zysków. Korzyści wynikające z rozwoju powinny osiągać obie
strony, dlatego rolą organizacji jest szanowanie autonomii pracownika, a zakres działań
rozwojowych oraz możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności z nim uzgadniane. Warto
zauważyć, że koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim zakłada stosowanie narzędzi ewaluacji
efektywności programów rozwoju kompetencji, które oceniają zwrot z inwestycji w rozwój
kapitału ludzkiego 66. Sam model zarządzania kapitałem ludzkim został scharakteryzowany przez
M. Juchnowicz. Model ten opisuje w prostej, tabelarycznej formie główne fazy procesu
zarządzania kapitałem ludzkim i w ich ramach role poszczególnych podmiotów (określa podział
zadań pomiędzy pracowników zatrudnionych w dziale zarządzania kapitałem ludzkim
i menedżerów innych jednostek organizacyjnych) 67.
Zasadniczym punktem wspólnym opisanych koncepcji jest koncentracja na roli jaką odgrywa
człowiek w organizacji i stawianych mu oczekiwaniach. Zarówno HRD, HRM, jak i HRC
akcentują podmiotowość człowieka w organizacji. Tym, na czym skupiona jest uwaga są przede
wszystkim atrybuty pracownika, nazywane potencjałem, zasobami lub kapitałem ludzkim.
Wyjaśnienie składowych wymienionych kategorii w ujęciu różnych autorów pozwala stwierdzić,
64

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa
2014, s. 48.
65
M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 135.
66
Model ROI J.J. Phillipsa na poziomie reakcji i zadowolenia określa reakcję i poziom zadowolenia
z programu rozwoju kompetencji wśród zainteresowanych oraz na poziomie uczenia się mierzy poprawę
umiejętności, wzrost wiedzy i zmianę postaw, które są efektem tego programu. Warto dodać, że również
w koncepcji HRD istotne znaczenie odgrywa ta kwestia, wskazując na użycie podobnych narzędzi; M. Juchnowicz
(red.), s. 311.
67
M. Juchnowicz (red.), op. cit., s. 227.
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że, uogólniając, odnoszą się one do kompetencji, jeśli uznać, że kompetencje dotyczą
zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech osobowości, a także nabytej wiedzy
i umiejętności, w celu doprowadzenia do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach
przedsiębiorstwa 68. Aspekt ten jest szczególnie istotny dla autorki dysertacji również ze względu
na poszukiwanie relacji opisanych koncepcji z inną kategorią, która w literaturze przedmiotu
nazywana jest (zamiennie) zarządzaniem kompetencjami, zarządzaniem przez kompetencje lub
zarządzaniem ludźmi opartym na pojęciu kompetencji, a na poziomie operacyjnym oznacza
funkcjonowanie w danej organizacji systemu zarządzania kompetencjami. Będzie to
przedmiotem dalszego dyskursu w obrębie niniejszego rozdziału. Formą wstępu do tych
rozważań jest próba charakterystyki pojęcia kompetencje.
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1.3.

Kompetencje zawodowe – istota i składowe

W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu do tej pory poświęcono wiele miejsca
zagadnieniu kompetencji. T. Oleksyn ostatnie ćwierćwiecze XX wieku określa jako czas
rewolucji kompetencyjnej 69. Źródeł zainteresowania kompetencjami, które zaliczane są do
niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, można poszukiwać przede wszystkim w zasobowej
teorii przedsiębiorstwa. Koncentruje się ona na wewnętrznych możliwościach przedsiębiorstwa,
jego unikalnej konfiguracji zasobów i umiejętności. Istotny głos w dyskusji wniósł także artykuł
G. Hamela oraz C.K. Prahalada. Wspomniani wcześniej autorzy zaprezentowali koncepcję
„kluczowych kompetencji”, która zakłada, że przewaga konkurencyjna organizacji jest
uzależniona od skumulowanych umiejętności znajdujących się posiadaniu przedsiębiorstwa70.
Kluczowe kompetencje to: kombinacja umiejętności produkcyjnych, technologicznych
i organizacyjno-menedżerskich, dająca efekt synergii, objawiający się długookresową przewagą
konkurencyjną oraz dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa w kierunku obszarów pozornie
niezwiązanych z podstawą jego funkcjonowania 71. Jak stwierdza B. Jamka, rdzeniem
kluczowych kompetencji jest wiedza zawarta, obok systemów technicznych, systemów
zarządzania oraz wartości i norm obowiązujących w organizacji, przede wszystkim
w pracownikach. Autorka uznaje więc czynnik ludzki, a tym samym rolę zasobów ludzkich
68

B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania
kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 125.
69
T. Oleksyn, Zarządzanie a kompetencje organizacji – refleksje i propozycje, Zarządzanie i Edukacja 2003,
nr 4 (40), s. 6.
70
G. Hamel, C.K. Prahalad, The Core Competencies of the Corporation, Harvard Business Review, V-VI 1990,
pages 79-91.
71
B. Jamka, op. cit., s. 98.
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w przedsiębiorstwie, jako zasób o znaczeniu strategicznym 72. Termin kluczowe kompetencje jest
powszechnie używany przez różnych autorów, np. dla P.F. Druckera kluczowe kompetencje
organizacji są tym, co dana organizacja umie robić najlepiej. Pojęcie może zatem dotyczyć
najważniejszych kompetencji posiadanych przez pracownika oraz najważniejszych kompetencji
w organizacji 73.
Zasadniczo, w odniesieniu do pojęcia kompetencji, w literaturze przedmiotu i w języku
ogólnym można spotkać się z dwoma (odmiennymi) ujęciami i rozumieniem tego terminu:



ujęcie formalno-prawne – kompetencje oznaczające pewien zakres uprawnień przypisanych
osobie lub stanowisku,



ujęcie atrybutowe – kompetencje jako cechy, predyspozycje, właściwości danej osoby.
Z punktu widzenia celów dysertacji uwaga autorki pracy będzie koncentrować się na
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kompetencjach odnoszonych do potencjału, zasobów, kapitału, który tkwi w człowieku i poddaje
się kształtowaniu (rozwojowi). Rozwój ten z kolei może przynosić korzyści zarówno samej
jednostce jak i organizacji dysponującej tymi kompetencjami. Zasadne jest zatem w tym miejscu
zdefiniowanie kompetencji oraz określenie ich istoty i składowych.
Z analizy literatury przedmiotu wynika, że początki pojęcia kompetencji wiązane są z dwoma
autorami: D. McClellandem oraz R. Boyatzisem. G. Filipowicz stwierdza jednak, że prapoczątki
idei należy przypisać Arystotelesowi. Autor uważa, że dzisiejsze rozumienie kompetencji można
uznać za tożsame z pojmowaniem przez tego filozofa pojęcia „cnota” – cnota jako sprawność,
sposobność, zdolność czy dyspozycja do spełniania czynów dobrych; zdaniem Arystotelesa cnót
miało być tyle, ile człowiek realizuje zadań, a powinnością człowieka ich rozwijanie 74.
Koncepcję kompetencji w latach 70.XX wieku zapoczątkował D. McClelland. Stwierdził on,
że wiedza, którą można dzięki nim zebrać o kandydacie do pracy, ma charakter bardziej
predyktywny niż informacje uzyskiwane dzięki pomiarowi inteligencji za pomocą testów
psychometrycznych. Wykazał, że wyniki osiągane podczas studiów, podobnie jak wyniki testów
na inteligencję i osobowości, nie przesądzają o karierze i sukcesach zawodowych. Uznał, że
właśnie kompetencje decydują o jakości funkcjonowania w pracy. D. McClelland wypracował
autorską metodę – Behavioral Event Interview (BEI) opartą na precyzyjnej analizie obserwacji
uczestniczącej – systematycznie określał te cechy osobowe, które wyróżniały efektywnych
72

B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania
kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 125.
73
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 21.
74
G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna Wolters Kluwer
business, Warszawa 2014, s. 11-12.
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pracowników. W rezultacie zauważył, że wspólna analiza takich cech, jak motywacja, charakter,
postawy, wiedza, umiejętności z dużym prawdopodobieństwem pozwala przewidzieć, czy dana
osoba spełni oczekiwania stawiane w określonym obszarze zawodowym. D. McClelland
zaobserwował również, że kompetencje mogą podlegać rozwojowi i jest to właściwość, która
odróżnia je od trwałych właściwości człowieka, takich jak np. osobowość. Wskazany kierunek
badań nad oceną pracowników kontynuował R. Boyatzis, który spopularyzował pojęcie
kompetencji w wydanej w 1982 roku książce The Competent Manager. Według jego ujęcia
kompetencje to charakterystyka człowieka, czyli motywy, cechy, umiejętności, aspekty własnego
obrazu lub roli w społeczeństwie, albo też sposoby wykorzystania wiedzy; to potencjał istniejący
w człowieku, prowadzący do takiego zachowania, które przyczynia się do zaspokojenia wymagań
na danym stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia organizacji, co z kolei daje
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pożądane wyniki 75. Definicja ta, zdaniem autorki dysertacji, oddaje naturę konstruktu, jakim są
kompetencje, ujmując je w sposób użyteczny dla teorii i praktyki zarządzania zasobami
ludzkimi.
Funkcjonujące obecnie w opracowaniach z zakresu nauk o zarządzaniu pojęcia kompetencji
czerpią z powyższych teorii. Jednocześnie zauważalny jest brak jednolitego rozumienia tej
kategorii. Poszczególne definicje, obecne w literaturze przedmiotu, zwracają jednak uwagę na
ważne aspekty kompetencji związane przede wszystkim z kapitałem tkwiącym w ludziach i jego
wartością oraz możliwością jakościowej oceny cech tego kapitału. Wskazują na ścisły związek
kompetencji z zachowaniami, w tym tymi, które są specyficzne dla określonego obszaru
działalności. Akcentują ponadto relację z efektami działania i elastycznością. W procesie pracy
kompetencje mają przyczyniać się do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi
zamierzeniami

przedsiębiorstwa

oraz

jego

misją.

Opisy

kompetencji

funkcjonujące

w organizacjach stają się wspólnym, powszechnie zrozumiałym środkiem obrazowania efektów
działania w wielu różnych kontekstach (zob. tab. 1.2.).

75

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna Wolters Kluwer
business, Warszawa 2014, s. 13-14.

27

Rozdział 1. Rozwój zawodowy i doskonalenie oparte na kompetencjach
Tabela 1.2. Wybrane definicje kompetencji w naukach o zarządzaniu
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AUTOR

DEFINICJA

G. Filipowicz

Kompetencja jest swoistym konstruktem teoretycznym, co oznacza między innymi, że
nie istnieje w oderwaniu od poziomu zachowań, scala różne zachowania, ale należące
do specyficznego obszaru działalności.

M. Jabłoński

Kompetencje pracownicze wielowymiarowo określają zdolności członka organizacji do
realizacji funkcji stanowiska pracy, bowiem z jednej strony odnoszą się do wiedzy
pracownika uzyskanej dzięki systemowi edukacji i szkoleniom, z drugiej zaś dotyczą
chęci i zdolności pracownika do wykorzystania swojego potencjału na rzecz
organizacji.

B. Jamka

Trzy charakterystyczne cechy kompetencji to: operacyjność i celowość definiujące cel
w odniesieniu do (celu) działania, zdolność do zmieniania się i przystosowywania do
sytuacji oraz dynamiczne łączenie swoich elementów składowych w celu uzyskania tej
adaptacyjności.

M. Juchnowicz

Kompetencje to wiedza, umiejętności, predyspozycje i postawy pracowników, które
wykorzystywane w procesie pracy służą do zrealizowania strategii organizacyjnej.

C. a Levy-Leboyer

Kompetencje dotyczą zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech osobowości,
a także nabytej wiedzy i umiejętności, w celu doprowadzenia do pomyślnego
wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa.

B. Mansfield

Zbiór cech danej osoby decydujących o tym, że osiąga ona w swojej pracy dobre lub
ponadprzeciętne efekty.

J. Moczydłowska

Kompetencje to: strumień wartości wnoszony przez pracowników do firmy
i wykorzystywany do realizacji jej celów, pod warunkiem aktywizowania dyspozycji,
jakimi są kompetencje przez właściwie dobrane i stosowane bodźce motywacyjne.

A. Pocztowski

Kompetencje to ogół cech i właściwości ucieleśnionych w ludziach (wiedza,
umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja), które mają określoną wartość oraz
stanowią źródło przyszłych dochodów zarówno dla pracownika – właściciela kapitału
ludzkiego, jak i organizacji korzystającej z tegoż kapitału w określonych warunkach.

N. Rankin

Kompetencje są językiem efektów. Mogą one opisać zarówno oczekiwane wyniki
wysiłków danej osoby, jak i sposób, w jaki te działania są wykonywane. Ponieważ
każdy pracownik organizacji potrafi nauczyć się tego języka, kompetencje stanowią
wspólny, powszechnie zrozumiały środek opisywania efektów w wielu różnych
kontekstach.

A. Sajkiewicz

Kompetencje to zbiór wiedzy, uzdolnień, stylów działania, osobowości, wyznawanych
zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy
prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami
przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. a Levy-Leboyer, Kierowanie kompetencjami – bilanse doświadczeń
zawodowych, Poltext, Warszawa 1997, s. 19; A. Sajkiewicz, Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa
2002, s. 90; A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 45;
J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin,
Warszawa 2008, s. 8; M. Jabłoński, Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu,
CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s. 31; B. Jamka., Czynnik ludzki we współczesnym
przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością,
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 123; M. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie
kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014,
s. 42; G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2014, s. 47.
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Jak wskazuje analiza literatury przedmiotu, kompetencje są kategorią odnoszoną do
pojedynczego pracownika, zespołów oraz do całej organizacji i podlegają klasyfikacjom. Do
najczęściej spotykanych typologii można zaliczyć podział na kompetencje miękkie i twarde
(podział związany z rozróżnieniem występującym w literaturze anglosaskiej na competency
{kompetencje behawioralne} oraz competence {kompetencje funkcjonalne}, odnosi się
bezpośrednio do pracowników) 76. Ze względu na temat pracy istotne jest odwołanie się do
kompetencji pracowniczych, które F. Delamare Le Deist i J. Winterton dzielą na:



kompetencje poznawcze (kognitywne) – wiążą się ze zdolnością do uczenia się, rozumienia
i zapamiętywania, otwartością, ciekawością świata, świeżością spojrzenia,



kompetencje funkcjonalne – związane ze sprawnym funkcjonowaniem człowieka,
wykonywaniem danego zawodu czy pracą na określonym stanowisku,
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kompetencje społeczne – dotyczą sfery kontaktów z innymi ludźmi, wyrażają się w łatwości
nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, zdolności do współpracy,
rozwiązywania konfliktów, dążeniu do wspólnych celów,



metakompetencje – związane ze zdolnością do uczenia się i refleksji oraz umiejętnością
radzenia sobie w warunkach niepewności 77.
Na gruncie nauki polskiej autorem zintegrowanego modelu kompetencji jest T.P. Czapla.

Autor, na bazie przeprowadzonej analizy badań, wskazuje, iż w różnych modelach kompetencji
wśród najczęściej wymienianych kategorii cech pojawiają się: umiejętności techniczne, obszary
wiedzy, preferowane zachowania, cechy osobiste, dane biograficzne, osiągane wyniki oraz
najważniejsze doświadczenia. T.P. Czapla dzieli wymienione kategorie na dwie zasadnicze
grupy: przyczyn i skutków. Operacjonalizacja danej kompetencji przejawia się zatem w tym, co
pracownik potrafi zrobić oraz w jego gotowości do działania. Przywołane ujęcie zakłada
opisywanie kompetencje na skali cztero- lub pięciostopniowej. Kolejne poziomy (od
elementarnego przez podstawowy, zaawansowany, profesjonalny po ekspercki) oddają zarówno
istotę pracy na stanowisku, jak również umiejętności i oczekiwane postawy człowieka, których
wystąpienie oznacza spełnienie danych wymagań 78.
M. Juchnowicz w obrębie kompetencji użytecznych do realizacji zadań związanych z pracą
zawodową wyodrębnia kompetencje transferowalne (ogół predyspozycji, które warunkują
76

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 153.
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 22.
78
T. P. Czapla, Zintegrowany model kompetencji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, 2010,
s. 205-210.
77
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skuteczne działanie w różnych kontekstach zawodowych, umożliwiają wykorzystanie potencjału
kwalifikacyjnego i doświadczenia zawodowego, mogą być użyteczne na różnych stanowiskach)
oraz kompetencje specyficzne (związane z określonym zakresem wiedzy, doświadczeń,
umiejętności i uzdolnień wymaganych do wykonywania zadań w ramach danego zawodu) 79. Jak
wskazuje U. Jeruszka, kompetencje transferowalne odgrywają znaczącą rolę w procesach
doboru pracowników i właściwego ich wykorzystania w procesach pracy (poziom pracodawcy)
oraz w pozyskaniu i utrzymaniu satysfakcjonującej pracy (poziom pracownika) 80. Autorka
zauważa, iż tendencją, którą można aktualnie zaobserwować jest poszerzanie się treści pracy na
stanowiskach w ramach zawodów i specjalności. Przejawem tego jest powstawanie stanowisk,
które cechuje interdyscyplinarność, wymagająca znajomości wielu zagadnień (bardzo rozległej
ogólnej wiedzy, wiedzy integrującej wąskie specjalności oraz umiejętności jej transformacji).
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Tezę tę potwierdza S. Borkowska, jej zdaniem w obecnych warunkach rynkowych istnieje
zapotrzebowanie na tzw. wielofunkcyjność pracowników, która stanowi istotny warunek
elastycznych zachowań firm. Potencjalnie owa wielofunkcyjność (łączona także z pojęciem
multizadaniowości) może być pożądana przez samych pracowników ze względu na konieczność
radzenia sobie w sytuacji zmienności zadań oraz niepewności pracy 81.
Z kolei T. Oleksyn, w obrębie kompetencji pracowniczych, wprowadza podział na
kompetencje uniwersalne, specyficzne i osobiste. W organizacji oceniane są one przez pryzmat
pracy zawodowej, którą dana osoba wykonuje oraz stanowiska zajmowanego w firmie. Wchodzą
one w skład tzw. kompetencji stanowiskowych, oczekiwanych na danym stanowisku pracy,
które powinny być ustalane adekwatnie do wymagań, jakie stawia praca. T. Oleksyn prezentuje
także kompleksowe ujęcie kompetencji organizacji. Autor podkreśla, że kompetencje organizacji
warunkują jej domenę i wyniki działalności. Składają się na nie: kompetencje zarządcze,
kompetencje pracowników i współpracowników, wiedza i pamięć zbiorowa, kompetencje
przyjęte z zewnątrz (np. licencje, patenty), kompetencje w sferze produktów i technologii,
a także kompetencje społeczne związane ze współpracą w otoczeniu

zewnętrznym

i wewnętrznym oraz etyką 82. T.P. Czapla postuluje, aby kompetencje organizacji postrzegać jako
pewien (jeden) zbiór, który można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: pracodawcy
i pracownika. Perspektywa organizacji odnosi się do kompetencji oczekiwanych, natomiast
79

M. Juchnowicz, Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje, Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów, nr 2(32), 2014, s. 11-19.
80
U. Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016, s. 53.
81
S. Borkowska, Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Rajkiewicz,
J. Orczyk (red.) Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, IPiSS, Warszawa 2014, s. 209.
82
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 22.
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perspektywa pracownika do kompetencji rzeczywistych 83. Autor podkreśla potrzebę integracji
i harmonizacji obu grup kompetencji. Zauważa również, że tradycyjne podejście zakłada
dostosowywanie kompetencji pracownika do ewoluujących wymagań stanowiska pracy;
harmonizacja jest tym, co może odwrócić ten kierunek – określone kompetencje pracowników
mogą skutkować przeprofilowaniem treści pracy na stanowisku. Zdaniem autorki dysertacji
harmonizacja może obrazować także wartość dodaną, której źródłem jest praca wykonywana
przez pracownika na rzecz danej organizacji w sposób przekraczający oczekiwania pracodawcy.
Rodzajem katalogu, struktury zawierającej listę wszystkich kompetencji, które dane
przedsiębiorstwo uważa za istotne z punktu widzenia realizacji strategii oraz celów
biznesowych, jest model kompetencyjny. W obrębie danej organizacji wypracowanie modelu
kompetencyjnego jest procesem, który wymaga zaangażowania specjalistów w tym obszarze
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(często również konsultantów zewnętrznych), jak również kadry menedżerskiej (przy aprobacie
zarządu firmy). Warunkuje to operacyjność i celowość kompetencji (kompetencja ma odnosić
się do konkretnego działania oraz rozpatruje się ją przez pryzmat celu) oraz sytuacyjność
kompetencji (kompetencje są uzależnione od kontekstu, pełna kompetencja oznacza zdolność do
adaptacji i efektywnego działania w zmieniającym się otoczeniu) 84. Skalowanie wprowadzone
w obrębie opisu pojedynczej kompetencji (tzw. poziomy spełnienia) wiąże się z inną, istotną
kwestią, czyli pomiarem kompetencji. Zagadnienie to wchodzi w zakres problematyki związanej
z zarządzaniem kompetencjami, co będzie przedmiotem dalszych rozważań.
Kompetencje można nazwać podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi w ramach
przyjętego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, jeśli uznać je za kategorię odnoszoną
przede wszystkich do człowieka i atrybutów, które przekładają się na jego funkcjonowanie
w środowisku pracy, ale również poza nim. Przedstawiona analiza wskazuje, że istnieją także
klasyfikacje, które mówią o kompetencjach odnoszonych do zespołów, czy nawet całej
organizacji. Kompetencje organizacji określane są jako szczególne umiejętności wynikające ze
specyfiki przedsiębiorstwa (kształtowanej m.in. przez profil, charakter i skalę jego działalności,
przynależność branżową oraz poziom zaawansowania technologicznego) i decydujące
o możliwościach konkurowania przedsiębiorstwa 85. Na poziomie organizacji ważne jest zatem
wyodrębnienie kompetencji, które istotne są zarówno dla funkcjonowania całej organizacji, jak
83

s. 204.

T. P. Czapla, Zintegrowany model kompetencji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, 2010,

84

A. Orlińska-Gordon, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe
tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 173.
85
Cz. Zając, Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki
i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 90.
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i tych, które są niezbędne dla skutecznego działania w obrębie pojedynczych stanowisk pracy.
Stają się one bazą dla procesów oceny kompetencji, których głównym celem jest pozyskanie
informacji o jakości zasobów ludzkich organizacji oraz skuteczności działania pojedynczych
pracowników. Rzetelna ocena kompetencji jest punktem wyjścia (i odniesienia) dla doskonalenia
kompetencji, ponieważ pozwala na dostosowanie adekwatnych do potrzeb działań rozwojowych.

1.4. Miejsce zarządzania kompetencjami w systemie
zarządzania zasobami ludzkimi
Rozpatrywanie problematyki kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi wiąże się
z działaniami, które organizacja może podejmować w tym obszarze. Jak wskazują
A. Bieńkowska, M.W. Brol, zagadnienia identyfikacji i kształtowania pożądanych kompetencji
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na poziomie organizacji jako całości oraz w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy
zarówno

w

wymiarze

operacyjnym,

taktycznym,

jak

i

strategicznym

są

złożone

86

i wieloaspektowe . Z tego względu współcześnie za jedną z metod zarządzania uznaje się
zarządzanie przez kompetencje, której wdrożenie w organizacji oznacza implementację systemu
zarządzania kompetencjami. Autorka dysertacji dokona przeglądu definicji tego pojęcia, określi
cechy i cele systemu zarządzania kompetencjami oraz jego praktyczne zastosowanie.
Analiza literatury wskazuje, że zarządzanie przez kompetencje stanowi podstawę całego
systemu zarządzania zasobami ludzkimi i wpisuje się w nurt zarządzania strategicznego 87.
B. Jamka uważa, że opisują je te same cechy, które stanowią podstawowe wyznaczniki
zarządzania zasobami ludzkimi 88. Według definicji M. Armstronga zarządzanie zasobami
ludzkimi oparte na kompetencjach polega na wykorzystaniu koncepcji kompetencji oraz wyników
analizy kompetencji do doskonalenia procesów rekrutacji i selekcji, projektowania stanowisk
pracy, zarządzania przez efekty, rozwoju i wynagradzania pracowników 89. M. Brockmann,
L. Clarke, Ph. Méhau, Ch.Winch wskazują, że zarządzanie kompetencjami kładzie nacisk na
konkretne

kompetencje

wykorzystywane

w miejscu

pracy,

co

pozwala

na

bardziej

zindywidualizowane zarządzanie i indywidualny rozwój kompetencji w ramach indywidualnych

86

A. Bieńkowska, A.W. Brol, Zarządzanie przez kompetencje [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne
metody zarządzania w teorii i praktyce Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 174.
87
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 8-9.
88
B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania
kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 300.
89
M. Armstrong, Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 151.
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ścieżek kariery 90. A. Orlińska-Gordon definiuje koncepcję jako takie prowadzenie polityki
personalnej, w którym pojęcie kompetencji staje się ogniwem łączącym działania z różnych
obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i selekcja, ocena pracowników,
szkolenie i rozwój, motywowanie i wynagradzanie 91. A. Bieńkowska, M.W. Brol pod tym
określeniem rozumieją działania ukierunkowane na zdefiniowanie kompetencji, które potrzebne
są organizacji oraz spowodowanie, aby pracownicy posiadali je na wymaganym poziomie,
w odpowiednim miejscu i czasie; wykorzystanie tych kompetencji spowoduje, że działania
podejmowane przez pracowników będą skuteczne i zapewnią efektywną realizację bieżących
i długookresowych

celów

organizacji 92.

W

ujęciu

J.

Moczydłowskiej,

zarządzanie

kompetencjami może być ujmowane szeroko – jako pewna filozofia zarządzania, sposób
myślenia organizacji o wszystkich jej zasobach i umiejętnościach lub w węższym rozumieniu –
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jako odnoszone do kompetencji pracowników (zwłaszcza kompetencji zawodowych). Autorka
uważa, że organizacja, która stosuje zarządzanie kompetencjami może skuteczniej i efektywniej
osiągać swoje cele uwarunkowane optymalnym poziomem motywacji pracowników 93. M. SidorRządkowska nazywa zarządzanie kompetencjami „modą”, jednak jej zdaniem jest to wyjątkowo
sensowna i pożyteczna moda, bowiem koncepcję tę należy uznać za wartościowy element
polityki personalnej: prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system zarządzania kompetencjami
stwarza szanse zintegrowania poszczególnych dziedzin zarządzania zasobami ludzkimi 94. Można
zatem przyjąć, że zarządzanie przez kompetencje jest ważnym elementem w obrębie koncepcji
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, o jego istocie stanowi określony system
zarządzania kompetencjami, którego wdrożenie ma na celu przede wszystkim doskonalenie
procesu doboru, oceny, rozwoju oraz motywowania pracowników.
Zasadniczym celem zarządzania opartego o kompetencje jest zapewnienie organizacji
odpowiednich zasobów kompetencji, koniecznych z punktu widzenia osiągnięcia celów
strategicznych. Można uznać, że na ten cel składają się cele cząstkowe, wśród nich T. Oleksyn

90

M. Brockmann, L. Clarke, Ph. Méhau, Ch. Winch, Competence-Based Vocational Education and Training
(VET): the Cases of England and France in a European Perspective, Vocations and Learning 1, 2008, str. 227-244.
91
A. Orlińska-Gondor, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji [w:] L. Zbiegień-Maciąg, Nowe
trendy i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 172.
92
A. Bieńkowska, A.W. Brol, Zarządzanie przez kompetencje [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne
metody zarządzania w teorii i praktyce Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 181.
93
J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa
2008, s. 8.
94
M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, cz. I, Biuletyn Polish Open
University, Warszawa 2006, s. 12; M. Sidor-Rządkowska, Kompetencje – pożyteczna moda. Zarządzanie oparte
na kompetencjach, Personel i Zarządzanie, 1-28.02.2006, cz. 1.
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wymienia m.in. te, które ukierunkowane są na badanie i ocenę kompetencji pracowników
w różnych procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (zob. rysunek 1.1).

Określanie standardów kompetencyjnych
dla stanowisk

SYSTEM ZARZĄDZANIA
KOMPETENCJAMI
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Badanie realnych kompetencji pracowników
i kandydatów do pracy pod kątem
doboru do stanowisk

Zwiększanie wartosci organizacji
przez wzrost wartości kapitału ludzkiego

Zwiększanie poziomu satysfakcji pracowników
i ich pozycji na rynku pracy

Maksymalne wykorzystanie mocnych stron
pracowników przy minimalizacji wpływu
ich stron słabych na pracę

Optymalizacja relacji: nakłady na rozwój kapitału
ludzkiego ‒ efekty

Rys. 1.1. Cele systemu zarządzania kompetencjami w organizacji
Źródło: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 196.

Podstawowym narzędziem systemu zarządzania kompetencjami jest wcześniej wspomniany
model kompetencyjny, czyli dokument zawierający spis i opis wszystkich kompetencji
uznawanych przez daną firmę za niezbędne do realizacji swojej strategii i osiągnięcia celów
biznesowych. Zwykle przyjmuje on formę tzw. skupisk kompetencji lub macierzy
kompetencji 95. W przypadku skupisk kompetencji pełny opis kompetencji obejmuje jej nazwę,
definicję ogólną i definicję szczegółową oraz wyznaczniki behawioralne, które stanowią
przykłady konkretnych zachowań, działań lub postaw, charakteryzujące poszczególne poziomy
w obrębie kompetencji. Z kolei w modelu o strukturze macierzowej kompetencje są grupowane
w jednej z trzech ogólnych kategorii, których przykład podaje A. Orlińska-Gordon: kompetencje
95

A. Orlińska-Gordon, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] Zbiegień-Maciąg (red.) Nowe
tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006,
s. 178.
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kluczowe, kompetencje charakterystyczne dla roli oraz kompetencje charakterystyczne dla
funkcji. Autorka uważa, że tym, co charakteryzuje dobry model kompetencyjny jest przede
wszystkim jego zdolność do odzwierciedlania specyfiki organizacji oraz charakteru ról
i stanowisk, które w niej występują, przejrzysta, logiczna budowa czy stosowanie zrozumiałego
języka opisu kompetencji 96. G. Filipowicz stwierdza, że wprowadzenie w organizacji jednolitej
skali opisu kompetencji pozwala dokonywać ich oceny w różnych sytuacjach. Celem pomiaru
staje się określenie poziomu opanowania poszczególnych kompetencji przez pracownika, w tym
stwierdzenie stanu faktycznego, jak i oczekiwanego 97. Wśród najczęściej wymienianych metod
pomiaru występują: testy (w tym testy wiedzy, inwentarze biograficzne, testy kompetencyjne,
psychometryczne, sytuacyjne), wywiady (biograficzne, behawioralne i sytuacyjne) oraz
Assessment Centre i Development Centre 98. Ocena odbywa się w oparciu o skale obserwacyjne,
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które odnoszą się do obserwowalnych aspektów funkcjonowania człowieka. Interpretacja
wyników obejmuje analizy liczbowe i jakościowe. Zdaniem G. Filipowicza, w przypadku
wyników badania, którego celem jest rozwój, wskazana jest szczegółowa analiza ocen
konkretnych zachowań (na poziomie wskaźników) 99. Oznacza to, że pomiar kompetencji
powinien mieć wymiar jakościowy.
System zarządzania kompetencjami w praktyce obejmuje wiele zastosowań, które wynikają
z możliwości wykorzystania struktury kompetencji. Autorzy, m.in. M. Armstrong, wymieniają
następujące procesy i działania, w ramach organizacji:



projektowanie i rozwój organizacji – przede wszystkim dotyczy ułatwienia przeprowadzenia
zmian w strukturze organizacyjnej m.in. poprzez określenie wymagań w zakresie wiedzy,
umiejętności i zachowań,



projektowanie stanowiska pracy poprzez określenie wymaganych kompetencji, prowadzące
do stworzenia profilu roli,



rekrutacja i selekcja – przygotowanie opartych na kompetencjach specyfikacji wymagań
wobec pracowników, stanowiących podstawę strukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych,

96

A. Orlińska-Gordon, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] Zbiegień-Maciąg (red.) Nowe
tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006,
s. 181-182.
97
G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2014, s. 179-180.
98
A. Wieczorek-Szymańska, Metody pomiaru kompetencji pracowników w organizacjach, Uniwersytet
Szczeciński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 30; http://www.wneiz.pl/
nauka_wneiz/sip/sip30-2012/SiP-30-105.pdf (7.11.2016).
99
G. Filipowicz, op. cit., s. 179-180.
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zarządzanie przez efekty – pozwalające na upewnienie się, że kontrole efektów pracy
koncentrują się na behawioralnych aspektach sposobu wykonania pracy decydującego o jej
wynikach,



ośrodki oceny – zdefiniowanie wymiarów kompetencji, które pozwalają na rozpoznanie
wysokiego poziomu wydajności pracy, w tym wskazanie ćwiczeń i bodźców oraz procesów
oceny, jakie należy zastosować w rozpoznawaniu potrzeb w zakresie szkolenia oraz
zapewnienie podstawy programów szkoleń,




tworzenie planów rozwoju osobistego,
wartościowanie stanowisk pracy100.
Działania w obrębie zarządzania kompetencjami obejmują te funkcje i procesy w ramach
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zarządzania zasobami ludzkimi, które wiążą się zarówno z oceną jak i rozwojem kompetencji.
Rzetelna ocena stanu obecnego pozwala na skuteczne działania w obrębie kształtowania
kompetencji. Wśród wymienionych w grupie metod pomiarów kompetencji oraz sposobów
zastosowania systemu zarządzania kompetencjami, wskazuje się ośrodki oceny (Assessment
Centre), do których należy również dodać ośrodki rozwoju (Development Centre). Liczne
badania uznają ośrodki oceny za najbardziej zaawansowaną metodę oceny kompetencji, która
może dostarczyć wiarygodnych wyników dotyczących ich poziomu. Kolejny rozdział niniejszej
dysertacji koncentruje się na szczegółowym opisie ośrodków oceny i rozwoju, stwarzając
jednocześnie podstawę do przedstawienia efektów badań empirycznych, które w głównej mierze
koncentrowały się na tym przedmiocie badawczym.

1.5. Kształtowanie kompetencji zawodowych – perspektywa organizacji
(pracodawcy) i perspektywa pracownika
Zagadnienie kształtowania kompetencji zawodowych można rozpatrywać z dwóch
perspektyw: pracodawcy i pracownika. Perspektywa organizacji oznacza kształtowanie
kompetencji ucieleśnionych w pracownikach, które stanowią zasób danej organizacji. Z kolei
postrzeganie rozwoju kompetencji przez pracownika odnosi się do jego własnych atrybutów
w kontekście zawodowym, które wykorzystuje w ramach pracy na danym stanowisku i które
jednocześnie wchodzą w skład jego osobistego kapitału. Jak wykazano, w literaturze przedmiotu
z obszaru nauk społecznych, w tym nauk o zarządzaniu, postuluje się integrację obu perspektyw,
dzięki czemu korzyści mogą osiągać obie strony. Analiza opracowań podejmujących tę kwestię
100

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 159-160.
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pozwala zauważyć, że w obrębie wymienionych w niniejszej dysertacji najnowszych koncepcji
zarządzania zasobami ludzkimi, ogólne przekonanie o spójności interesów pracodawców
i pracowników, nie zawsze jest podzielane. Pojawiają się opinie, iż działania podejmowane przez
pracodawców służą przede wszystkim ich interesom oraz interesom akcjonariuszy 101. Jak
zauważa D. Bąk-Grabowska: wprawdzie pracownicy korzystają z tworzonej im szansy rozwoju,
ale o pełnym zharmonizowaniu interesów nie może być tutaj mowy (…) zasada spójności
interesów ma raczej charakter życzeniowy i nie znajduje odzwierciedlenia w warunkach
funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 102. Autorka zauważa, że firmy akcentują
podmiotowe traktowanie pracowników, jednak równolegle stają przed koniecznością
efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, w tym poprzez stosowanie niestandardowych
form zatrudnienia. Szczególnie w omawianej koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim
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podkreśla się zasadność stosowania takich form zatrudnienia, których celem jest dopasowanie
kapitału ludzkiego do aktualnych potrzeb pracodawcy, co ma przekładać się na racjonalizację
kosztów pracy 103. Również Z. Antczak zauważa, że metodą przedsiębiorstw w XXI wieku na
obniżanie kosztów będzie właśnie zmniejszanie ilości pracowników zatrudnianych na etacie
i zastępowanie ich np. pracownikami kontaktowymi, posiadającymi pożądane w danym czasie
i sytuacji kompetencje oraz pracownikami outsourcingu 104.
Zasadniczo o skuteczności działań związanych z rozwojem zawodowym decydują różne
czynniki, leżące po stronie pracowników i pracodawcy. Zasadne jest zatem wskazanie tych
elementów oraz spojrzenie na możliwe sposoby podejścia do zagadnienia kształtowania
kompetencji zawodowych z perspektywy obu podmiotów. W modelu idealnym wysoka
skuteczność działań związanych z rozwojem kompetencji zawodowych wystąpiłaby wówczas,
gdyby pracownicy posiadali wysoki potencjał rozwojowy, motywację oraz odczuwali silną
przynależność do danej organizacji, a sam pracodawca dysponowałby dużymi środkami
finansowymi na ten cel i rozwój kompetencji zawodowych pracowników traktowałby
priorytetowo. W rzeczywistości po obu stronach mogą występować różne ograniczenia. Jak
wskazuje poniższe zestawienie (zob. tab. 1.3), różne czynniki, leżące po stronie pracownika
i pracodawcy, decydują o tym, co T. Oleksyn nazywa efektywnością rozwoju zawodowego.

101

M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 172-173.
102
D. Bąk-Grabowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form
zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 43.
103
D. Bąk-Grabowska, op. cit., s. 53-54.
104
Z. Antczak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania
funkcja personalna w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork 2004, s. 99-100.
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Tabela 1.3. Czynniki decydujące o efektywności rozwoju zawodowego leżące po stronie pracownika i pracodawcy
CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI
ROZWOJU ZAWODOWEGO LEŻĄCE
PO STRONIE PRACOWNIKA

CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI
ROZWOJU ZAWODOWEGO LEŻĄCE
PO STRONIE PRACODAWCY

 uzdolnienia i potencjał rozwojowy,
 dobór najwłaściwszych form i programów rozwoju
zawodowego,
 ambicje zawodowe i wewnętrzna motywacja,

sposób typowania osób na szkolenia i do innych
 plany życiowe pracownika, stosunek do pracodawcy,



lojalność,
poziom samooceny,
wiek i stan zdrowia pracownika.

form rozwoju zawodowego,

 dobór podmiotów realizujących rozwój zawodowy


i kompetencje tych podmiotów,
środki finansowe, jakie pracodawca przeznacza na
rozwój zawodowy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 238-239.

Niemniej jednak, zależnie od bieżących uwarunkowań, organizacje podejmują różne
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działania ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych swoich pracowników.
G. Filipowicz wskazuje na dwa istotne powody, dla których organizacje dążą do nabywania
kompetencji. Z jednej strony zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczna zmusza do zwiększania
kompetencji własnych pracowników, co może w przyszłości zapewnić firmie osiągnięcie
przewagi na rynku; z drugiej zaś strony sami pracownicy oczekują, że organizacja stworzy im
możliwości rozwoju, co umocni ich pozycję zawodową 105. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski
wymieniają trzy podstawowe podejścia organizacji do procesu rozwoju pracowników:



podejście niewidzialnej ręki – główny nacisk położony jest na dobór i ocenę pracowników,
kwestia szkoleń pozostaje w ich gestii, przyjmuje się założenie, że wybitni pracownicy sami
znajdują sposób na rozwój osobisty w organizacji,



podejście poszukiwacza pereł – dobór i ocena pracowników koncentruje się na poszukiwaniu
osób wyróżniających się ze względu na posiadany potencjał rozwojowy,



podejście planowania karier – obejmuje przygotowywanie zindywidualizowanych planów a
następnie programów rozwoju opartych na analizie aspiracji i predyspozycji pracowników 106.
W praktyce możliwe jest zapewne występowanie modelu mieszanego. W najnowszej

literaturze przedmiotu autorzy najczęściej omawiają działania nawiązujące do trzeciego
z wymienionych podejść. Związane są one ze strukturalnymi i funkcjonalnymi aspektami pracy
u danego pracodawcy, uwzględniają aspiracje pracownika oraz plany organizacji i nazywane są

105

G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2014, s. 121.
106
A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995, s. 351.
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kształtowaniem karier pracowników (i związaną z nim ścieżką kariery w przedsiębiorstwie)107
lub zarządzaniem karierą 108. Zdaniem T. Smith-Ruig, rozwój gospodarczy i społeczny ma wpływ
na dominujące modele kariery109. Tak zwana kariera linearna (tradycyjna) dominuje
w przypadku stabilnych gospodarek oraz profesjonalnych i lojalnych pracowników, natomiast
kariera wielokierunkowa charakteryzuje zmianę relacji między przedsiębiorstwem a jego
pracownikami, gdzie po obu stronach wzrasta konkurencyjność, a każda ze stron chce
zrealizować to, co dla niej najistotniejsze110.
Zdaniem autorki dysertacji zauważalna jest ścisła relacja między zarządzaniem kompetencjami
pracowników a zarządzaniem ich karierą. W obu przypadkach mamy do czynienia z działaniami,
które są podejmowane przez organizację w stosunku do zatrudnionych. Ich realizacja może
odbywać się w ramach przyjętego systemu zarządzania kompetencjami, ale nie zachodzi bez
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udziału i zaangażowania pracowników. Można przyjąć, że wymieniane w literaturze przedmiotu
instrumenty kształtowania karier pracowników (zob. tab. 1.4.) są jednocześnie metodami
i narzędziami

zarządzania

kompetencjami.

Zindywidualizowane

podejście

do

rozwoju

w organizacji powinno, w zależności od bieżących możliwości, obejmować zastosowanie różnego
typu metod doskonalenia kompetencji pracowników (metody doskonalenia związane z miejscem
pracy {on-the-job} oraz metody doskonalenia w oderwaniu od miejsca pracy {off-the-job} 111.

107

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 316.
108
A. Suchodolski, Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzania kadrami,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 213.
109
T. Smith-Ruig, Making Sense of Careers trought the Lens of a Path Metaphor, Career Development
International, 2008, No.13, page 20-21, http://www.engl.polyu.edu.hk/metaphor/lit/smithruig_careers.pdf
(12.10.2016).
110
Y. Baruch, Transforming Careers: From Linear to Multidirectional Carees Paths: Organizational
and Individual Perspectives, Career Development International, No. 1, Vol. 9, za: M. Juchnowicz (red.), op. cit.,
s. 317-318.
111
A. Suchodolski, op. cit., s. 222-223.
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Tabela 1.4. Instrumenty kształtowania karier pracowników
INSTRUMENTY
WSPIERAJĄCE
SYSTEMOWE
KSZTAŁTOWANIE
KARIER
Rekrutacja wewnętrzna,
proces adaptacji, szkolenie,
Assessment
Centre/Development
Centre, ocena
wielostronna.

INSTRUMENTY
SYSTEMOWE
KSZTAŁTOWANIA
KARIER
Macierz przemieszczeń,
ścieżki kariery
w przedsiębiorstwie,
np. kierownicza,
ekspercka, rodzicielska.

INSTRUMENTY
SYSTEMOWE
KSZTAŁTOWANIA
KARIER PRZY
UDZIALE
PRACOWNIKÓW
Warsztaty kariery,
zarządzanie talentami,
kadra sukcesorów,
przemieszczenia,
konsultacje, indywidualne
plany kariery.

INDYWIDUALNE
INSTRUMENTY
KSZTAŁTOWANIA
KARIER PRZEZ
PRACOWNIKÓW
Live coaching, konsultacje
z doradcą zawodowym,
plan rozwoju kariery.

Źródło: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 322.
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W literaturze przedmiotu, często jako odrębna koncepcja w ramach zarządzania zasobami
ludzkimi, rozpatrywane jest zagadnienie związane z zarządzaniem pracownikami o wysokim
potencjale – zarządzanie talentami 112. O uznaniu pracownika za talent zwykle decyduje suma
wrodzonych zdolności, umiejętności, wiedzy, doświadczenia, inteligencji, osądu, postaw
i motywacji, jednak, jak przekonuje A. Pocztowski, cechy profilu kompetencyjnego pracownika
utalentowanego powinny być przede wszystkim zgodne z potrzebami danej organizacji. Uznanie
tej grupy pracowników za strategiczny zasób powoduje, że w przedsiębiorstwach dużą wagę
przykłada się do kwestii ich rozwoju i konstruowania ścieżek kariery w sposób motywujący do
pozostania w firmie. Organizacje, które posiadają systemy zarządzania talentami, wykorzystują
ten fakt jako element budowania wizerunku pożądanego pracodawcy, co ma oznaczać, że są
atrakcyjnym miejscem pracy dla osób o wysokim potencjale. W celu identyfikacji talentów
organizacje często sięgają po zaawansowane metody oceny kompetencji, w tym Assessment
Centre. Omawiana grupa pracowników stanowi dla organizacji rodzaj wyzwania. Badania
pokazują, że w celu zatrzymania talentów, firmy powinny swoją uwagę koncentrować przede
wszystkim na działaniach związanych z ich szkoleniem i stwarzaniem możliwości rozwoju
zawodowego, wykonywania ciekawych zadań oraz zapewnieniem dobrej atmosfery pracy113.
Zdaniem autorki dysertacji istotne znaczenie może odgrywać również rzetelna informacja
112

Powstanie koncepcji wiązane jest z artykułem E. Michaelsa, H. Handfielda-Jonesa i B. Axelroda (The War
for Talent, Harvard Business School Press, Boston 2001), w którym autorzy użyli określania „wojna o talenty”
w celu zaakcentowania walki konkurencyjnej pomiędzy organizacjami o rzadki zasób organizacji, którym są
utalentowani pracownicy. A. Pocztowski uważa, że obserwowany obecnie deficyt utalentowanych pracowników
wynika z dynamicznego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w której kluczową rolę odgrywa kapitał ludzki,
stanowiący kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. – A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami
w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 9 i 19.
113
A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków
2008, s. 124.
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zwrotna dotycząca zarówno bieżącej pracy, jak i poziomu kompetencji. Z tego względu
narzędziem możliwym do wykorzystania, w celu planowania zindywidualizowanych działań
rozwojowych dla pracownika utalentowanego, jest metoda Development Centre. Jak pokazuje
praktyka, ośrodki rozwoju są wykorzystywane w celu identyfikacji i rozwoju talentów, zarówno
w obszarze menedżerskim jak i specjalistycznym.
Istotnym wątkiem w omawianej problematyce jest także zasygnalizowanie kwestii związanej
z perspektywami rozwoju pracowników w tzw. warunkach stosowania niestandardowych form
zatrudnienia. D. Bąk-Grabowska stwierdza, że wspomniana wspólnota interesów pracodawców
i pracowników może ujawniać się właśnie w zakresie uelastycznienia zatrudnienia, które stanowi
także odpowiedź na potrzeby pracowników, np. związane z godzeniem pracy zawodowej
z życiem osobistym 114. Zasadniczo elastyczność uznawana jest przez badaczy za główne
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wyzwanie współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, które obejmuje umiejętne alokowanie
i wykorzystywanie zasobów, w tym zasobów kadrowych. Elastyczność zasobów ludzkich,
odnoszoną do problematyki związanej z rozwojem pracowników w szerokim ujęciu, można
rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Jedną z nich są elastyczne formy zatrudnienia, które
mogą dotyczyć różnych grup pracowników, w tym np. osób uznawanych za talenty
i realizujących zadania o znaczeniu strategicznym, które nie są zainteresowane stałą współpracą
z daną organizacją. W takim przypadku elastyczne zatrudnienie pozwala pracodawcy na
skorzystanie z określonych usług i tym samym racjonalne wykorzystanie potencjału
kompetencyjnego. Jednocześnie, jak zaznacza M. Juchnowicz, elastyczne zatrudnienie
umożliwia pracownikom nabywanie różnorodnych doświadczeń, co podnosi wartość ich
osobistego potencjału kompetencyjnego 115. Takie formy współpracy mogą zatem wspierać
wielokierunkową karierę pracowników.
Zarówno zagadnienie zarządzania talentami, jak i kwestie obejmujące różne formy
współpracy

z

daną

zindywidualizowanymi,

organizacją
odnoszącymi

w

obszarze
się

do

rozwoju,

pojedynczych

wiążą

się

z

działaniami

pracowników.

Pracownik,

traktowany w organizacji jak talent może uzyskiwać wymierne korzyści związane zarówno
z własnym rozwojem jak i statusem społecznym oraz materialnym. Takie podejście nie jest
114

Kwestię elastycznego podejścia do zatrudniania pracowników prezentują modele elastycznego kształtowania
zatrudnienia, m.in. model Ch. Handy’ego („organizacja-koniczyna”), ukazuje on ewolucję w obszarze zatrudnienia,
która, zdaniem futurologa, prowadzi do coraz większego udziału elastycznej siły roboczej w przedsiębiorstwach
przyszłości versus przedsiębiorstwa współczesne; D. Bąk-Grabowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach
stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2016, s. 11 i 65.
115
M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 478.

41

Rozdział 1. Rozwój zawodowy i doskonalenie oparte na kompetencjach

jednak właściwe dla ogółu pracowników zatrudnianych w organizacjach. Z tego względu często
akcentowaną kwestią związaną z rozwojem zawodowym jest uświadomienie, że zasadniczo
każda osoba powinna sama odpowiadać za własny rozwój zawodowy i wykazywać się
zaangażowaniem w pozyskiwaniu nowej wiedzy i umiejętności, a zdobywane doświadczenia
zawodowe traktować jako wkład w osobisty kapitał kompetencyjny. Powinna mieć również
świadomość, że funkcjonuje na konkurencyjnym rynku. Jak stwierdza M. Straś-Romańska,
współczesny człowiek żyje pod presją bycia aktywnym, produktywnym i atrakcyjnym
zawodowo 116. Podobnie T. Oleksyn uważa, że obecnie, w obliczu zmian, jakie zachodzą na
rynku pracy, myślenie o własnych kompetencjach i ich rozwoju staje się koniecznością.
W literaturze dotyczącej problematyki rozwoju zawodowego wymienia się koncepcję
zarządzania własnymi kompetencjami, tzw. zarządzania sobą (self-management), definiowaną
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przez M. Montford jako wzięcie odpowiedzialności za strategiczne i proaktywne zarządzanie
własnym rozwojem zawodowym 117. Podejście czerpie z dokonań psychologii rozwoju
i uwzględnia teorie rozwoju zawodowego. Wskazuje, iż na rozwój własny, w tym zawodowy,
wpływ mają takie czynniki, jak: uwarunkowania biologiczne, rodzinne, edukacyjne
i środowiskowe, a także praca zawodowa, zdobywane doświadczenia oraz samorozwój. Według
założeń self-management dobrą praktyką związaną z kierowaniem rozwojem własnym jest
bazowanie na swoich mocnych stronach i wybieranie takich aktywności zawodowych, które są
zgodne z uzdolnieniami, zamiłowaniami i osobowością danego człowieka. W literaturze opisane
są tzw. indywidualne mapy kariery, które umożliwiają samodzielne zaplanowanie działań
rozwojowych w perspektywie krótko oraz długoterminowej i związane są z szeroko rozumianą
koncepcją kompetencji. G. Filipowicz wskazuje na trzy główne źródła rozwoju kompetencji:
własne doświadczenia, wymiana informacji i szkolenia, z których pierwsze, jego zdaniem,
posiada największe znaczenie 118.
Reasumując, z perspektywy organizacji na kształtowanie kompetencji zawodowych składają
się te działania, które koncentrują się na planowaniu rozwoju pracowników, ich doskonaleniu
i przemieszczaniu (ewentualnie wykorzystaniu zasobów pozyskanych dzięki elastycznym
formom zatrudnienia). Podejście systemowe do realizacji procesu rozwoju, z zastosowaniem
zaawansowanych instrumentów do tego przeznaczonych, może przełożyć się na pełniejsze

116

M. Straś-Romańska, Niektóre cywilizacyjne zagrożenia dla rozwoju osobowego, [w:] J. Klebaniuk (red.),
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 21.
117
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 275.
118
G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2014, s. 121.
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wykorzystanie potencjału kompetencyjnego pracowników. Jest to jednak domeną głównie
dużych organizacji, w których istnieje możliwość wyznaczenia pracownikom ścieżek kariery,
zapewniających długofalowy rozwój. Perspektywa kształtowania kompetencji z punktu widzenia
pracownika może oznaczać świadome korzystanie z możliwości rozwojowych oferowanych
przez organizację i wykorzystywanie szans awansowych. Rozwój, którego doświadcza
pracownik w organizacji, rozbudowuje jego własny kapitał w postaci posiadanych kompetencji
i innych atrybutów, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.
Zasadniczo jednak każdy człowiek sam odpowiada za własny rozwój, pracodawca może
wspierać doskonalenie zawodowe lub czasem je spowalniać.
***
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Przesłanką do podejmowania działań związanych z rozwijaniem pracowników są korzyści,
które wynikają zarówno dla organizacji, jak i samych pracowników. Wykorzystanie zdolności,
którymi dysponują zespoły pracownicze, może decydować o kondycji danego przedsiębiorstwa
i przyczyniać się do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia samych
pracowników, doskonalenie kompetencji stwarza możliwości rozwoju kariery i realizacji
własnych celów w obszarze zawodowym. Jak wynika z założeń przywołanych koncepcji
zarządzania zasobami ludzkimi, w których rozwój pracowników stanowi istotny składnik, proces
doskonalenia zawodowego pracowników powinien być programem o ściśle określonym
zakresie, wiążącym cele przedsiębiorstwa ze zdolnościami i umiejętnościami w nim
zatrudnionych.
W procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zastosowanie znajdują narzędzia
zarządzania kompetencjami. Ich wykorzystanie jest możliwe w szczególności w rekrutacji
i selekcji, zarządzaniu talentami, tworzeniu planów rozwoju osobistego, czy wartościowaniu
stanowisk pracy. Istotnymi instrumentami zarządzania kompetencjami, będącymi przedmiotem
zainteresowania niniejszej dysertacji, są także ośrodki oceny i rozwoju. Z uwagi na swoją
specyfikę, która w ramach metodyki ośrodków zakłada zastosowanie różnych technik oceny,
mogą istotnie wspierać rozwój pracowników, zespołów oraz całej organizacji. Właściwie
przeprowadzona procedura AC/DC może zapewnić rzetelny pomiar diagnozowanych
kompetencji oraz przedstawiać wartość predyktywną. Dalsze rozważania niniejszej dysertacji
będą koncentrowały się na określeniu istoty i znaczenia ośrodków oceny i rozwoju jako metody
możliwej do wykorzystania w różnych procesach zarządzania zasobami ludzkimi, które wiążą
się z doskonaleniem kompetencji pracowników.
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Rozdział 2
Implementacja metod Assessment i Development Centre
w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Zasadniczym problemem i celem badawczym rozdziału drugiego jest wyjaśnienie istoty metod
Assessment i Development Centre w aspekcie ich wykorzystania (implementacji) w realizacji
procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Ta część pracy będzie koncentrowała się
na próbie odpowiedzi na pytanie:
Jaka jest charakterystyka metod Assessment i Development Centre oraz jakie przesłanki
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wpływają na wykorzystywanie tych metod w procesach zarządzania zasobami ludzkimi?
Pytania szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:







Jak definiowane są pojęcia Assessment i Development Centre?
Jakie elementy obejmuje metodyka Assessment i Development Centre?
Jakie międzynarodowe standardy obowiązują użytkowników metod?
Jaki jest stan badań w obszarze Assessment i Development Centre?
W jaki procesach Assessment i Development Centre wspierają doskonalenie pracowników
w organizacjach?



Jakie są, wskazywane w teorii i praktyce, korzyści oraz bariery wdrażania metod Assessment
i Development Centre?
Odpowiedzi na postawione pytania będą użyteczne z punktu widzenia zebrania

i usystematyzowania zasobów wiedzy dotyczących metod Assessment i Development Centre.
Stworzą także tło dla zebranego i omówionego w kolejnym rozdziale materiału empirycznego.

2.1. Pojęcie oraz istota metod Assessment i Development Centre
2.1.1. Geneza Assessment i Development Centre
Metoda Assessment Centre ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję, wraz z upływem czasu
podlega rozwojowi, jednak niezmienne pozostają jej podstawowe założenia metodologiczne:
obserwacja

przez

wyszkolonych

asesorów

odpowiednio

zwymiarowanych

zachowań,
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ujawniających się u osób ocenianych w trakcie realizacji ćwiczeń symulacyjnych 119. W ujęciu
historycznym można wskazać kilka punktów istotnych dla jej rozwoju:



okres II wojny światowej – prace psychologów i praktyków nad stworzeniem metody
selekcyjnej, cechującej się wysoką skutecznością, na potrzeby sektora państwowego (armia,
służby państwowe),



1956 rok – przeniesienie metody Assessment Centre na grunt sektora prywatnych
przedsiębiorstw,



1975 rok – opracowanie pierwszego międzynarodowego przewodnika po metodzie
(International

Assessment

Guidelines)

przez

Międzynarodową

Grupę

Zadaniową

ds. Assessment Centre (International Taskforce for Assessment Centre Guidelines),
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1980 rok – zastosowanie metody Assessment Centre w celu wsparcia rozwoju pracowników
w organizacjach i tym samym nadanie jej odrębnej nazwy – Development Centre, która
wynika z celu jej stosowania 120.
Metoda Assessment Centre powstała w Europie. Ch. Woodruffe podaje, że pierwsze ośrodki

oceny zostały zorganizowane przez rady selekcyjne brytyjskiego ministerstwa wojny, które od
roku 1942 zajmowały się doborem kadry oficerskiej. Wprowadzona procedura selekcyjna
obejmowała ćwiczenia grupowe, testy selekcyjne oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez
starszego oficera, młodszego oficera i psychiatrę. Metoda okazała się skuteczna i została
wprowadzona w całej armii 121. Za prekursora Assessment Centre uważany jest H. Murray.
W książce wydanej w 1938 roku, Explorations in personality, przedstawił tzw. model dla
studiowania osobowości 122. Autor wyszedł z założenia, że eksperci, którzy potrafią integrować
wiele źródeł informacji, mogą ich użyć do kompleksowego wyjaśnienia ludzkiego zachowania123.
H. Murray wraz ze współpracownikami z Harvardu od czasów II wojny światowej pracowali nad
możliwością wykorzystania metod badawczych do przewidywania pewnych specyficznych typów
zachowań. Ośrodki oceny przez nich opracowane powstały dzięki zaadaptowaniu przez badaczy

119

G.C. Thornton III, D.E. Rupp, Assessement Centres in Human Resources Management. Strategies
for Prediction, Diagnosis and Development, LEA, Mahwah, New Yersey, 2006, s. 17.
120
P. Jansen P., F. de Jongh, Assessment Centres. A Practical Handbook, Chichester, UK Wiley.1997, pages
4–5; Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 16-18.
121
Ch. Woodruffe, op. cit., s. 16.
122
H. Murray, Explorations in Personality. A Clinical and Experimental Study of Fifty Man of Collage Age,
Oxford University Press, New York, 1938.
123
J. Kuna, Assessement Centre metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej, Acta Universitatis
Lodziensis, Folia Psychologica, Tom 2 (1998), s. 45-55.

45

Rozdział 2. Implementacja metod Assessment i Development Centre w zarządzaniu zasobami ludzkimi

technik symulacyjnych wykorzystywanych przez Niemców w szkoleniu oficerów (1948). Metodę
wykorzystano do selekcji szpiegów.
Z sektora publicznego metoda Assessment Centre została przeniesiona do sektora prywatnego.
Po raz pierwszy w roku 1956 zastosował ją D. Bray w firmie AT&T jako element programu
Management Progress Study. Stąd też wywodzi się jej nazwa przyjęta od miejsca przeprowadzenia
jednego z pierwszych ośrodków oceny przez tę firmę – Assessment and Development Centre
AT&T (ośrodki oceny i ośrodki rozwoju nie są jednak fizycznym miejscem, lecz metodą oceny)124.
W późniejszym czasie po metodę sięgnęły m.in. takie przedsiębiorstwa jak: Standard Oil, IMB,
Sears, General Electric. Celem jej stosowania była selekcja personelu, ocena potencjału
pracowników i podejmowanie decyzji o awansach. W latach osiemdziesiątych znaleziono nowe
zastosowanie dla metody, którego intencją było rozpoznawanie mocnych i słabych stron
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pracowników 125. Dało to początek metodzie Development Centre, która z założenia służy celom
rozwojowym.
2.1.2. Definicje pojęć Assessment i Development Centre oraz ich charakterystyka
Odniesienia do metod Assessment Centre i Development Centre są obecne w publikacjach
z zakresu różnych nauk oraz dyscyplin naukowych, przede wszystkim psychologii, pedagogiki
pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Metoda Assessment Centre w literaturze opisywana jest
zasadniczo w zgodzie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Grupę Zadaniową
ds. Assessment Centre 126. Składa się na nią szereg metodycznych założeń:



rzetelna analiza stanowiska pracy ukierunkowana na jego potrzeby związane z wymaganymi
kompetencjami, umiejętnościami, wiedzą i motywacją,



standaryzowane oceny zachowania oparte na danych z wielu źródeł i podzielone na właściwe
kategorie (wymiary zachowania, kompetencje, zdolności, umiejętności, wiedza, atrybuty,
itp.),



kompetencja jako podstawowy wymiar, który podlega ocenie,
124

s. 102.

A. Lipińska-Grobelny, Ośrodek oceny (Assessment Centre), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4/2005,

125

Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 17.
126
W toku analizy literatury autorka spotkała także błędne podejścia do definiowania metod, np. E. Michalski
uważa, że: Centra oceny są to miejsca, w których kandydaci przechodzą testy symulujące wykonywaną pracę.
M. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2013, s. 207. Na możliwość mylnego rozumienia pojęć AC/DC wskazuje Ch. Woodruffe stwierdzając, iż:
Określenia „ośrodek rozwoju” i „ośrodek oceny” mogą przywoływać obraz sal czy nawet budynków, w których
odbywają się jakieś zajęcia. Jest to jednak obraz niewłaściwy, terminy te bowiem odnoszą się do metody, koncepcji.
– Ch. Woodruffe, op. cit., s. 11.
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zaangażowanie kilku odpowiednio przeszkolonych asesorów; zespół asesorski powinien być
zróżnicowany pod względem wieku, płci, hierarchii i doświadczeń zawodowych,



zastosowanie różnych technik (symulacji, testów, wywiadów, ćwiczeń, itp.), które powinny
dostarczyć informacji do oceny kategorii wynikających z analizy stanowiska pracy,



ocena zachowania formułowana w znacznej części na podstawie odpowiednio opracowanych
ćwiczeń symulacyjnych, zaleca się także korzystanie z innych źródeł informacji (np. techniki
socjometryczne, wywiady, ankiety), aby spełnić założenie wielowymiarowości metody,



rejestracja zachowań uczestników podczas sesji za pomocą notatek, dźwięku, obrazu;
zebrany materiał powinien zostać poddany analizie po zakończeniu ośrodka,



integracja wyników uzyskanych przez asesorów oraz stworzenie zbiorczej oceny, która może
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zostać poprzedzona zastosowaniem integracji statystycznej; sporządzenie raportu o każdym
uczestniku sesji 127.
Z przeprowadzonej analizy podejść do definiowania AC/DC wynika, że metody te
rozpatrywane są przez badaczy z punktu widzenia przede wszystkim dwóch kontekstów ich
wykorzystania:
1. Doboru pracowników:
AC – zbiór różnorodnych technik testowych, symulacyjnych, gier kierowniczych, różnych
rodzajów wywiadów prowadzonych przez wyszkolonych asesorów w większości przypadków na
potrzeby konkretnej firmy w celu obsady wysokich stanowisk zarządczych. AC jest złożonym
programem wielowymiarowej, zintergrowanej procedury oceny przydatności kwalifikacyjnej
kandydata w procesie selekcji lub w ocenie szans rozwojowych zatrudnionych już w danej
organizacji pracowników 128; kompleksowe podejście do selekcji kandydatów, (…) wykorzystując
ośrodek oceny można ustalić, w jakim stopniu kandydaci pasują do kultury organizacyjnej 129,
metodyka uzyskiwania oceny kompetencji kandydatów 130.
2. Analizy potrzeb kompetencyjnych:
AC/DC – narzędzie identyfikacji potrzeb kompetencyjnych skierowane przede wszystkim do
menedżerów, (…) oceniają potencjał poprzez bogatą analizę pracy personelu, (…) umożliwiają

127

Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Centre Operations: Journal of Management, Vol. 41
No. 4, May 2015, s. 1144; Lievens F., Sackett P.R., Situational Judgment Tests in High-Stakes Setting: Issues and
Strategies with Generating Alternate Forms, Journal of Applied Psychology, 92: 1043-1055.
128
D. Molek-Winiarska, Testy psychologiczne, [w:] T. Listwan (red.) Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 137-138.
129
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 378.
130
J. Woźniak, Rekrutacja. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 248.
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wczesną identyfikację pracowników o dużym potencjale 131; najbardziej zaawansowana metoda
oceny potencjału kompetencyjnego pracowników 132; Celem ośrodków rozwoju jest pomoc
w uświadomieniu ich uczestnikom, jakich kompetencji wymaga wykonywana przez nich praca
i w opracowaniu ich własnych planów rozwoju osobistego, mających przyczynić się do
uzyskania lepszych efektów w obecnej pracy oraz przyszłej karierze 133.
Autorzy wskazują na szereg cech, dzięki którym AC/DC mogą dostarczać wielu cennych
informacji możliwych do wykorzystania w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. G.C.
Thornton i D.E. Rupp zwracają uwagę na skuteczność predykcyjną, diagnostyczną i rozwojową
metod 134. M. Juchnowicz oraz Cz. Zając podkreślają atuty, wynikające z zastosowania wielu
różnorodnych technik, co czyni AC metodą kompleksowego oceniania 135, której ważną cechą jest
otwartość, polegająca na możliwości ciągłego wzbogacania programu merytorycznego AC o nowe
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metody i techniki dostępne na rynku usług personalnych 136. T. Oleksyn podkreśla wysoką
efektywność AC, pod warunkiem spełnienia szeregu wymagań, w tym zastosowania
profesjonalnych narzędzi dostosowanych do specyfiki firmy i danego stanowiska lub grupy
stanowisk 137. J. Bogdanienko stwierdza, że o istocie AC stanowi możliwość sprawdzenia
rzeczywistych – a nie tylko deklarowanych – umiejętności 138.
M. Armstrong wymienia ośrodki oceny w grupie najważniejszych narzędzi, w których znajduje
zastosowanie struktura kompetencji – poprzez zdefiniowanie wymiarów kompetencji pozwala na
rozpoznanie poziomu wydajności w pracy 139. Umożliwiają one także wczesną identyfikację
pracowników o dużym potencjale, dają wysoką trafność wyników oraz redukują brak
obiektywizmu oceniających 140. Ch. Woordruffe zauważa, iż zasadniczą zaletą metody jest jej
elastyczność, która pozwala dostosować ośrodek do potrzeb organizacyjnych związanych

131

M. Juchnowicz (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 294-298.
132
G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolter Kluwer
business, Warszawa 2014, s. 211.
133
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 528.
134
G.C. Thornton III, D. Rupp, Assessment Centre in Human Resource Management. Strategies for Prediction,
Diagnosis and Development, LEA, Mahwah, New Jersey, 2006, s. 4.
135
M. Juchnowicz (red.), op. cit., s. 91.
136
Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2012, s. 106.
137
T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 216.
138
J. Bogdanienko (red.), Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 12.
139
M. Armstrong, op. cit., s. 159.
140
M. Juchnowicz (red.), op. cit., s. 294-298.
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z rozwojem i (lub) selekcją 141. R. Wood, T. Payne zwracają uwagę na istotną wartość,
przypisywaną ośrodkom oceny, które uważane są za metodę sprawiedliwą, pod warunkiem
spełnienia wymaganych standardów. Decyduje o tym ich bezpośredni związek z pracą, wymaganie
intensywnego wykorzystania czasu i zasobów oraz zastosowanie wielu źródeł informacji 142.
Ważną kwestią, podejmowaną przez badaczy, jest podejście do badania trafności ośrodków.
Według literatury, weryfikacja procesu selekcyjnego może odbywać się przy użyciu różnych
kryteriów, takich jak: obiektywność, standaryzacja, normalizacja, rzetelność i trafność143.
Interesujący sposób badania nad skutecznością AC w ocenie potencjału prognostycznego opisuje
T. Witkowski. Management Progres Study jest najbardziej znaną i równocześnie jedną
z najstarszych analiz odnoszących się do ośrodków oceny. Badania longitudinalne zrealizowano
w 1956 roku w AT&T. Przeprowadzono wówczas trwający trzy i pół dnia ośrodek oceny,
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w którym uczestniczyło 422 nowo zatrudnionych menedżerów, a następnie przez kolejne siedem
lat, raz w roku, przeprowadzano wywiad z tymi osobami. Po ośmiu latach zrealizowano kolejny
AC, który zawierał identyczne zadania, wzięło w nim udział 311 nadal pracujących w firmie
menedżerów. Wyniki badania pokazały, że oceny pierwszego AC były bardzo trafne: czterdzieści
dwa procent osób, w odniesieniu do których przewidywano, że awansują do poziomu średniego
szczebla zarządzania, rzeczywiście awansowało. Tylko siedem procent osób, w odniesieniu do
których nie przewidywano awansu, uzyskało awans 144.
Współcześnie często stosowanym narzędziem oceny skuteczności używanych technik selekcji
jest obliczanie statystycznego wskaźnika pomiaru wartości predykcyjnej za pomocą współczynnika
korelacji Pearsona (przedział –1;1) 145. W licznych publikacjach wskazywane są wyniki, które
metoda AC/DC uzyskuje na tle innych narzędzi oceny kompetencji. Jedną z bardziej znanych
metaanaliz dotyczących trafności ośrodków oceny jest opracowanie J.E. Huntera i jego
współpracowników, którzy przeanalizowali 50 badań, otrzymując wynik trafności prognostycznej
ogólnego rezultatu AC na poziomie 0,37 (badacze zauważyli, że wyższa trafność występuje
w badaniach, w których za kryterium przyjęto ocenę potencjału pracownika, a niższa, gdy

141

Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 13.
142
R. Wood, T. Payne, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 24; J.P. Walsh, R.M. Weinberg, M.L. Fairfield, The effects of gender on assessment
centre evaluations, Journal of Occupational Psychology, 1987, vol. 60, s. 305-309; Assessment and development
centres, Managing Best Practice Series, Industrial Society, November 1996, nr 29.
143
T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo
CH Beck, Warszawa 2010, s. 143.
144
T. Witkowski (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 2000, s. 106-107.
145
T. Kawka, T. Listwan, op. cit., s. 144.
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kryterium był awans pracownika) 146. Według zestawienia T. Kawki oraz T. Listwana, którzy
powołują się na analizy różnych autorów, wynik ten kształtuje się w przedziale od 0,41-0,65 i jest
najwyższy spośród wszystkich objętych badaniem metod selekcji 147. Bardziej szczegółowe
badania w obrębie samych ośrodków pokazują, że różne elementy związane z metodyką ośrodka
i przebiegiem sesji mogą wpływać na precyzję uzyskiwanych wyników, np. trafność
prognostyczna spada, gdy asesorzy nie stanowią grupy mieszanej oraz gdy zmniejsza się ilość
kobiet występujących w tej roli; zdarza się, że kandydaci stosują techniki wpływania na opinię
asesorów, co skutkuje wyższymi ocenami 148. Krytyczny pogląd nt zasadności stosowania
ośrodków oceny prezentuje J. Woźniak. Autor, powołując się na badania przeprowadzone na
próbie policjantów z Izraela, stwierdza, że w obliczu obecnego stanu wiedzy psychologicznej,
oceny prowadzone przy zastosowaniu AC wnoszą niewielką wartość dodaną, co skłania do
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zastąpienia ich tańszym rozwiązaniem, czyli badaniami testami psychologicznymi. J. Woźniak
potwierdza ten pogląd wskazując na korelację, jaka występuje pomiędzy wymiarami ocenianymi
w AC a wynikami badania IQ i cechami osobowości 149.
Mimo wskazywanych wielu atutów metod AC/DC, autorzy wymieniają również ich
ograniczenia. Zdaniem autorki rozprawy mogą one wynikać z nieprzestrzegania zasad opisanych
przez Międzynarodową Grupę Zadaniową ds. Assessment Centre. Poziom zaawansowania metod
wymaga, aby były one realizowane przez osoby właściwie przygotowane. W przypadku, kiedy
dana organizacja nie posiada odpowiednio przeszkolonego i doświadczonego, wewnętrznego
zespołu asesorskiego, może zdecydować się na skorzystanie z usług firm zewnętrznych,
specjalizujących się w tej metodzie. Często wydłuża to procesy, w których AC/DC są jednym z ich
etapów oraz pociąga za sobą znaczne koszty. Nie jest także gwarantem sukcesu prowadzonego
badania. Różne elementy na różnych etapach przygotowania i przeprowadzenia procedury AC
i DC mogą zaburzać rzetelność zbieranych informacji.
W tabeli 2.1. zawarto zestawienie mocnych i słabych stron ośrodków. Można je potraktować
jako zbiór korzyści oraz barier związanych z wdrażaniem metod AC/DC.

146

J.E. Hunter, F.L. Schmidt, G.B. Jackson, Meta-analysis: Cumulating research findings across studies,
Vol. 4, London: Sage Publications, Inc., 1982.
147
Zbiorcze zestawienie statystycznych i opisowych wartości predykcyjnych narzędzi selekcji m.in.
w: T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo CH
Beck, Warszawa 2010, s. 141; B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin,
Warszawa 2001, s. 144.
148
G.C. Thornton III, D.E. Krause, Selection Versus Development Assessment Centres: an International Survey
of Design, Execution, and Evaluation, International Journal of Human Resource Management, 20 (2)/2009: 478-498; G.C. III Thornton, A.M. Gibbons, Validity of Assessment Centres for Personnel Selection, Human Resource
Management Review, 19/2009: 169-187.
149
J. Woźniak, Rekrutacja. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 260.
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Tabela 2.1. Zalety i wady metod AC/DC wskazywane w literaturze przedmiotu
ZALETY I KORZYŚCI AC/DC

WADY I TRUDNOŚCI AC/DC

 rozwijanie kompetencji zatrudnionych pracowników,  wysoki koszt,
 wysoka skuteczność i trafność ocen w porównaniu  czasochłonność przygotowania i przeprowadzenie
z innymi metodami,

całego projektu AC/DC,
zaangażowania
wielu
osób
jednocześnie (szczególnie w przypadku realizacji
projektu wewnętrznymi siłami organizacji –
wewnętrzny zespół asesorski),
wysoki stopień koordynacji organizacji i logistyki
programu,
nieadekwatna analiza pracy,
słabo zdefiniowane wymiary behawioralne,
niewłaściwie dobrane ćwiczenia,
brak procedury pretestowej,
niewykwalifikowani asesorzy,
brak przekazania podstawowych informacji
nt. badania uczestnikom sesji,
niespójność ocen różnych asesorów pod adresem
jednego kandydata,
zintegrowanie wielu ćwiczeń selekcyjnych
w kontekście danego profilu kwalifikacyjnego,
treść zadań realizowanych przez uczestników sesji
osadzona w fikcyjnej rzeczywistości, wyrwana
z kontekstu wcześniejszych relacji (brak wiedzy
o przeszłości),
trudność dla uczestników sesji wynikająca
z konieczności abstrahowania od konkretnego
kontekstu,
trudność w wyborze odpowiednich grup do
identyfikacji potrzeb,
negatywny wizerunek funkcji personalnej firmy
w
sytuacji
niestarannego
przygotowania
i przeprowadzenia projektu,
niedoświadczony
i
niekompetentny
zespół
asesorski,
możliwe wystąpienie typowych błędów oceny,
w tym: efekt „książęcej korony” i „pocałunku
śmierci”,
wyniki AC jako jedyne kryterium przyjęcia lub
odrzucenia kandydata.

 najskuteczniejsza metoda podejmowania właściwych  konieczność
decyzji personalnych,

 budowanie wizerunku organizacji i podnoszenie rangi
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funkcji personalnej,
właściwe dopasowanie pracownika/kandydata do
potrzeb organizacji,
adekwatność w stosunku do kontekstu biznesowego
(sesje oparte o model kompetencyjny organizacji),
pozyskanie i zatrzymanie talentów organizacyjnych,
zastosowanie
szeregu
różnych
narzędzi
dostosowanych do celu ośrodka,
obiektywna ocena kompetencji (i innych wymiarów)
oraz porównywalność ocen,
wysoka skuteczność i obiektywizacja diagnozy
potencjału pracownika,
rozwój kompetencji asesorów,
ciągła analiza opisów stanowisk pracy oraz profilów
kompetencyjnych,
narzędzie wspomagające procesy restrukturyzacji
organizacji,
zaangażowanie menedżerów liniowych do sesji,
pozytywna
reakcja
kandydatów
na
wyniki
postępowania kwalifikacyjnego,
kreowanie
pożądanych
postaw i
zachowań
(zapoznanie kandydatów z wartościami i postawami
cenionymi w firmie),
wieloaspektowa informacja zwrotna dla uczestników
sesji,
spójność z systemami zarządzania kompetencjami
w firmie,
minimalizacja ryzyka błędnych decyzji personalnych.



















Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.),
Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, s. 141; Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny
i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza, Kraków
2003, s. 22; K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur, Assessment/Development Centre. Poznaj
najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2012, s. 16-19; M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędziaaplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 294-298; J. Woźniak, Rekrutacja.
Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 254-255; P. Prokopowicz,
Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników, Wolters Kluwer,
Warszawa 2016, s. 197-199, M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2005, s. 71.
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Jak wykazano, ośrodki oceny i rozwoju rozpatrywane są najczęściej w kontekście dwóch
głównych sposobów zastosowania. Analiza najnowszych opracowań dotyczących metod wskazuje
także na powstawanie nowych odmian AC/DC, które precyzyjniej odnoszą się do różnych celów
(np. Assessment Development Centre, Development Assessment Centre). Zdaniem N. Povah i G.C.
Thornton III istnieje potrzeba uporządkowania terminologii w obrębie metod Assessment Centre,
choć, jak zaznaczają, modyfikacji może być więcej 150.
W polskiej literaturze autorzy zasadniczo odwołują się przede wszystkim do metod Assessment
Centre oraz Development Centre. Na poziomie stosowanych pojęć warto skonstatować, że
zamiennie, posługują się ich oryginalnym brzmieniem, stosują akronimy (AC i DC) lub polskie
tłumaczenia, które podkreślają cel stosowania metod:



Assessment Centre – ośrodek oceny, centrum oceny, ocena zintegrowana, centrum oceny
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zintegrowanej,



Development Centre – ośrodek rozwoju, centrum rozwoju 151.
Rozwój ośrodków oceny i rozwoju powoduje, że również w polskich publikacjach opisywane

są ich nowe odmiany. B. Jamka jako jeden z typów metody Assessment Centre wymienia ośrodek
samooceny – self-insight assessment Centre (SIAC), który charakteryzuje łączenie techniki
ośrodka oceny z eksperymentalnym poznaniem siebie i nauką 152. Ośrodek ten może zostać
zrealizowany także niezależnie od kontekstu danej organizacji, wówczas udział w badaniu jest
inicjatywą danej osoby, realizowaną dla własnych potrzeb, np. rozpoznania potencjału
zawodowego. Zdaniem autorki rozprawy ośrodek samorozwoju można łączyć z opisaną
w poprzednim rozdziale koncepcją self-management 153.
T. Kawka, T. Listwan jako kolejną odmianę wymieniają ośrodek diagnozy, dedykowany dla
osób odchodzących z danej organizacji. Z założenia jest on procedurą znacznie krótszą niż ośrodek
oceny lub rozwoju, zakłada indywidualną pracę z konsultantem, obejmującą ocenę możliwości
pracownika na rynku. Celem ośrodka diagnozy jest dopasowanie do wymagań rynku pracy154.

150

N. Povah and G.C.Thornton III (edited by), Assessment Centres and Global Talent Management, 2011, s. 7,
https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=XRjrg1LyPh8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Thornton+III+G.C,+Povah+
N.,+Assessment+Centres+and+Global+Talent+Management&ots=72mSYnLSZG&sig=-Ju8xFIc48bUjDoc2RvsBCVpVg&redir_esc=y#v=onepage&q=Thornton%20III%20G.C%2C%20Povah%20N.%2C%20Assessment%2
0Centres%20and%20Global%20Talent%20Management&f=false (10.02.2016).
151
Por.: I. Ballantyne, N. Povah, Ośrodki oceny i rozwoju, Wydawnictwo ADS, Warszawa 2000; A. Bujacz, Jak
działa Assessment Centre? Zagadka trafności ośrodków oceny, Zarządzanie Zasobami Ludzki, 2009, nr 3-4.
152
B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001, s. 137.
153
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 276.
154
T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo
CH Beck, Warszawa 2010, s. 142.
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Innym, wykorzystywanym w praktyce, rodzajem ośrodków jest tzw. Assessment and Learning
Centre – metoda doskonalenia kompetencji, którą wyróżnia informacja zwrotna przekazywana
uczestnikowi sesji po każdym zadaniu. Ośrodek definiowany jest jako: dynamiczna i angażująca
metoda kształcenia, pozwalająca na kilkukrotny pomiar kompetencji i powtarzanie informacji
zwrotnej w celu wzmocnienia rezultatów uczenia się i stymulowania zmiany zachowań 155. Badanie
zakłada również pogłębioną diagnozę potencjału kompetencyjnego uczestnika sesji, dzięki
zastosowaniu szerokiego zestawu narzędzi, w tym testów psychologicznych. Można uznać je
zatem za podejście wywiedzione z założeń Development Centre oraz rodzaj treningu doskonalenia
kompetencji.
Analiza piśmiennictwa, w tym najnowszych monografii z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi (powstałych po roku 2000), pozwala stwierdzić, że, szczególnie polscy badacze,
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poświęcają metodom AC/DC zdecydowanie więcej uwagi niż we wcześniej opublikowanych.
Można przyjąć, że sprzyja temu obserwowany w wielu organizacjach (szczególnie dużych
firmach) rozwój funkcji personalnej, przejawiający się coraz wyższym stopniem zaawansowania
procesów realizowanych w jej obrębie oraz korzystaniem z różnych narzędzi oceny i rozwoju
kompetencji pracowników.

2.2. Międzynarodowe standardy stosowania metod Assessment
i Development Centre
Zasady stosowania metody Assessment Centre od roku 1975 określa dokument Guidelines and
Ethical Considerations for Assessment Centre Operations (dalej nazywany w skrócie Zbiorem
Wytycznych). Za jego opracowanie i aktualizację odpowiada Międzynarodowa Grupa Zadaniowa
ds. Standardów Assessment Centre (International Task Force on Assessment Centre Guidelines).
Do tej pory przewodnik dotyczący metody został wydany sześciokrotnie, a ostatnia wersja,
zatwierdzona przez 38 międzynarodowy kongres poświęcony metodom Assessment Centre (The
International Congress on Assessment Centre Methods), pochodzi z roku 2014. Zbiór standardów
stosowania ośrodków koncentruje się przede wszystkim na Assessment Centre, jako metodzie
pierwotnej w stosunku do jej odmiany ukierunkowanej na cel rozwojowy, czyli Development
Centre. Kolejne aktualizacje Zbioru Wytycznych dotyczących stosowania ośrodków uwzględniają
ich rozwój, podyktowany przede wszystkim zmianami zachodzącymi na rynku na przestrzeni lat
oraz pojawiającymi się nowymi potrzebami i problemami. Wprowadzane zmiany opierają się

155

Instytut Rozwoju Biznesu: http://ibd.pl/doradztwo-i-badania/development-and-learning-Centre-dlc (11.02.2016).
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przede wszystkim na doniesieniach z praktyki stosowania Assessment Centre i badaniach
prowadzonych w tym obszarze.
W Zbiorze Wytycznych metoda Assessment Centre definiowana jest jako procedura oparta na
wystandaryzowanej ocenie zachowania uzasadnianej danymi pochodzącymi z różnych źródeł.
Każdy pojedynczy ośrodek oceny składa się z wielu elementów, które obejmują różne rodzaje
ćwiczeń, w tym symulacji. Na ich podstawie odpowiednia ilość właściwie przeszkolonych
asesorów obserwuje i rejestruje zachowania uczestników sesji. Oceny zachowań są następnie
integrowane podczas spotkania asesorów. Wynikiem dyskusji jest ocena dokonywana przez
pryzmat wymiarów, kompetencji lub innych czynników, zgodnych z przyjętymi założeniami 156.
Zbiór Wytycznych wskazuje na warunki, których spełnienie zapewnia uzyskanie pożądanych
efektów podczas wykorzystywania metody Assessment Centre. Określenie Assessment Centre jest
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zarezerwowane wyłącznie dla takich procedur oceny, których użytkownicy łącznie przestrzegają
wszystkich ustalonych zasad. Twórcy dokumentu zwracają uwagę na etyczne aspekty stosowania
metod, w tym zapobieganie wszelkiego typu dyskryminacji uczestników sesji. Standardy opisane
w dokumencie zawierają:



wskazówki dla użytkowników metod: psychologów organizacji, konsultantów, specjalistów
i teoretyków z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz innych osób zaangażowanych
w ich projektowanie i realizację,



informacje

dla

kadry

menedżerskiej

użyteczne

w

kontekście

podjęcia

decyzji

o wprowadzeniu metodyki AC,




wskazówki dla asesorów dokonujących ocen,
zalecenia z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w ocenie oraz ich
nawigacji w wymiarze międzynarodowym,



zalecenie dotyczące informowania właściwych organów prawnych, w sytuacji wystąpienia
nieprawidłowości.
Wytyczne

obejmują

kluczowe

zasady

i

warunki,

których

łączne

wystąpienie

w procedurze oceny uprawnia do posługiwania się nazwą Assessment Centre (zob. tabela 2.2).
Autorzy Zbioru Wytycznych zalecają przygotowanie harmonogramu działań oraz regulaminu
ośrodka, których zadaniem jest m.in. porządkowanie kolejnych etapów projektu AC/DC.

156

D. Rupp, Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Centre Operations, Journal of Management
Vol. 41 No. 4, May 2015, http://www.assessmentCentres.org/articles (10.02.2016).
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Tabela 2.2. Standardy procedury Assessment Centre wg Zbioru Wytycznych
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ZASADA

SPOSÓB REALIZACJI

Systematyczna analiza stanowiska
pracy

Planowy i rygorystyczny proces obejmujący analizę pracy
i modelowanie kompetencji, określenie tzw. wymiarów
behawioralnych, czyli pewnych kompetencji, atrybutów, grup
zachowań, przesądzających o możliwości osiągnięcia oczekiwanej
efektywności na danym stanowisku, wymiary powinny być konkretne,
obserwowalne i weryfikowalne.

Klasyfikacja behawioralna

Klasyfikowanie zachowań uczestników w odpowiednie kategorie, np.
wymiary zachowania, atrybuty, charakterystyki, zdolności,
umiejętności, kompetencję, wiedzę; pojęcie wymiar jest stosowane do
opisu każdej kategorii zachowania.

Wielostronna ocena

Łączenie różnych technik oceny (testów, wywiadów, kwestionariuszy,
narzędzi socjometrycznych oraz symulacji), żeby umożliwić
zaobserwowanie różnorodnych informacji odnoszących się do
ocenianych wymiarów.

Stosowanie ćwiczeń symulacyjnych

Uwzględnienie odpowiedniej liczby symulacji ściśle związanych ze
stanowiskiem pracy w celu wywołania zachowań związanych
z wymiarami efektywności na danym stanowisku pracy, np. ćwiczenia
grupowe, ćwiczenie typu in-basket (koszyk zadań).

Celowy dobór zespołu asesorskiego

Zapewnienie właściwej ilości osób, występujących w roli asesorów,
zróżnicowanych pod względem danych demograficznych (wiek, płeć,
pochodzenie) oraz posiadanych doświadczeń.

Szkolenia asesorów

Zagwarantowanie dogłębnego przeszkolenia asesorów,
poprzedzającego udział w sesji.

Rejestracja zachowań

Opracowanie usystematyzowanej procedury rejestracji konkretnych
obserwacji behawioralnych, np. notatki odręczne, skale obserwacji
behawioralnej lub behawioralne listy kontrolne; możliwe jest nagranie
dźwięku i obrazu oraz jego analiza w późniejszym terminie.

Integracja danych

Integracja zachowań oparta na zgromadzeniu informacji od asesorów
lub procesie integracji statystycznej, zwalidowanymi zgodnie
z przyjętymi standardami; możliwe jest także zastosowanie technologii
informatycznych w procesie integracji danych.

Standaryzacja

Ujednolicenie wszystkich aspektów procedury oraz zarządzanie jej
poszczególnymi aspektami, aby zapewnić możliwość zaprezentowania
zachowań przez uczestników sesji; standaryzacja może być zagrożona
w wielu aspektach administrowania sesją AC (np. podawanie instrukcji,
czas przeznaczony na wykonanie ćwiczeń, dostępne materiały, warunki
lokalowe, wykorzystywane urządzenia, pytania zadane przez asesorów
po prezentacji, itp.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D Rupp, Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Centre
Operations, Journal of Management Vol. 41 No. 4, May 2015, http://www.assessmentCentres.org/articles
(10.02.2016).

Zbiór Wytycznych szczegółowo wyjaśnia kwestie związane z planowaniem i konstruowaniem
ośrodka. Praktyk może znaleźć w nim odpowiedzi na nurtujące go pytania oraz poznać sposoby
radzenia sobie w sytuacjach nietypowych. Wiedza ta jest ważna z punktu widzenia standardu
metody, który zaleca ścisłe dostosowanie do wyznaczonych zasad. Można w ten sposób uzyskać
pożądaną jakość badania oraz informacji zebranych o uczestnikach ośrodka. Zaleca się, aby
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organizację ośrodka traktować jako projekt, posiadający głównego koordynatora. Ułatwia to
zarządzanie poszczególnymi etapami oraz systematyzuje działania zgodnie z logiczną strukturą
procedury157.
Kolejną, istotną kwestią poruszoną w Zbiorze Wytycznych jest zagadnienie walidacji.
Wiarygodność

badań

walidacyjnych

należy

uznać

za

główny

czynnik

decydujący

o zainteresowaniu i stosowaniu AC/DC w praktyce organizacji. Techniki wykorzystywane do
walidacji powinny zostać dostosowane do celu ośrodka (np. selekcja lub rozwój) oraz
udokumentować związek pomiędzy ćwiczeniami wykorzystywanymi w ocenie a ocenianymi
wymiarami, atrybutami i kompetencjami. Zaleca się określenie w regulaminie stosowanego
modelu walidacji. Autorzy wskazują, iż w ramach walidacji może być badana trafność treściowa
(dotyczy ośrodków oceny) oraz trafność prognostyczna (właściwa ośrodkom rozwoju):
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trafność treściowa (content-oriented validity) – wymaga przedstawienia dokumentacji
opisującej związek pomiędzy treścią stanowiska lub grupy stanowisk a badanymi wymiarami
i ćwiczeniami oraz dowodów słuszności obserwacji i oceny zachowania. Dopuszcza się
włączenie także innych dokumentów, pochodzących z wcześniejszych badań. Ich
podsumowania powinny zostać przedstawione w postaci metaanaliz,



trafność prognostyczna (criterion-related validity) – wymaga przedstawienia pełnej
dokumentacji badania 158.
Zbiór Wytycznych oraz pozostałe materiały publikowane przez jego twórców należy uznać za

swoisty drogowskaz, który powinien wyznaczać tok postępowania podczas planowania,
organizacji, realizacji i ewaluacji ośrodków oceny i rozwoju. Ponadto ważny wkład
w propagowanie wiedzy nt. metod AC/DC wnosi realizowany niemal każdego roku kongres – The
International Congress on Assessment Centre Methods 159. Celem spotkań naukowców i praktyków
z całego świata jest m.in. przegląd aktualnych badań nad AC/DC, aktualizacja standardów
określających procedury związane z realizacją ośrodków, a także wskazanie na tendencje
w rozwoju metod.

157

Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 84.
158
Instytut Rozwoju Biznesu: http://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/wytyczne-i-reguly-etyczne-dotyczacestosowania-osrodka-oceny-wersja-2008-r (15.03.3016).
159
The International Congress on Assessment Centre Methods, http://www.assessmentCentres.org/details
(15.03.2016).
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2.3. Metody AC/DC w badaniach naukowych – stan badań
Opracowania teoretyczne dotyczące ośrodków oceny i rozwoju dostarczają praktycznych
informacji nt. ich specyfiki, sposobów wdrożenia procedur AC/DC oraz planowania, realizacji
i oceny sesji. Z kolei badania naukowe odnoszą się do dwóch głównych zagadnień
rozpatrywanych w obrębie omawianej problematyki. Jedną z nich są analizy metod AC/DC
w kontekście ich zastosowania w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi – głównie jako narzędzi
wykorzystywanych na etapie selekcji kandydatów lub pracowników oraz instrumentu
wspierającego rozwój pracowników. Dodatkowo część eksploracji badaczy przybiera postać
metaanaliz obejmujących procedurę AC/DC, stawiając sobie za cel rozpoznanie wpływu różnych
zmiennych na jakość i rzetelność uzyskiwanych informacji. Analiza badań zrealizowanych
w Polsce pozwala stwierdzić, iż mają one przede wszystkim charakter ilościowy, koncentrując się
Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

w głównej mierze na podstawowych zastosowaniach ośrodków oceny i rozwoju oraz sposobach
przeprowadzania procedury. Z kolei w opracowaniach zagranicznych przeglądy dążą do
przedstawienia obrazu stanu badań w sposób możliwie pełny (przytoczenia różnych wyników
eksploracji opisywanych w recenzowanych publikacjach naukowych). Widoczna jest zarówno
wysoka koncentracja na szczegółach związanych z poszczególnymi elementami warunkującymi
prawidłowość

przeprowadzanych

procedur

AC/DC,

jak

również

na

wykorzystaniu

w prowadzonych badaniach metody case study, która pozwala całościowo przyjrzeć się
przedmiotom badań i je ze sobą porównywać. Zestawienia dotyczą np. praktyki stosowania
AC/DC w różnych krajach, na różnych kontynentach.
Przegląd literatury polskiej oraz badań dotyczących ośrodków oceny i rozwoju wskazuje na
zainteresowanie tymi metodami zarówno ze strony badaczy jak i praktyków. Nawiązanie do metod
Assessment Centre i Development Centre obecne jest w większości publikacji dotyczących ogólnie
zarządzania zasobami ludzkimi oraz tych szczegółowo opisujących narzędzia doboru
pracowników i rozwoju ich kompetencji. Podobna tendencja widoczna jest w badaniach
prowadzonych w tych obszarach. Odwołanie do metod występuje w eksploracjach poświęconych
samym technikom selekcji oraz tych, które wyłącznie koncentrują się na ośrodkach oceny
i rozwoju.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że metoda AC, w praktyce organizacji działających
w Polsce, nie jest często wykorzystywanym narzędziem selekcji kandydatów. Warto zauważyć, że
częstotliwość stosowania ośrodków oceny badana jest głównie w firmach, które z założenia
korzystają ze zróżnicowanych instrumentów personalnych, czyli najczęściej są to duże
organizacje. W badaniu Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu w Zarządzaniu
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Zasobami Ludzkimi – raport badawczy z 2012 roku (ankietę wypełniło 100 osób) tylko 7%
respondentów ankiety internetowej wskazało, że stosuje ją stale, 70% czasami, natomiast pozostałe
23% badanych nie korzysta z niej nigdy160. To samo źródło podaje, że ośrodek oceny jest
najczęściej stosowaną metodą selekcji w przypadku doboru personelu na stanowiska kierownika
(36,96%), członka zarządu/dyrektora (28,05%) i specjalisty (26,6%). Z kolei badania dotyczące
praktyk związanych z selekcją specjalistów oraz osób zaliczanych do grona talentów w spółkach
giełdowych, opisane przez M. Gruzę, wskazują na jeszcze niższy odsetek firm korzystających
z AC. Nieco ponad 40% firm w ogóle nie stosuje tej metody selekcji. Średnia częstotliwość
wykorzystania AC w procesie selekcji specjalistów wyniosła 6,10, natomiast w procesie selekcji
talentów 4,90 161. Niemniej jednak ośrodki oceny są częściej stosowaną metodą niż ośrodki
rozwoju. Z najnowszego badania, opisanego przez A. Lipińską-Grobelny, wynika, że w badanych
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przedsiębiorstwach w 75,7% przypadków celem zastosowania ośrodka był dobór kandydatów na
stanowiska, z kolei wykorzystanie DC dla zaplanowania rozwoju zawodowego pracowników
uzyskało wynik 29,9%.
W ostatnich latach (2009-2015) przeprowadzono w Polsce kilka badań ilościowych
(ankietowych) ukierunkowanych na diagnozę praktyki w obrębie stosowania ośrodków oceny
i rozwoju. Projekt badawczy zrealizowany w roku 2009 dostarcza ogólnych informacji
nt. stosowania metod AC/DC, m.in. wyboru kompetencji objętych oceną podczas sesji,
przygotowania asesorów, zadań symulacyjnych i innych technik oceny stosowanych w zakresie
ośrodka, sposobu rejestrowania zachowań uczestników sesji oraz dokonywania ocen przez
asesorów i badania trafności AC/DC 162. Kolejne badanie, z 2012 r., objęło kwestie związane
z przygotowaniem sesji, przeszkoleniem asesorów, oceną kompetencji, czy udzielaniem informacji
zwrotnej 163. Podobny zakres zawiera badanie z roku 2015, którego celem było przedstawienie
polskich doświadczeń w stosowaniu Assessment Centre (jak przebiega proces planowania AC, ile
i jakie narzędzia stosowane są podczas oceny kompetencji, jak wygląda trening asesorów oraz ich
charakterystyka, jak realizowany jest proces zakończenia AC) 164.

160

A. Grzegorczyk, Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
– raport badawczy, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2012, s. 38-57.
161
M. Gruza, System pozyskiwania pracowników jako narzędzie budowania innowacyjności, [w:] S. Borkowska
(red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 114-116.
162
Praktyka stosowania AC w Polsce, Instytut Rozwoju Biznesu 2009, http://ibd.pl/wiedza-dlabiznesu/praktyka-stosowania-acdc-w-polsce-raport-z-badania (7.05.2015).
163
Kryteria sukcesu w stosowaniu Assessment Centre i Development Centre, Instytut Rozwoju Biznesu oraz
Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem, http://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/raport-z-badania-%E2%80%9Ekryteriasukcesu-w-stosowaniu-assessment-centre-i-development-centre%E2%80%9D (7.05.2015).
164
Wyniki badania przedstawiono w artykule: A. Lipińska-Grobelny, Polska praktyka stosowania Assessement
Centre, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2016/1, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 131-137.
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Tabela 2.3. Zestawienie porównawcze opisanych badań dotyczących polskiej praktyki stosowania AC/DC
PRÓBA
BADAWCZA
WSKAŹNIKI OBJĘTE BADANIEM
I RESPONDENCI

BADANIE

CEL
BADANIA

METODA
BADAWCZA

1

2

3

4

Praktyka
stosowania
AC/DC
w Polsce,
przeprowadzone
przez Instytut
Rozwoju
Biznesu, w roku
2009.

Uzyskanie
informacji,
w jakim stopniu
przestrzegane
są w Polsce
międzynarodow
e standardy
przeprowadzani
a AC/DC.

Badanie
internetowe,
ankieta
składająca się
z 12 pytań
zamkniętych
z możliwością
udzielenia
odpowiedzi:
tak, nie, nie
wiem.

44 osoby,
deklarujące
posiadanie różnego
rodzaju
doświadczenia
związanego
z AC/DC (50% –
asesorskie,
25% udział
w budowaniu
systemu AC/DC,
25% zlecenie
usługi).

5

 dokonanie analiz walidacyjnych –












Kryteria sukcesu
w stosowaniu
Assessment
Centre i
Development
Centre,
przeprowadzone
przez Instytut
Rozwoju
Biznesu oraz
Polską Fundację
Badań nad
Zarządzaniem
w roku 2012.

Zebranie
informacji
o praktyce
stosowania
Assessment
i Development
Centre.

Ankieta
internetowa,
składająca się
z 14 pytań,
jednokrotnego
lub
wielokrotnego
wyboru.

39 osób,
pracownicy
działów HR (69%
brało udział w
budowaniu AC/,
64% asesorzy, 44%
zleceniodawcy
AC/DC).

badanie efektywności AC/DC
(tj. trafność treściowa, trafność
prognostyczna, metaanaliza),
szkolenie asesorów oraz weryfikacja
ich wiedzy po szkoleniu,
ustalanie związków (w jakichkolwiek
badaniach) między zachowaniami
a kompetencjami,
dokonywanie oceny punktowej
każdego uczestnika, w każdym
zadaniu,
przeprowadzanie procedury rejestracji
zachowań (notatki odręczne, skale
obserwacji behawioralnej),
zastosowanie symulacji,
wdrożenie innych niż ćwiczenia
metod oceny (testy psychologiczne,
wywiady, kwestionariusze),
przygotowanie AC/DC i wybór
kompetencji oparty na analizie
stanowiska pracy z odwołaniem do
określonych zachowań,
przypisane poszczególnym poziomom
kompetencji zachowań zapisanych
w modelu kompetencyjnym,
sporządzanie raportu z własnych
obserwacji, zawierającego
rekomendacje ocen przez
poszczególnych asesorów, przed
uzgadnianiem ocen.

 doświadczenia respondentów








związane z metodą AC/DC (osoby
budujące AC/DC, asesorzy,
zleceniodawcy),
udział respondentów w szkoleniach
dotyczących AC/DC,
znajomość międzynarodowych
standardów dotyczących stosowania
AC/DC,
autorzy narzędzi wykorzystywanych
do sesji AC/DC (harmonogram,
ćwiczenia, wywiad kompetencyjny),
liczba i rodzaj badanych kompetencji
podczas sesji oraz wskaźniki
behawioralne przypisane do
ocenianych kompetencji,
przekazanie uczestnikom informacji
o zawartości sesji AC/DC i ich roli
podczas badania,
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1

2

3

4

5
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 sposób przekazania informacji

Badanie
dotyczące
polskich
doświadczeń
w stosowaniu
Assessment
Centre,
przeprowadzone
w ramach
seminarium
magisterskiego
w roku 2015.

Zebranie
informacji nt
polskiej
praktyki
stosowania
Assessment
Centre.

zwrotnej,
 sposób przygotowania asesorów do
nowej sesji,
 określenie trafności predykcyjnej sesji
AC/DC (tzw. siły przewidywania
zachowania)
w porównaniu z wywiadem
strukturalizowanym i testami
psychologicznymi,
 ocena trudności przygotowania
i przeprowadzenia sesji,
 ocena skuteczności sesji AC/DC.
Ankieta,
107 osób (49%
Ankieta zbudowana z 7 części,
składająca się stanowili
w których pytania odnosiły się do takich
z 40 pytań: 15 pracownicy działu obszarów jak:
pytań
personalnego, 11%  charakterystyka osób badanych,
jednokrotnego kierownicy działu  praktyka planowania AC,
wyboru, 24
personalnego, 21%  liczba i rodzaj stosowanych ćwiczeń,
wielokrotnego niezależni
 zastosowanie innych metod
wyboru oraz
konsultanci HR,
diagnostycznych w AC,
jednego
9% nauczyciele

charakterystyka asesorów i ich
pytania
akademiccy, 5%
szkolenie,
otwartego.
trenerzy, 5% nie

podsumowanie AC,
podało zawodu).
 sposób udzielania informacji
zwrotnej,
 cele przeprowadzania AC.

Źródło: opracowanie własne.

Konkluzje z przywołanych badań stanowią ważny wkład w budowanie wiedzy dotyczącej
polskiej praktyki stosowania AC/DC. Autorzy dokonują interpretacji uzyskanych wyników oraz
wskazują na elementy, które wymagają poprawy na poszczególnych etapach realizacji procedur
oceny. Wśród pozytywnych stron podejścia do realizacji ośrodków wymienia się otwartość na
poprawę standardów oraz wykorzystywanie metod do nowych celów, nie związanych wyłącznie
z selekcją, ale również z rozwojem pracowników.
Nawiązania do metod AC i DC pojawiające się w pracach naukowych przybierają także formę
opisów przypadków. Zdaniem autorki pracy pozwalają one na lepsze rozpoznanie przedmiotu
badań. Jednym z pierwszych tego typu opracowań na gruncie nauki polskiej jest artykuł J. Kuny
Assessment Centre metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej z roku 1998,
w którym autor opisał program przygotowany i przeprowadzony dla menedżerów łódzkiej spółki
giełdowej. Jego głównymi celami były: ocena potencjału zawodowego kadry menedżerskiej,
dostarczenie ocenianym indywidualnej informacji zwrotnej oraz (na bazie zebranych wyników)
opracowanie planu indywidualnego rozwoju. Program AC składał się z trzech odrębnych faz:
oceny, feedbacku i cyklu szkoleń. Oceną, w trakcie trzydniowego ośrodka, objęto 28 osób, które
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uczestniczyły w

ćwiczeniach

grupowych,

ćwiczeniach

typu

role

playing,

zadaniach

menedżerskich, wywiadach psychologicznych, wywiadach poświęconych analizie kariery,
symulacjach komputerowych, technikach typu „papier-ołówek” (testach inteligencji, twórczości,
kwestionariuszach osobowości itd.). Jedną z konkluzji z przeprowadzonego badania jest
stwierdzenie J. Kuny, iż dobrze zaprojektowany ośrodek może dostarczyć bogatych źródeł
informacji niedostępnych w inny sposób. Autor wskazał również korzyści wynikające
z zastosowania metody dla ocenianych (istotna informacja oraz bodziec dla podjęcia programu
rozwoju zawodowego maksymalizującego możliwości odniesienia sukcesu) oraz dla organizacji
(obok diagnozy kadr, może być systemem zarządzania personelem dającym długotrwałą witalność
organizacji) 165. Podobnym przykładem jest studium przypadku opisane przez H. Czubasiewicz,
w którym autorka nawiązuje do sposobu wykorzystania metody Development Centre
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w zarządzaniu rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Powodem podjęcia aktywności
ukierunkowanych na rozwój pracowników w tym przedsiębiorstwie była świadomość
konieczności zmian związanych z realizacją strategii organizacji. Punktem wyjścia do podjętych
działań było opracowanie rozwojowego profilu kompetencji odpowiadającego potrzebom grupy
kapitałowej. Wybrana grupa 26 pracowników wzięła udział w Development Centre, w jego efekcie
powstały indywidualne raporty o uczestnikach. W odniesieniu do 16 osób o najwyższym
potencjale opracowano działania rozwojowe, które zostały poprzedzone indywidualnymi
rozmowami, a ich celem było ustalenie obszarów do rozwoju. Podjęte działania rozwojowe można
uznać za wyraz wsparcia realizacji strategii firmy, która zakładała m.in. potrzebę sprostania
oczekiwaniom związanym z osiągnięciem wysokiej jakości obsługi klientów, czy dostarczaniem
najwyższej jakości produktów. Zdaniem H. Czubasiewicz opisany program pozwala pracownikom
rozwijać kompetencje i zgodnie z ich wzrostem planować karierę w organizacji 166.
Badania nad ośrodkami oceny i rozwoju realizowane poza Polską wskazują na większy zasięg
oraz ilość prowadzonych eksploracji. Przeglądu podejść do stosowania metod AC/DC dokonał
J. Woźniak. Autor zauważył, że ośrodki są najczęściej stosowane w firmach amerykańskich
i angielskich (około 60% central międzynarodowych). Podobnie wysoki poziom wykorzystania
AC występuje w centralach tych firm międzynarodowych, których zarządy mają siedziby
w Niemczech (62%), Francji (57%) oraz we Włoszech (52%). Oznacza to, że standardy
165

Zdaniem autorki dysertacji przytoczony przykład stanowi opis metody Development Centre, ponieważ cel
przyświecający badaniu sprowadzał się przede wszystkim do diagnozy wybranych kompetencji oraz wymiarów
i opracowania na ich podstawie działań związanych z rozwojem kadry kierowniczej. J. Kuna, Assessement Centre
metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, Tom
2 (1998), s. 45-55.
166
H. Czubasiewicz, Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. - http://docplayer.pl/1314519Przypadku-studium-halina-czubasiewicz-zarzadzanie-rozwojem-kadry-w-grupie-lotos-s-a-wstep.html (5.11.2016).
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wyznaczane przez daną centralę w zakresie stosowanych instrumentów personalnych determinują
ich implementację we wszystkich oddziałach. Dzieje się tak niezależnie od występujących
w danym kraju tendencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi – np. we Francji tylko 3% firm używa
AC jako narzędzia selekcji. Inne praktyki obserwowane są w Niemczech, badania przeprowadzone
na próbie 281 organizacji pokazały, że około połowa z nich stosuje ośrodki. Niektóre eksploracje
koncentrują się także na różnicach w częstotliwości stosowania AC/DC w zależności od branży.
Analizy prowadzone w Niemczech pokazały, że aż 1/3 firm stosujących ośrodki stanowiły
instytucje finansowe, a 16% energetyczne, z kolei w próbie amerykańskiej: 35% rządowe, 19%
przemysłowe, 14% usługowe i 12% edukacyjne. Praktyka wykorzystania AC w Stanach
Zjednoczonych dowodzi, że organizacje częściej sięgają po metodę w celach promocji
wewnętrznej (54%) niż w celach selekcji (19% badanych przypadków). Ośrodki dotyczą częściej
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stanowisk kierowniczych pierwszej linii (53%) niż pracowników operacyjnych 44% 167. Inne
analizy, przytaczane przez S. Hollyford i S. Whidett, dotyczące wykorzystania metod do
kompleksowego badania potencjalnych talentów, wskazują, iż Development Centre jest używane
przez 33% firm. Autorzy podkreślają, że metoda ta jest szczególnie skuteczna w przypadku analizy
jakości zachowań uczestników sesji pod kątem przyszłych ról lub ról, które przechodzą zasadnicze
przeobrażenia 168.
Obok licznych analiz ilościowych oraz metaanaliz istotne miejsce w badaniach nad metodami
AC/DC zajmują także studia przypadków. Aktualnej wiedzy dotyczącej sposobów wykorzystania
metod Assessment i Development Centre na świecie dostarcza badanie przeprowadzone przez
48 badaczy w 18 krajach (wśród, których nie znalazła się Polska). Objęło ono między innymi takie
zagadnienia jak: cel ich stosowania, sposób projektowania i implementacji w danej rzeczywistości
organizacyjnej (przykłady pochodzą zarówno z sektora prywatnego, jak ich państwowego),
konstrukcję ćwiczeń symulacyjnych, podejście do badania motywacji kandydatów, rola, jaką
odgrywają we wsparciu procesów zarządzania talentami, czy międzynarodowe aspekty stosowania
metod. Wskazują także kierunki dalszych eksploracji w podjętej problematyce. Badania
prowadzono metodą studium przypadku według wspólnie ustalonej struktury169. Naukowcy
stwierdzili, że popularność ośrodków oceny i rozwoju będzie w kolejnych latach wzrastać, jako
167
T.L. Eurich, D.E. Krause, K. Cigularov, G.C.III Thornton., Assessment Centres: Current Practices in the
United States, Journal of Business and Psychology, 24: 387-407.
168
S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna
Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2003, s. 122.
169
N. Povah and G.C.Thornton III (edited by), Assessment Centres and Global Talent Management 2011, s. 3,
https://books.google.pl/books?id=5eCJ3GvcZBwC&pg=PR24&lpg=PR24&dq=Assessment+centres:+a+practical+h
andbook&source=bl&ots=2uobnHdSz7&sig=RntqqnFASItLODGXxEuFVNAynU&hl=pl&sa=X&ei=3IRcVbCfIsa
ksAGC14HYCw&ved=0CFMQ6AEwCA#v=onepage&q=Assessment%20centres%3A%20a%20practical%20hand
book&f= (10.02.2016).
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główne powody podają globalizację, innowacje, konieczność identyfikowania „wizjonerskich”
menedżerów oraz potrzeby związane z zarządzaniem talentami.
Ogólny przegląd prowadzonych badań związanych z metodami AC/DC pokazuje, że istnieje
ciągła potrzeba aktualizowania wiedzy w tym obszarze, ponieważ przyczynia się ona do wzrostu
standardów w obrębie realizowanych ośrodków, wskazuje organizacjom potencjalne sposoby
wykorzystania informacji pochodzących z pogłębionej oceny kandydatów oraz pracowników. Na
uwagę zasługują analizy dokonywane poprzez zastosowanie metody studium przypadku. Zdaniem
autorki dysertacji metoda ta jest właściwą formą uzupełnienia danych uzyskiwanych dzięki
zastosowaniu metod ilościowych. Dzięki case study możliwe jest sporządzenie pełnego opisu
konkretnych przypadków, osadzonych w rzeczywistości danej organizacji, z uwzględnieniem jej
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kontekstów oraz licznych zmiennych.

2.4. Zastosowanie metod Assessment i Development Centre
w doskonaleniu kompetencji pracowników
Pojęcia Assessment i Development Centre odnoszą się do koncepcji, której głównym celem jest
precyzyjna ocena kompetencji, a zebrane informacje pozwalają na podjęcie decyzji personalnych.
Organizacje spodziewają się pozytywnych efektów ich zastosowania w postaci uzyskania
rzetelnych informacji nt potencjału zawodowego kadr. Pozwala to na podjęcie stosownych decyzji
oraz adekwatne działania rozwojowe, których celem powinien być wzrost skuteczności działania
zatrudnionych pracowników. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi wiąże się zatem ze
skutecznym doborem pracowników, a następnie ciągłym lub okresowym ocenianiem kompetencji
i wyników pracy osiąganych przez pracowników 170.
Zgodnie z założeniami metod AC/DC przedmiotem oceny są tzw. wymiary, wśród których
zasadnicze miejsce zajmują kompetencje. Do najczęściej analizowanych wymiarów w ramach
ośrodków należą te wymienione w tabeli 2.4. Ch. Woodruffe uważa, że ścisłe określenie
kompetencji, które zostaną poddane pomiarowi podczas sesji oraz sporządzenie ich listy jest
pierwszym krokiem przy opracowywaniu projektu ośrodka oceny lub rozwoju. Badacz zauważa,
że znaczną trudność stwarza zarówno określenie czym są kompetencje, i jakie jest wykorzystanie
tego pojęcia do opisania aspektów zachowań leżących u podstaw efektywnych działań 171. Zgodnie
z podejściem Ch. Woodruffe kompetencja, w największym uproszczeniu, to aspekt zachowania,
170

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 377.
171
Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 91-94.
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który

jest

cechą

lub

motywem,

stanowiącym

opis

zachowań.

Autorka

dysertacji,

w obliczu swoistego „zamieszania” semantycznego związanego z tym pojęciem, przychyla się do
tej opinii, uznając iż jest pojemne i pozwala ujmować kompetencje w sposób behawioralny. Takie
rozumienie kompetencji zasadniczo odróżnia je od innych elementów istotnych z punktu widzenia
analizy stanowiska pracy, czyli umiejętności technicznych czy wiedzy wymaganej na danym
stanowisku.
Tabela 2.4. Wymiary najczęściej oceniane w ramach AC/DC
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WYMIAR

ZAKRES OCENY

Komunikacja

Stopień, w jakim jednostka przekazuje (ustnie i pisemnie) informacje oraz
odpowiada na pytania i wyzwania.

Wrażliwość na innych

Stopień, w jakim działanie jednostki uwzględnia odczucia i potrzeby innych,
świadomość wpływu podejmowanych decyzji na innych wewnątrz organizacji
oraz poza nią.

Napęd (proaktywność)

Stopień, w jakim jednostka inicjuje działania i podtrzymuje wysoki poziom
aktywności oraz ustala wysokie standardy, dąży do ich osiągnięcia, a także wyraża
chęć awansu.

Wpływanie na innych

Stopień, w jakim jednostka skłania innych do zrobienia czegoś czy przyjęcia jej
punktu widzenia, w celu spowodowania zamierzonego rezultatu i podjęcia przez
nią działania raczej pod wpływem opinii tej jednostki niż pod wpływem innych
opinii.

Planowanie i organizacja

Stopień, w jakim jednostka systematycznie aranżuje własną, jak również innych,
pracę i zasoby, w celu efektywnego osiągnięcia zamierzonych rezultatów, oraz
stopień, w jakim jednostka przewiduje przyszłość.

Rozwiązywanie problemu

Stopień, w jakim jednostka zbiera informacje, rozumie odpowiednie zagadnienia
techniczne i zawodowe, efektywnie analizuje dane, generuje opcje rozwiązań
i pomysły; dobiera właściwe działania, dostosowane do problemu i rozwiązania,
używa zasobów w nowy sposób, generuje i akceptuje twórcze rozwiązania.

Odporność na stres
i niepewność

Stopień, w jakim jednostka utrzymuje sprawność działania w wielu sytuacjach,
różniących się stopniem napięcia, oporu i rozczarowania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Woźniak J., Rekrutacja. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profesjonalne
PWN, Warszawa 2013, s. 260.

Dobór kadr, w skład którego wchodzą rekrutacja i selekcja, uznawany jest za podstawowy
proces personalny decydujący o pozycji konkurencyjnej firmy172. Co ciekawe, badania
przytoczone przez J. Woźniaka wskazują, iż sama selekcja ma niewielkie znaczenie dla
efektywności działania przedsiębiorstwa: korelacja między wynikiem finansowym firmy
a stosowaniem rozbudowanych praktyk selekcyjnych jest niewielka 173. Badacz przekonuje, że
172

J. Woźniak, Rekrutacja. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 7.
J. Woźniak, op. cit., s. 8, [za:] M.A. Huselid, The Impact of Human Recourse Management Practices on
Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, Academy of Management Journal, 38: 635-672,
1995; N. Schmidt, The Value of Personnel Selection: Reflections on Some Remarkable Claims, Academy of
Management Prospectives, August: 19-23, 2007.
173
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dobrze przeprowadzona selekcja powinna kończyć się zatrudnieniem dobrego pracownika oraz
dodatkowo stanowić szansę na promowanie własnego logo oraz wizerunku firmy dynamicznie
rozwijającej się i opartej na wysokich standardach profesjonalnych 174. Zdaniem J. Woźniaka
powinno to znaleźć wyraz w prowadzeniu procesu selekcji w sposób zgodny z nowoczesnymi
i rzetelnymi regułami. Jako szczególnie istotne uważa te, które nazywa metodami selekcji opartymi
na ocenie działania, wśród nich kluczowe miejsce zajmuje Assessment Centre 175. Podobnie
twierdzi P. Prokopowicz, który nazywa zastosowanie AC sposobem selekcji kandydatów opartym
na dowodach 176.
Procesem, traktowanym przez wielu badaczy za jeden z najważniejszych elementów
zarządzania zasobami ludzkimi, jest ocenianie. A. Suchodolski wymienia możliwości
wykorzystania danych pochodzących z analizy i diagnozy potencjału kadrowego: określanie
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strategii personalnej, budowanie planów kadrowych oraz kontrola funkcji personalnej 177.
Najpierw kandydaci, a następnie pracownicy oceniani są na każdym etapie realizacji funkcji
personalnej, tj. w fazie wejścia, przejścia i wyjścia.
Tabela 2.5. Ocenianie pracowników a realizacja funkcji personalnej
FAZA WEJŚCIA

OCENIANIE
PRACOWNIKÓW

FAZA PRZEJŚCIA

FAZA WYJŚCIA

 selekcja kandydatów do pracy
 wprowadzenie do pracy
 kierowanie ludźmi (ocena jako element







stymulowania podwładnych)
motywowanie
zarządzanie rozwojem
potrzeby szkoleniowe
przemieszczenia w organizacji
stosunki pracy
komunikacja społeczna

 zwolnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Suchodolski, Ocenianie pracowników [w:] T. Listwan (red.),
Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 284.

M. Sidor-Rządkowska wymienia dwie formy, jakie może przyjąć ocenienie: ocena bieżąca
(niesformalizowana, realizowana przez przełożonego na podstawie codziennej pracy) oraz ocena
okresowa (o charakterze sformalizowanym, w której przewiduje się zastosowanie specjalnie

174

J. Woźniak, Rekrutacja. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, s. 8.
J. Woźniak, op. cit., s. 243-266.
176
P. Prokopowicz, Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników,
Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 196.
177
A. Suchodolski, Ocenianie pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 283.
175
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skonstruowanych narzędzi) 178. Oba sposoby oceny mogą zostać wykorzystane do podjęcia działań
związanych z dalszym doskonaleniem zatrudnionego pracownika lub przyczynić się do podjęcia
decyzji o zwolnieniu.
Jak pokazuje teoria, w przypadku obu wymienionych elementów, AC/DC mogą stać się
narzędziami wspierającym poszczególne procesy personalne, w których ocenianie stanowi bazę do
podjęcia dalszych kroków. Ośrodki oceny i rozwoju mieszczą się w obrębie ocen
sformalizowanych. H. Król oraz A. Ludwiczyński podkreślają, iż należą one do tzw. metod
absolutnych – ich zasadniczą cechą jest porównywanie wyników osiągniętych przez uczestnika do
ustalonych wcześniej standardów 179.
Zakres wdrożenia metod może wiązać się z włączeniem ich na stałe do instrumentarium
narzędzi wykorzystywanych w organizacji. W innym przypadku ośrodki oceny i rozwoju będą
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procedurą realizowaną okazjonalnie, wykorzystywaną w wybranych sytuacjach. M. Juchnowicz
uważa, że procedurę AC/DC można przeprowadzić w każdym momencie, w zależności od
potrzeb 180. Przykład kompleksowego wdrożenia metod do praktyki zarządzania opisują T. Kawka
i T. Listwan oraz Ch. Woodruffe. Polscy naukowcy wskazują, w jaki sposób różne rodzaje
ośrodków mogą zostać wykorzystane na poszczególnych etapach realizacji funkcji personalnej,
zgodnie z systemowym modelem funkcji personalnej 181:



faza wejścia – selekcja (AC) – istotą na tym etapie jest dokonanie weryfikacji potencjału
zawodowego kandydatów z zewnętrznego rynku pracy w procesie selekcyjnym doboru,



faza przejścia – rozwój i awans (DC) – zastosowanie ośrodka powinno być sprzęgnięte
z oceną przydatności kwalifikacyjnych posiadanych przez zatrudnionych pracowników
w celu ich dalszego rozwoju, planowania ścieżek kariery czy potencjalnych przemieszczeń,



faza wyjścia – dostosowanie do rynku pracy (ośrodek diagnozy, czyli samooceny) –
zaplanowanie redukowanym pracownikom analizy ich możliwości rozwojowych i kierunków
kontynuowania dalszej kariery zawodowej poza strukturami danej organizacji 182.
Podobnie Ch. Woordruffe podaje sposób integracji ośrodków z całym systemem oceny

rozwoju zasobów ludzkich, który tworzy spójny system zarządzania zasobami ludzkimi.
Koncepcja zakłada użycie ośrodka oceny do selekcji nowych pracowników. W dalszej kolejności
178

M. Sidor-Rządkowska, Razem wybrać najlepszych, Personel i Zarządzanie, 2011 nr 2, s. 12-14.
H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi – Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 289.
180
M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 378.
181
T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo CH
Beck, Warszawa 2010, s. 142.
182
T. Kawka, T. Listwan, op. cit., s. 142.
179
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zatrudnieni biorą udział w ośrodkach ukierunkowanych na wyszukiwanie talentów menedżerskich
oraz rozwijanie umiejętności. Model zintegrowanego procesu oceny i rozwoju Ch. Woodruffe’a
zakłada również zastosowanie Development Centre dla kierowników zespołów, w celu wsparcia
w doskonaleniu umiejętności związanych z zajmowanym stanowiskiem 183. Jak przekonuje autor,
włączenie ośrodków oceny do ogólnego modelu systemu zarządzania zasobami ludzkimi zapewnia
utrzymanie ciągłości działań personalnych 184.
Na sposoby implementacji metod w procesach HR wskazują także inni autorzy, popierając je
w niektórych przypadkach wynikami badań naukowych. G.C. Thornton i D.E. Rupp stwierdzają,
że metody Assessment i Development Centre są kompleksowym narzędziem do oceny kandydatów
i rozwoju pracowników 185. T. Oleksyn proponuje zastosowanie AC w selekcji (na czwartym etapie
procesu doboru) oraz procesach związanych ze wspomaganiem rozwoju pracowników
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(szczególnie wartościowe, gdy uczestnik uzyskuje informację zwrotną po sesji) 186. K. Wąsowska,
D. Górecka, M. Mazur uważają Assessment Centre za najtrafniejszy sposób oceny, pozwalający na
wybór najlepszych kandydatów w doborze wewnętrznym i zewnętrznym. Zastosowanie dla DC
jest ich zdaniem jeszcze szersze:



audyt personalny (jako punkt wyjścia dla opracowania profili kompetencyjnych oraz
określenia aktualnego poziomu kompetencji),



działania rozwojowe (w badaniu potrzeb szkoleniowych, planowaniu sukcesji, budowaniu
schematu migracji wewnątrzfirmowych),



doradztwo i planowanie kariery oraz w innych sytuacjach, kiedy zaistnieje potrzeba oceny
stopnia dopasowania osoby do organizacji 187.
D. Rutkowska, A. Wojnarowska, P. Rosa i T. Seroczyński, podobnie, wskazują na

zastosowanie AC w ocenie pracowników lub kandydatów, która koncentruje się na kompetencjach
ważnych z punktu widzenia wymagań stanowiska. DC natomiast ma wpłynąć na poprawę
funkcjonowania osób już zatrudnionych poprzez ocenę ich kompetencji oraz informację zwrotną
przekazywaną pracownikom po to, aby mogli oni rozwijać posiadane umiejętności i kształtować

183
Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 36-37.
184
Ch. Woodruffe, op. cit., s. 36.
185
G.C. Thornton III, D. Rupp, Assessment Centre in Human Resource Management. Strategies for Prediction,
Diagnosis and Development, LEA, Mahwah, New Jersey, 2006, s. 4.
186
T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 263.
187
K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur, Assessment/Development Centre. Poznaj najskuteczniejszą
metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 12.
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swoje zachowanie 188. Jak podkreślają badacze, zgodnie z założeniami AC, wyniki nie powinny
uzasadniać zwolnień. Badanie Industrial Society pokazało, że w przypadku procesów
restrukturyzacji zatrudnienia niemal jedna trzecia firm wykorzystywała ośrodki oceny do selekcji
pracowników, natomiast dla prawie połowy respondentów ośrodki rozwoju służyły jako pomoc
w transformacji 189. Zdaniem M. Juchnowicz, istnieją także złe praktyki stosowania tej metody –
zdarzają się ukryte cele ocen, a po badaniu powstaje ranking osób, który wskazuje uczestników
z najniższymi wynikami ilościowymi 190. Organizacja decydująca się na użycie AC jako narzędzia
selekcji pracowników do zwolnień zdecydowanie powinna zadbać o właściwą komunikację
programu 191.
Zauważalną zmianą w podejściu przedsiębiorstw do metod AC/DC jest zwiększenie udziału
ośrodków rozwoju, które wynika ze wzrostu świadomości odnośnie do korzyści wynikających
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z rozwijania pracowników. A. Neill opisał program rozwojowy dla menedżerów Trent Regional
Health Authority, w ramach którego zdecydowano o zastąpieniu ośrodka selekcji programem
rozwojowym opartym na współpracy192. Elementem w największym stopniu różnicującym DC od
AC jest zastosowanie większej ilość symulacji i zadań grupowych, ukierunkowanych głównie na
diagnozę i rozwój kompetencji społecznych. W przypadku ośrodków rozwoju kontekst zadań
bardziej odbiega od realiów stanowiska pracy, branży, czy kontekstu społecznego niż
w ośrodkach oceny193.
Autorzy opisywanego już Zbioru Wytycznych przewidują, że w przyszłości będą pojawiać się
nowe cele stosowania ośrodków. Na obecnym etapie rozwoju ośrodek oceny proponują
wykorzystywać do trzech głównych celów:





predykcja – przewidywanie zachowań, uwzględnianych w przyszłych decyzjach,
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
rozwijanie kandydatów w zakresie badanych wymiarów.

188

D. Rutkowska, A. Wojnarowska, P. Rosa, T. Seroczyński, O trafności Assessment Centre jako narzędzia
oceny kompetencji, MBA 1/2007.
189
Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 28.
190
M. Juchnowicz [red.], Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 379.
191
C. Jackson, J. Yeates, Development Centres: assessing or developing people?, Institute of Manpower
Studies, Falmer/Sussex 1993, Report nr 261.
192
A. Neil, Personal potential, Personnel Today, 30 May 1989, s. 29-33.
193
M. Juchnowicz (red.), op. cit., s. 380.
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Z kolei funkcją ośrodka rozwoju może być:



ocena i rozwój wymiarów – np. kompetencji i umiejętności, które można rozwijać
w odpowiednim czasie,



trening – poprzez wielokrotne udzielanie informacji zwrotnej i ponawianie działań – możliwe
jest powtarzanie ćwiczeń tego samego typu, aby w ten sposób ukierunkować doskonalenie
w zakresie wymiarów.
Reasumując, o zainteresowaniu AC/DC w przedsiębiorstwach decyduje przede wszystkim

kompleksowość metody w zbieraniu informacji wykorzystywanych na potrzeby doboru oraz
szeroko pojętego rozwoju kadr. Stosowanie AC/DC w organizacjach jest podyktowane ich
różnorodnymi potrzebami, przy czym wzrasta udział ośrodków rozwoju, jako metody wspierającej
doskonalenie kompetencji pracowników. Warto zauważyć, iż ośrodki mogą również zaspokajać
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potrzeby i aspiracje osób zatrudnionych w danej organizacji. Wydaje się, że umiejętne pogodzenie
potrzeb i oczekiwań obu stron może decydować o dodatkowych korzyściach, wynikających
z zastosowania metod oraz przesądzić o sukcesie przedsięwzięcia. Wzrost zaangażowania
pracowników w dbałość o własny rozwój zawodowy, inspirowany rzetelną informacją zwrotną,
może zaowocować lepszymi wynikami ich pracy. Niezależnie od celów, dla których organizacja
wprowadza AC/DC, kluczowe znaczenie odgrywa właściwa komunikacja programu wszystkim
jego uczestnikom oraz rzetelna, zgodna ze Zbiorem Wytycznych, realizacja poszczególnych
etapów wchodzących w skład metodyki ośrodka. Jak stwierdza T. Oleksyn, Improwizowane sesje
AC, prowadzone bez należytego przygotowania, są stratą czasu i robią bardzo złe wrażenie194.
Implementacja

AC/DC

jest

zatem

procesem

dość

skomplikowanym,

wymagającym

profesjonalnego podejścia na każdym etapie realizacji, przestrzegania ustalonych reguł oraz
zaangażowania wielu zasobów.

***
Analiza literatury podejmującej zagadnienia związane z metodami AC/DC pozwala stwierdzić,
że są one instrumentami personalnymi o istotnym znaczeniu. Badania pokazują, że na
częstotliwość stosowania ośrodków oceny i rozwoju mają wpływ różne zmienne, wśród nich
można wymienić wielkość przedsiębiorstwa, branżę, czy poziom zaawansowania narzędzi
zarządzania zasobami ludzkimi. Popularność metod jest także różna w różnych krajach.

194

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 217.
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Od momentu powstania metoda AC przeszła swoistą ewolucję, głównie za sprawą wdrożenia
jej do praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze przedsiębiorstw prywatnych.
Przyczyniło się to do wyodrębnienia nowych odmian ośrodków, których specyfika wynika z celu
ich stosowania. Jako podstawowy wymiar podlegający analizie podczas sesji AC/DC uznaje się
kompetencje, których ocena odbywa się głównie poprzez obserwację zachowań osób ocenianych.
Badacze doceniają elastyczność metod Assessment i Development Centre, która pozwala na
włączanie do poszczególnych ośrodków różnych technik oceny, skutecznie diagnozujących
wymiary objęte oceną. Na obecnym etapie rozwoju AC/DC ich zastosowanie może zapewnić
skuteczną selekcję kandydatów i pracowników, wesprzeć procesy związane z wyłanianiem
talentów, wewnętrznymi relokacjami oraz szeroko rozumianym rozwojem kompetencji
i doskonaleniem zawodowym. Dana organizacja może zdecydować o wdrożeniu metod na stałe do
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systemu zarządzania zasobami ludzkimi lub stosować je okazjonalnie, w zależności od
pojawiających się potrzeb.
AC/DC jest równocześnie procedurą, której realizacja wymaga ścisłego przestrzegania szeregu,
opisanych w Zbiorze Wytycznych, reguł na wszystkich etapach jej realizacji, tj. w fazie
przygotowawczej, przebiegu sesji oceny oraz podsumowania projektu. Osoby zaangażowane
w przeprowadzanie ośrodków powinny być świadome czynników wpływających na zwiększenie
jakości badania oraz tych, które mogą zaburzać jego przebieg lub obniżać rzetelność zbieranych
danych. Wydaje się, że głównym wyzwaniem, przed którym stoją organizacje, jest umiejętne
dostosowanie metod do rzeczywistych potrzeb. Potrzeby te wynikają z założeń związanych
z przyjętą strategią personalną oraz odnoszą się do specyfiki danej organizacji, w tym jej kultury
organizacyjnej oraz kontekstu. Istotne znaczenie może mieć również skuteczne badanie trafności
przeprowadzanych ośrodków, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie, na ile użyteczne jest
zastosowanie metod we wsparciu procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz jaka jest wartość
uzyskiwanych informacji versus poniesione na ten cel nakłady.
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Rozdział 3
Wykorzystanie metod Assessment i Development Centre
w praktyce przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce –
studia przypadków
Rozdział 3 rozpoczyna teoretyczne omówienie case study – jednej z ważnych metod
badawczych, która przez wielu autorów uznawana jest za właściwe podejście do rozwiązywania
problemów naukowych w subdyscyplinie zarządzania zasobami ludzkimi. Została ona
wykorzystana do przeprowadzenia przez autorkę pracy zasadniczych badań empirycznych,
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zaprojektowanych w sposób pozwalający na zebranie informacji użytecznych z punktu widzenia
możliwości udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze:



Jaka jest charakterystyka metod Assessment i Development Centre oraz jakie przesłanki
wpływają na wykorzystywanie tych metod w procesach zarządzania zasobami ludzkimi?



W jakich sytuacjach metody Assessment i Development Centre wspierają doskonalenie
kompetencji pracowników w organizacjach?



W jaki sposób metody Assessment i Development Centre wspierają doskonalenie
kompetencji pracowników w organizacjach?



Z jaką skutecznością metody Assessment i Development Centre wspierają doskonalenie
kompetencji pracowników w organizacjach?
Chronologia podrozdziałów oddaje sposób podejścia autorki rozprawy do przygotowania oraz

przeprowadzenia badań empirycznych metodą studium przypadku i obejmuje:





uzasadnienie wyboru case study jako głównej metody badawczej,
opis celu i metodyki badań empirycznych,
ogólną charakterystykę obiektów badań – przedsiębiorstw wykorzystujących ośrodki oceny
i rozwoju,



szczegółowe opisy prezentujące praktykę wykorzystania metod AC/DC, powstałe dzięki
zastosowaniu różnych technik badawczych w obrębie studium przypadku; dodatkowo
omówienie ankiety, zastosowanej uzupełniająco w celu spojrzenia na przedmiot badań
z różnych perspektyw.
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Zebrany materiał stanowi podstawę dla rozważań podjętych w rozdziale 4, który koncentruje
się na analizie i ocenie możliwości implementacji metod AC/DC w zarządzaniu zasobami
ludzkimi.

3.1. Metodologia badań jakościowych w naukach o zarządzaniu
Problem badawczy dysertacji sytuuje się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, subdyscyplinie
zarządzania zasobami ludzkimi 195. Rozwiązywanie problemów badawczych w zarządzaniu
zasobami ludzkimi odbywa się przede wszystkim metodą indukcyjną. Prowadzone badania mogą
mieć charakter deskryptywny, eksploracyjny, prognostyczny i aplikacyjny. Dane badanie nie musi
ograniczać się jedynie do jednego z celów. W metodologii nauk o zarządzaniu podkreśla się
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pragmatyczny i poznawczy charakter subdyscypliny zarządzania zasobami ludzkimi 196. Wybór
metody badawczej należy uzależnić od podejścia epistemologicznego przyjętego przez badacza.
Zdaniem W. Grzegorczyka problemy z zakresu nauk o zarządzaniu powinny być rozwiązywane za
pomocą naukowych metod ilościowych lub jakościowych: szczególnie w obliczu problemów
eksploracyjnych i opisowych może się okazać, że metody ilościowe są niewystarczające dla
wyjaśnienia ich istoty, warunków i przyczyn występowania bądź przebiegu 197.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako subdyscyplina nauk o zarządzaniu sięga po różne metody
badawcze. Jedną z nich jest analiza przypadku, która może dotyczyć poszczególnych problemów
personalnych w szerszym kontekście funkcjonowania organizacji i jej otoczenia. Jak podaje
A. Pocztowski, przedmiotem analizy przypadku mogą być zagadnienia funkcjonowania
poszczególnych pracowników, zespołów pracowniczych, a także całe zatrudnienie w danej
organizacji 198. Studium przypadku 199, jako metoda badawcza o podejściu jakościowym
(idiograficznym) pozwala na dokonanie pogłębionej analizy badanego przedmiotu. W pracy
naukowej stanowi wyjaśnienie zjawisk interesujących badacza oraz odpowiedź na postawione
195

W opracowaniach spotykane są także inne określenia na oznaczenie tej subdyscypliny, np. zarządzanie
kadrami (T. Listwan, Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie
kadrami, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, s. 29-31), zarządzanie zasobami pracy (S. Sudoł, Nauki
o zarządzaniu. Podstawowe problemy i kontrowersje, Warszawa 2012, s. 61).
196
Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2012, s. 229.
197
W. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2015, s. 9.
198
A. Pocztowski (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 8.
199
W literaturze studium przypadku nazywane jest przez niektórych badaczy „nie-statystyczną strategią
badawczą” – zob. J. Dul, T. Hak, Case Study Methodology in Business Research, Butterworth-Heinemann, Oxford
2008, s. 3-6.
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pytania badawcze. Opinie naukowców na jej temat są podzielone, jednak mimo wskazywanych
ograniczeń, takich jak m.in. niewielka ilość „przypadków” objętych badaniem, brak rygoru
metody, niewielkie podstawy do generalizowania wniosków, „przesiąknięcie” obserwacji
założeniami badacza oraz duża ilość zebranych materiałów do analizy, przeważa pogląd
o zasadności jej zastosowania w sytuacjach, kiedy inne sposoby opisu badanej rzeczywistości
mogą okazać się niewystarczające. Obecnie często wykorzystuje się ją do eksploracji zjawisk
występujących w dziedzinie zarządzania, w ramach tzw. nowej fali w zarządzaniu. Podstawą
wnioskowania jest podejście polegające na tworzeniu teoretycznych, wzorcowych modeli
wyjaśniających dane zjawisko i następnie ich sprawdzeniu na podstawie danych empirycznych200.
Nauki o zarządzaniu, jako dyscyplina naukowa, pozostają w bezpośrednim związku z praktyką
zarządzania 201, zatem istotne jest, aby rozwiązaniu problemu naukowego z tego zakresu
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towarzyszyły implikacje praktyczne 202. Przyjmuje się, że studium przypadku, dzięki większej
koncentracji na dogłębnej analizie zjawiska, pozwala na odkrycie tego, co wyniki badania
ilościowego mogą jedynie sugerować 203. W celu zapewnienia kryterium naukowości,
wiarygodności i obiektywizmu, warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie badania w sposób
zgodny z przyjętymi zasadami triangulacji oraz tzw. czterema kryteriami poprawności –
poprawności konstruktu, poprawności wewnętrznej i zewnętrznej oraz rzetelności 204.
Rozwój wiedzy naukowej w dziedzinie zarządzania wynika z samej empirii w tym obszarze.
Nauki o zarządzaniu opisują oraz pozwalają lepiej zrozumieć prawidłowości praktyki zarządzania,
a ich dodatkową funkcją jest formułowanie normatywnych modeli racjonalizujących i wytycznych
ich wdrażania 205. Cechują się dążeniem do podnoszenia skuteczności organizacyjnej, co skutkuje
rozwojem lub tworzeniem nowych modeli oraz stymuluje dalszy rozwój wiedzy w dziedzinie.
Studium przypadku pozwala badaczowi na porównanie swojego rozumowania z realną sytuacją,
stwarza możliwość analizy i oceny zdarzeń zachodzących w rzeczywistości danej organizacji 206.
Zdaniem M. Kostery, podstawą naukowego odniesienia związanego z dokonywaniem interpretacji

200

A. Pocztowski (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 10.
201
Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2012, s. 34.
202
M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 125.
203
P. Wójcik, Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-mentor,
Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej, 2013, nr 1 (48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48
/id/983 (10.11.2015).
204
S. Męcfal, Robert K. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA:
Sage Publications, 2009, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, 2012, s. 213.
205
M. Sławińska, H. Witczak (red.), op. cit., s. 34.
206
R.K. Yin, Case Study Research, Design and Methods, Newbury Park 1994, s. 126.
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jest

fenomenologia

i konstruktywizm

społeczny207.

Fenomenologiczne

zasady

badań

antropologicznych opierają się na założeniu, że rozwiązaniu współczesnych problemów
społecznych często bardziej sprzyja pogłębiona eksploracja mniejszej ilości przypadków niż
niedokładna analiza wielu obiektów badawczych 208. Nawet pojedynczy przypadek może dobrze
ilustrować daną koncepcję teoretyczną i dowodzić jej prawdziwości.
Procedura analizy przypadku zakłada rozpatrywanie badanego problemu w kontekście
faktycznej sytuacji firmy, przy nieostrych granicach między problemem a jego kontekstem 209.
Badacz, który decyduje się korzystać z tej metody, powinien, zdaniem R.K. Yin, być otwarty na
pozyskiwanie nowych informacji, bezstronny, odznaczać się wrażliwością, umiejętnością
słuchania, zadawania trafnych pytań i ich interpretowania, wykazywać się elastycznością i łatwo
adaptować się do sytuacji, a podczas zbierania informacji musi kierować się etyką 210.
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Podejście idiograficzne w metodzie studium przypadku oraz jakościowy kontekst tych badań
powoduje, że case study najczęściej znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy badacz stawia pytanie
problemowe typu: jak?, dlaczego?, kto?, co?, gdzie?, aby wyjaśnić, opisać, zilustrować oraz lepiej
zrozumieć procesy zachodzące w złożonej rzeczywistości organizacyjnej. Metoda ta pozwala także
na ustalenie związków między zjawiskami, określenie przyczyn oraz skutków poszczególnych
zmiennych. Na bazie analizy przypadku można zbudować model, będący uproszczonym obrazem
rzeczywistości, a na jego podstawie prognozować przyszłość 211. Studium przypadku najczęściej
skupia się na jednym lub kilku przykładach pewnego zjawiska 212. Pogłębiona i osadzona
w określonym kontekście analiza przypadku pozwala lepiej zrozumieć przedmiot badań,
okoliczności i przebieg zjawisk, spełniając przy tym cel aplikacyjny K. Konecki podkreśla, że
studium przypadku jest procedurą nastawioną na zebranie szczegółowych danych dotyczących
jednostkowych zjawisk i procesów. Biorąc pod uwagę cele, które przyświecają danym badaniom,
autor wymienia trzy rodzaje case study: inherentny, instrumentalny i wielokrotny213. S. Chełpa

207

M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006, s. 20.
M. L. Baba, Anthropology and business, [w:] H.J. Birx (ed.), Encyclopedia of Anthropology, Sage
Publications, Thousand Oaks 2006, s. 83.
209
R.K. Yin, Case study research. Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi
2009, s. 19; A. Pocztowski (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 8.
210
S. Męcfal, Robert K. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA:
Sage Publications, 2009, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, 2012, s. 213.
211
M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 90, 107.
212
Zdaniem E. Babbie ograniczenie uwagi do konkretnego przykładu czegoś jest zasadniczą cechą studium przypadku,
a przemienność indukcji i dedukcji być może nigdzie nie jest lepiej widoczna i istotna niż w dobrych badaniach terenowych
– E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 334.
213
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2000, s. 126-128.
208
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zwraca uwagę, że efektem przeprowadzonych badań są uogólnienia analityczne, które powinny
odnosić się do istniejących teorii i w rezultacie ową teorię weryfikować oraz wzbogacać214.
M. Kostera dzieli studia przypadków na retrospektywne i prospektywne, jako kryterium
przyjmując „ukierunkowanie temporalne”. W pierwszym przypadku efektem badań jest opis
rzeczywistego, obecnego stanu zjawiska, natomiast w drugim przypadku przeprowadzona analiza
służy wskazaniu kierunków zmian stanu badanego zjawiska, które potencjalnie mogą wystąpić
w przyszłości 215.
Procedura badawcza case study prowadzona jest według schematu badań zorganizowanych –
zawiera elementy planowania, wykonania i kontroli. Punkt wyjścia stanowi ustalenie problemu,
który ma być przedmiotem analizy oraz jego wyodrębnienie z kontekstu organizacyjnego.
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A. Pocztowski wymienia pięć etapów w procedurze badawczej studium przypadku:







określenie problemu badawczego,
przygotowanie badań,
rejestrowanie stanu faktycznego,
opracowanie zebranego materiału empirycznego,
redagowanie opisu 216.
W podobnym nurcie prowadzenie badań metodą case study proponuje R.K. Yin. Procedura

zakłada realizację trzech następujących po sobie etapów:




definiowanie i projektowanie badania,
czynności preparacyjne związane ze zbieraniem danych, zebranie danych oraz ich analiza
(analiza pojedynczych przypadków),



analiza i wnioskowanie 217.
W celu rzetelnej diagnozy badanego fragmentu rzeczywistości analiza przypadku przewiduje

zastosowanie jednocześnie kilku metod (triangulacja 218, eklektyzm metodologiczny, pluralizm
metodologiczny). Korzystanie z różnych technik badawczych oraz różnych rodzajów danych służy
214

S. Chełpa, Metody badań problematyki kadrowej, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 483.
215
S. Chełpa, op. cit., s. 483.
216
A. Pocztowski (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 8-11.
217
R.K. Yin, Case Study Research, Design and Methods, Newbury Park 1994, s. 56.
218
Triangulacja jest pojęciem wywodzącym się z nawigacji i miernictwa – aby zlokalizować daną pozycję
w przestrzeni fizycznej używa się kilku punktów odniesienia. W stosunku do metod badań naukowych triangulacja
zakłada stosowanie różnych technik badawczych oraz korzystanie z różnych rodzajów danych w celu lepszego
poznania zjawiska. Wyróżnia się triangulację źródeł danych, triangulację teoretyczną oraz triangulację badaczy.
S. Chełpa wymienia Assessment Centre jako przykład triangulacji – kompleksowego podejścia do badań
kwalifikacji zawodowych – S. Chełpa, op. cit., s. 479-480.
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m.in. ustaleniu czy dane pochodzące z zastosowania kilku technik wzajemnie się potwierdzają.
R.K. Yin wskazuje na źródła danych, z których, stosownie do potrzeb i obiektu badań, może
korzystać badacz w procedurze badawczej case study, są to: wywiady, obserwacja bezpośrednia,
obserwacja pośrednia, dokumentacja, dane archiwalne, fizyczne lub kulturowe artefakty, filmy,
zdjęcia itp. 219 S. Chełpa, w odniesieniu do procedury studium przypadku, proponuje analizę
dokumentów, obserwację, wywiad, świadectwo innych osób, testy projekcyjne 220. Wymienione
techniki uznaje się za użyteczne w odniesieniu do badania problematyki kadrowej. Ł. Sułkowki
wymienia metody etnologii organizacji (obserwację terenową, wywiad etnologiczny, analizę
tekstu) oraz inne interpretatywne i kognitywne metody socjologiczne m.in. (etnometodologia,
metodologia teorii ugruntowanej, metoda interwencji społecznej) jako te, które należy zaliczyć do
nurtu interpretatywnego zarządzania 221. Oprócz wspomnianej triangulacji danych i metod
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badawczych wśród często wymienianych sposobów na zwiększenie trafności wnioskowania
w badaniach jakościowych pojawia się metoda nadawania trafności przez respondenta 222. Polega
ona na przekazaniu wyników badań respondentom w celu potwierdzenia prawdziwości opisu.
D. Silverman proponuje także inne sposoby sprawdzania trafności w badaniach jakościowych:
indukcję analityczną, metodę ciągłego porównywania, metodę analizy odchyleń, dogłębną analizę
danych, czy używanie odpowiednich tabularyzacji 223. Badania przeprowadzone na grupie 48
polskich naukowców, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauki
o zarządzaniu, pokazały, że podczas badań metodą case study najczęściej korzystają z takich
metod badawczych jak: wywiad (90% badanych) oraz badania dokumentów (68% badanych),
w mniejszym stopniu wykorzystują badania ankietowe oraz obserwację 224.
Zebrane dane wymagają dokonania eksplikacji, wyciągnięcia wniosków oraz sporządzenia
opisu. Jest to kluczowy moment w procedurze badawczej, wymagający od badacza wnikliwości
i dojrzałości. Znajomość celu eksploracji określa tzw. ogólną strategię analityczną. R.K. Yin
wyróżnia pięć technik analitycznych: dopasowywanie wzorów, budowanie wyjaśnień, analiza

219

R.K. Yin, Case Study Research. Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks – London-New
Delhi 2009, s. 105-127.
220
S. Chełpa, Metody badań problematyki kadrowej, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 481.
221
Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2012, s. 297.
222
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 16.
223
D. Silverman, op. cit., s. 256-262.
224
M. Matejun, Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu,
[w:] M. Matejun (red.), Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, Studia Ekonomiczne Regionu
Łódzkiego, nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 361.
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szeregów czasowych, modele logiczne oraz analiza porównawcza przypadków 225. Badacz
powinien dostosować sposób pisania do odbiorcy oraz dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić
wysoką jakość opracowania. Preferowane jest, aby opis był ustrukturyzowany, uwzględniał
wszystkie zebrane informacje, odnosił się do konkurencyjnych interpretacji, ustosunkowywał do
najważniejszego aspektu przeprowadzonego badania oraz uwidaczniał wiedzę ekspercką autora
w omawianym zakresie merytorycznym.
Naukowcy z ostrożnością podchodzą do kwestii generalizowania wniosków na podstawie
analiz przypadków. Niemniej jednak zauważają potencjał tej metody w rozwoju teorii zarządzania.
Zdaniem R.F. Crespo, metoda studium przypadku jest skrajnie właściwą procedurą badawczą
w naukach o zarządzaniu, odpowiednią do budowania teorii, ponieważ umożliwia porównanie oraz
poszukiwanie podobieństw i różnic między zbieranymi faktami, a także pozwala dokonać
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głębokiego wglądu w obserwowane zjawiska 226. Teorie, które powstają z wykorzystaniem case
study często są nowatorskie i łatwo poddają się weryfikacji empirycznej 227, a także wskazują na
dalsze kierunki eksploracji w danym obszarze badawczym. A. Pocztowski podkreśla ponadto
użyteczność case study w procesie tworzenia wiedzy o zarządzaniu, zaznacza, że studiowanie
treści teoretycznych warto łączyć z rozwiązywaniem realnych problemów, pochodzących
z praktyki 228.
Literatura dotycząca badań jakościowych obejmuje również problematykę związaną
z metodami oceny badań jakościowych. Autorzy wskazują na różne kryteria tej oceny, takie jak:
rzetelność, trafność, wiarygodność, oryginalność, znaczenie społeczne, użyteczność oraz teoria
„wygenerowana” z danych empirycznych. Zdaniem D. Silvermana owa teoria stanowi metakryterium dla oceny badań jakościowych 229. Sama teoria jest jednocześnie podstawą do
rozpoczęcia badań – stanowi bazę dla rozważań oraz wyznacza ramy dla krytycznego rozumienia
zjawiska: bez teorii badacz właściwie nie ma co badać 230. Teoria stanowi bowiem zbiór pojęć,
poprzez które możliwe jest definiowanie pewnych zjawisk oraz ich wyjaśnianie.

225

S. Męcfal, Robert K. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA:
Sage Publications, 2009, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, 2012, s. 215.
226
M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 127.
227
K.M. Eisenhardt., Building Theories from Cases, The Academy of Management Review, 1989, Vol. 14,
No 4, s. 532-545.
228
A. Pocztowski (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 3.
229
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 16-18.
230
D. Silverman, op. cit, s. 14.
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3.2. Charakterystyka badań empirycznych dotyczących implementacji
i wykorzystania metod Assessment i Development Centre
w doskonaleniu kompetencji pracowników
3.2.1. Uzasadnienie wyboru case study jako metody badawczej
Przegląd literatury polskiej oraz badań dotyczących ośrodków oceny i rozwoju wskazuje na
zainteresowanie tymi metodami zarówno ze strony badaczy jak i praktyków. Odwołanie do metod
Assessment i Development Centre występuje w większości publikacji dotyczących ogólnie
zarządzania zasobami ludzkimi oraz tych szczegółowo opisujących narzędzia doboru
pracowników i rozwoju ich kompetencji. Na podstawie analizy badań, przywołanych
w podrozdziale 2.3., można stwierdzić, że przeprowadzone badania ilościowe tylko częściowo

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

opisują specyfikę metod Assessment i Development Centre. Występuje zatem luka dotycząca
sposobów wykorzystania ośrodków oceny i rozwoju w polskich przedsiębiorstwach, wskazujących
na uwarunkowania skuteczności metody. T. Oleksyn twierdzi, iż barierą w stosowaniu metody AC
jest wciąż niewielka jej praktyczna znajomość w Polsce 231. W celu lepszego rozpoznania tak
zdefiniowanych obszarów eksploracji pomocne wydaje się zastosowanie jakościowych metod
badawczych.
Wobec braku kompleksowej wiedzy nt. sposobów wykorzystania metod Assessment
i Development Centre w rzeczywistości danej organizacji i chęci pozyskania bardziej szczegółowej
wiedzy w tym zakresie, autorka rozprawy zdecydowała o wyborze case study jako metody
badawczej. Ograniczenie eksploracji do kilku przypadków pozwoliło lepiej zrozumieć przedmiot
badań, okoliczności i przebieg zjawisk w określonym kontekście. Za wyborem tej metody
przemawiało także umiejscowienie problemu badawczego dysertacji w subdyscyplinie zarządzania
zasobami ludzkimi i konieczność dostosowania metod badawczych właściwych naukom
o zarządzaniu. Planowanie i realizacja projektu badawczego zostały podporządkowane etapom
procedury badawczej studium przypadku. Poszczególne etapy i harmonogram badań terenowych
opracowano na bazie ujęć dotychczas prezentowanych w literaturze przedmiotu. Cenna okazała się
także wiedza dotycząca sposobów przeprowadzenia badań jakościowych pozyskana dzięki
studiowaniu literatury autorstwa innych badaczy (m.in. R.K. Yin, E. Babbie, D. Silverman,
K. Konecki, Ł. Sułkowski). Poniższa tabela nr 3.1. prezentuje etapy opracowane i zrealizowane
przez autorkę w toku pracy badawczej.

231

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 261.
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Tabela 3.1. Etapy badań w procedurze badawczej studium przypadku
ETAP
Etap definiowania

CEL ETAPU
Określenie problemu
badawczego

GŁÓWNE CZYNNOŚCI

 wskazanie na przesłanki podjęcia badań,
 określenie przedmiotu, problemu i celu planowanej analizy
przypadku,

 określenie konkretnego problemu badawczego
i wynikającego z niego celu.

Etap projektowania

Przygotowanie badań

 opracowanie szczegółowej listy pytań badawczych
 przygotowanie narzędzi badawczych,
 ustalenie źródeł pozyskiwania informacji (tj. odpowiednia
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dokumentacja, procesy pracy, osoby, z którymi będą
prowadzone wywiady, opracowanie schematu, wzorca do
analizy zebranych informacji).

Etap planowania

Opracowanie
harmonogramu badań
terenowych

 opracowanie poszczególnych etapów badań terenowych

Etap zbierania
danych

Rejestrowanie stanu
faktycznego

 zebranie informacji pozwalających zrozumieć istotę

(termin, miejsce, czas trwania badania, kontakt
z respondentami).




opisywanego przypadku i rozwiązanie postawionego
problemu badawczego,
główne rodzaje informacji: charakterystyka firmy, istotne
fakty z analizowanej sytuacji, szczegółowy opis
poszczególnych kwestii,
przesłanie i/lub przekazanie ankiet (element uzupełniający
zbierane informacje).

Etap opracowania
zebranego materiału
empirycznego

Analiza
i porządkowanie
zebranych informacji
i materiałów

 dostosowanie zebranych informacji pod kątem ich analizy,
 przygotowanie materiałów do wykorzystania w opisie

Etap redagowania
opisów przypadków

Analiza pojedynczych
przypadków

 redagowanie pojedynczych opisów przypadków,
 wyróżnienie trzech podstawowych części opisu

analizowanej sytuacji: segregowanie, grupowanie,
kompletowanie, łączenie i dzielenie posiadanych informacji.

w analizowanych przypadkach:
1. wstęp – określenie obiektu badania, krótka charakterystyka
problemu badawczego, data wykonania opisu,
2. rozwinięcie – szczegółowy opis badanego problemu w jego
kontekście wewnętrznym i zewnętrznym,
3. zakończenie – wskazanie na główne kwestie wynikające
z opisanej wcześniej sytuacji i potrzebę ich rozwiązania
w określonym czasie.
Etap analizy
i wnioskowania

Zbiorcza analiza
wszystkich
przypadków

 podsumowanie opisanych przypadków,
 analiza, w tym wyróżnienie elementów wspólnych oraz


różnic między przypadkami,
wnioskowanie i próba odpowiedzi na postawione pytania
badawcze.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Pocztowski (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami
ludzkimi,. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 8-11 oraz R.K. Yin, Case Study
Research, Design and Methods, Newbury Park 1994, s. 56.
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3.2.2. Cel i metodyka badań empirycznych
Głównym celem badań empirycznych było wskazanie sposobów i warunków skutecznego
wykorzystania metod Assessment i Development Centre w doskonaleniu kompetencji
pracowników w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Problem badawczy
pracy został sformułowany w postaci pytania badawczego. Celem głównym pracy stała się zatem
próba odpowiedzi na tak postawione pytanie:
W jakich sytuacjach, w jaki sposób i z jaką skutecznością metody Assessment i Development
Centre wspierają doskonalenie kompetencji pracowników?
Sformułowano również dwa cele szczegółowe:



cel poznawczy – dotyczył uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy w zakresie
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wykorzystania metod Assessment i Development Centre w doskonaleniu kompetencji
w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi,



cel aplikacyjny – obejmował opracowanie praktycznych zaleceń w zakresie sposobów
i warunków wykorzystania metod Assessment i Development Centre w celu doskonalenia
kompetencji pracowników, które to kompetencje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju
i budowania przewagi konkurencyjnej organizacji.
Zainteresowania badawcze autorki dotyczyły praktyki wykorzystania metod Assessment

i Development Centre w Polsce. Badaniami zostały objęte organizacje zlokalizowane
i funkcjonujące na terenie Polski. Dobór przedsiębiorstw był celowy, nieprobabilistyczny.
Nadrzędnym kryterium doboru przedsiębiorstw do badań stał się fakt stosowania przez nie
zaawansowanych narzędzi w obszarze realizacji funkcji personalnej, w tym w szczególności
Assessment i Development Centre. Organizacje reprezentowały różne branże, a ilość zatrudnionych
w nich pracowników pozwoliła zaliczyć je do segmentu dużych firm (zatrudnienie powyżej 250
osób). Ograniczenie badań do tego rodzaju przedsiębiorstw było związane ze specyfiką przedmiotu
badań, czyli ośrodkami oceny i rozwoju, które, jak potwierdzają badania, nie są powszechnie
wykorzystywanymi narzędziami w praktyce polskich organizacji. Jako powód najczęściej
wymienia się wysokie koszty finansowe związane z ich stosowaniem. Jednak, jak pokazują
badania, ich waga oraz znaczenie wzrasta, co przekonuje do eksploracji tego zagadnienia. Autorka
pracy wyszła z założenia, że w organizacjach, w których funkcja personalna jest rozwinięta,
praktyka wykorzystania metod potencjalnie będzie bardziej zaawansowana. Z tego względu
celowo zostały pominięte małe i średnie firmy, w których problem badawczy albo byłby
niemożliwy do rozwiązania albo jego potencjał poznawczy byłby ograniczony.
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W celu wyodrębnienia przedsiębiorstw do badań autorka posłużyła się różnymi źródłami
informacji: dostępną literaturą, czasopismami branżowymi, stronami internetowymi (m.in.
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych) oraz raportami generowanymi przez firmy świadczące usługi
konsultingowe w obszarze HR, a także własną wiedzą wynikającą z pracy zawodowej
i zainteresowań naukowych. Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa, które stosują zaawansowane
praktyki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zwykle chętnie dzielą się swoimi
doświadczeniami podczas konferencji branżowych, a także prezentują je w środowisku
akademickim. Dodatkowo w pozyskaniu firm do badań zastosowanie znalazła metoda kuli
śniegowej.
Po zebraniu niezbędnych informacji nt organizacji, w których wykorzystuje się metody
AC/DC, autorka skierowała zapytanie o możliwość przeprowadzenia badań do 15 przedsiębiorstw.
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Kontakt z osobami decyzyjnymi (dyrektorami lub kierownikami działów HR) obejmował formę
ustną i pisemną. Bardzo dokładnie wyjaśniono cel, zakres, etapy, schemat oraz szacowany czas
trwania badania. Finalnie w badaniach wzięło udział 6 przedsiębiorstw. Firmy wyraziły zgodę na
ujawnienie ich nazw w powstałej pracy.
Dobór metod badawczych został podporządkowany realizacji celu pracy. Warunek
wiarygodności badań zapewniło zastosowanie kilku metod i technik badawczych, zgodnie
z procedurą badań case study. Badania empiryczne zostały zrealizowane za pomocą:
I – wywiadu skategoryzowanego (kwestionariusz) – zasadnicze narzędzie badawcze;
wywiady prowadzono za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza pytań, skierowanego do
jednostek odpowiedzialnych za stosowanie metod Assessment i Development Centre w organizacji,
respondentami byli pracownicy firmy: kierownicy oraz specjaliści. W poszczególnych
przedsiębiorstwach została wskazana jedna osoba dedykowana do udzielenia odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu oraz przekazania dokumentów związanych z wykorzystaniem
metod AC/DC. W każdym przypadku był to pracownik odpowiedzialny za planowanie
i organizację sesji AC/DC w organizacji. W toku prowadzonych wywiadów autorka pracy
zadawała pytania doprecyzowujące i uszczegóławiające omawiane zagadnienia, stosowała
parafrazy w celu potwierdzenia wzajemnego zrozumienia. Sporządzono dokładne notatki podczas
prowadzenia wywiadów, a w dwóch przypadkach dodatkowo zastosowano również nagrywanie.
Opracowanie kwestionariusza zostało poprzedzone studiami literatury przedmiotu dotyczącej
sposobów oceny i rozwoju kompetencji pracowników, w szczególności metod AC/DC oraz
międzynarodowych standardów stosowania tych metod. Struktura pytań w kwestionariuszu
obejmowała następujące elementy:
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opis cech charakteryzujących daną organizację (ogólne informacje o firmie, jej cele
w zakresie strategii ogólnej i personalnej oraz relacja między tymi strategiami, praktyki
i narzędzia stosowane w obszarze funkcji personalnej),



implementację metod AC/DC (przyczyny, dla których organizacja sięga po metody, warunki
stosowania metod, planowanie, organizowanie i realizacja projektów, sposoby wykorzystania
informacji pozyskanych podczas sesji, ocena trafności narzędzia),



opis konkretnego procesu w obszarze funkcji personalnej, w którym zastosowano metodę
Assessment Centre lub Development Centre,
II – analizy dokumentów – materiały i narzędzia związane z realizacją procesów Assessment

i Development Centre (opisy stanowisk pracy, modele kompetencyjne, materiały z sesji: zadania,
instrukcje, arkusze ocen, raporty z sesji),
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III – kwestionariusza ankiety 232 - skierowanego do innych uczestników procesów
Assessment i Development Centre, zawierającego pytania otwarte, na których odpowiedzi
najczęściej wymagały obszernego opisu oraz wyrażenia subiektywnej opinii. Ankietę wypełnili
pracownicy zatrudnieni w różnych organizacjach uczestniczący w sesjach AC lub DC w roli
ocenianych oraz menedżerowie wykorzystujący informacje pozyskane dzięki zastosowaniu tej
metody w podejmowaniu decyzji personalnych,
IV– obserwacji uczestniczącej – miała ona miejsce tylko w przypadku jednej firmy (Orange
Polska S.A.), w pozostałych organizacjach udział w sesjach Assessment Centre lub Development
Centre nie był możliwy przede wszystkim ze względów organizacyjnych.
Badania terenowe przeprowadzone w 6 przedsiębiorstwach trwały przez okres ośmiu miesięcy
(od IV do XI 2015r.). Pierwsze badanie, w firmie Arcellor Mittal Poland S.A, potraktowano
dodatkowo jako pilotażowe. Stworzyło ono możliwość weryfikacji pytań kwestionariusza
wywiadu pod kątem ich skuteczności w zbieraniu informacji.
Zwielokrotnienie źródeł badawczych nadało eksploracji charakter badań triangulacyjnych.
Celem prowadzonych badań było bowiem nie tylko zebranie szczegółowych informacji na temat
istoty, sposobów i warunków wykorzystania metod Assessment i Development Centre w praktyce
przedsiębiorstw, ale również uzyskanie opinii na temat tego narzędzia od różnych uczestników
procesu. Sposób ten można porównać do oceny metodą 360 stopni. Pozwolił on spojrzeć na

232

Autorka dysertacji ma świadomość, iż ankieta w swej istocie nie jest narzędziem badań jakościowych, lecz
ilościowych. Jej zastosowanie (w kształcie opracowanym przez autorkę) można uznać za kombinację danych
jakościowych i ilościowych, którą w metodyce case study research dopuszcza K.M. Eisenhardt – K.M. Eisenhardt,
Building Theories from Cases, The Academy of Manegment Review, 1989, Vol. 14, No 4, s. 532-545.
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problem badawczy z różnych punktów widzenia oraz ująć go w sposób holistyczny. Uzyskane
informacje wzbogaciły wnioski końcowe.

wywiad
skategoryzowany
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analiza
dokumentów

METODY
BADAWCZE

ankieta

obserwacja
uczestnicząca

Rys. 3.1. Metody badawcze zastosowane w badaniach terenowych
Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem badania było opracowanie zebranego materiału empirycznego, polegające
głównie na dostosowaniu i przygotowaniu materiałów do wykorzystania w deskrypcji
analizowanych przypadków. Zwieńczenie prac badawczych polegało na zredagowaniu case
studies. Autorka wybrała jeden z czterech proponowanych przez R.K. Yin form pisemnych
raportów, czyli klasyczne sprawozdanie z analizy pojedynczego przypadku 233. Każde studium
przypadku zostało opracowane wg wystandaryzowanego, ujednoliconego schematu (zob. rys.
3.2.). Zagadnienia dotyczące specyfiki samych ośrodków oceny i rozwoju odnoszą się do
najnowszych wytycznych (standardów procedury Assessment Centre) zawartych w Guidelines and
Ethical Considerations for Assessment Centre Operations z roku 2009 oraz 2014 (por. rozdział 2,
tabela 2.2.).

233

S. Męcfal, Robert K. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA:
Sage Publications, 2009, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 42, 2012, s. 215.
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Rys. 3.2. Struktura studium przypadku
Źródło: opracowanie własne.

Ostatni etap w procedurze badawczej case study polegał na dokonaniu końcowego
podsumowania oraz wyciągnięciu wniosków z wszystkich opisywanych przypadków. Założonym
efektem pracy był bowiem zarówno opis przedmiotu badań (metod Assessment i Development
Centre

oraz

sposobu

ich

wykorzystania

w

doskonaleniu

kompetencji

pracowników

w organizacjach), jak i opracowanie praktycznych zaleceń dla praktyki zarządzania w odniesieniu
do możliwości wykorzystania ośrodków oceny i rozwoju w procesach zarządzania zasobami
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ludzkimi w organizacjach. Analiza i konkluzje z przeprowadzonych badań empirycznych zawarto
w podrozdziale 4.1. Ostatni rozdział pracy (rozdział 4) obejmuje także uwarunkowania stosowania
metod Assessment i Development Centre, w tym zawiera postulaty dla praktyki zarządzania
wyprowadzone z badań literaturowych i empirycznych oraz własnych przemyśleń autorki pracy.
3.2.3. Ogólna charakterystyka badanych przedsiębiorstw
W badaniach empirycznych uczestniczyło 6 organizacji, zróżnicowanych pod względem branż
(zob. tabela 3.2), łączy je natomiast kryterium wielkości oraz stosowania zaawansowanych
narzędzi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ze względu na ilość zatrudnionych
pracowników wszystkie należy zaliczyć do dużych firm. Organizacje te wyróżniają się również
swoją pozycją na rynku, najczęściej są to liderzy w swojej branży. Można powiedzieć, że badania
Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

terenowe objęły niemal całą Polskę, do badań zostały zaproszone firmy, których centrale znajdują
się w różnych częściach kraju. Dodatkowo wzięto pod uwagę zasięg działania tych
przedsiębiorstw, w których dystrybucja produktów lub świadczenie usług obejmuje całą Polskę,
a czasem nawet poza nią wykracza.
Tabela 3.2. Organizacje objęte badaniami empirycznymi
Nazwa
firmy

Orange Polska
S.A.

ING Bank
Śląski S.A.

Arcellor
Mittal
Polska
S.A.

Kruk S.A.

Impel
Business
Solutions
Sp. z o.o.

Scania S.A.

Branża

telekomunikacyjna finansowa

przemysł
metalowy

finansowa

usługowa

motoryzacyjna

Typ
działalności

lider branży
jeden z
telekomunikacyjnej największych
banków
w Polsce
(5 miejsce
w rankingu
Banking
Magazine
2015)

największy
producent
stali na
świecie

lider
windykacji na
zlecenie
i obrotu
wierzytelnościami

outsourcing
księgowości,
kadr, plac,
doradztwo
podatkowe,
doradztwo
procesowe

lider
w sektorze
ciężkich
samochodów
ciężarowych

Siedziba główna

Warszawa

Katowice

Dąbrowa
Górnicza

Wrocław

Wrocław

Nadarzyn

Liczba
zatrudnionych
pracowników

ok. 18 000

ok. 8 600

ok. 500

ok. 2 500

ok. 450

ok. 530

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych w organizacjach (dane na rok 2015).
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3.3. Praktyka wykorzystania metod Assessment i Development Centre
w przedsiębiorstwach objętych badaniami –
studia przypadków oraz badania ankietowe
3.3.1. Orange Polska S.A. 234
Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
Orange Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy Orange, jednego z największych
światowych

operatorów

telekomunikacyjnych.

To

spółka

akcyjna

powstała

po

fuzji

Telekomunikacji Polskiej i PTK Centretel, jej największym akcjonariuszem jest francuski France
Telekom-Orange. Orange jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, telefonii
komórkowej, Internetu oraz transmisji danych, jednocześnie pierwszym i największym operatorem
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konwergentnym w kraju. Swoje usługi świadczy we wszystkich kluczowych segmentach rynku
telekomunikacyjnego na terenie całego kraju. Aktualnie korzysta z nich prawie 16 mln klientów
(dane na III Q 2015). Obecnie przedsiębiorstwo, w celu zwiększenia wartości portfela, rozszerza
pole działania o nowe rynki: rynek finansowy oraz sprzedaż energii elektrycznej.
Aktualna strategia przedsiębiorstwa obejmuje lata 2016-2020. Założenia strategiczne firmy
dotyczą tzw. pięciu filarów: klient, wartość, sieć telekomunikacyjna, efektywność, zespół.
Przedsiębiorstwo deklaruje działania zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu
i chce być postrzegane jako zaufany partner oraz pożądany pracodawca.
Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi
W spółkach grupy kapitałowej Orange Polska S.A. jest obecnie zatrudnionych prawie
18 tysięcy pracowników w ponad 400 rolach zawodowych 235. Wewnętrzne polityki w obszarze
personalnym dotyczą takich obszarów jak: strategia rozwoju talentów (program realizowany
w cyklu dwuletnim, obecnie zidentyfikowano w organizacji 334 talenty, dla których zostały
opracowane indywidualne plany rozwoju), planowanie potrzeb kadrowych, wdrażanie nowych
pracowników (on-boarding), szkolenia i rozwój (oprócz realizacji bieżących potrzeb w zakresie
rozwoju w firmie funkcjonują tzw. szkoły profesjonalne, stwarzające pracownikom możliwość
doskonalenia zawodowego w 8 różnych obszarach biznesu), zarządzanie wynikami, rozwijanie
umiejętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia
oraz kultura organizacyjna. W firmie cyklicznie przeprowadza się wewnętrzne badania dotyczące

234
235

W badaniu zastosowano dodatkowy typ obserwacji, czyli obserwację uczestniczącą.
Dane na I kwartał 2016.
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satysfakcji pracowników, stanowią one ważne źródło informacji zwrotnej dla menedżerów, na ich
podstawie odbywa się planowanie i wdrażanie działań naprawczych w zespołach.
Tabela 3.3. Narzędzia wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej w Orange Polska S.A.
NARZĘDZIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
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RODZAJ
NARZĘDZIA HR
Profile i opisy
stanowisk

TAK/NIE

OPIS

tak

Każde stanowisko jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej,
opisane przez pryzmat zadań na nim realizowanych, głównych
odpowiedzialności, mierników sukcesu; profil stanowiska zawiera nazwę
roli zawodowej oraz przypisane do niej kompetencje osobowe
i umiejętności wraz z określeniem wymaganego poziomu.
W organizacji obowiązuje model kompetencyjny dedykowany dla
stanowisk menedżerskich (skala 6-stopniowa) oraz model kompetencyjny
przeznaczony dla pozostałych stanowisk (skala 4-stopniowa). Każda
kompetencja osobowa jest nazwana, zdefiniowana oraz opisana na skali,
która jest skalą natężeniową i addytywną
Wykorzystywane m.in. w rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej: wywiad
kompetencyjny, testy wiedzy, kwestionariusze osobowości zawodowej
(OPQ, TalentQ), symulacje, testy umiejętności, Assessment Centre,
Development Centre, próbki pracy.
Obejmuje wszystkich pracowników, jej zasadnicze elementy to:
podsumowanie i omówienie wyników realizacji zadań premiowych za
poprzedni rok, ocena kompetencji i umiejętności przypisanych do danej
roli zawodowej (zgodnie z obowiązującym modelem kompetencyjnym),
ustalenie planu rozwoju zawodowego na kolejny rok, wskazanie
konkretnych działań rozwojowych dotyczących mocnych stron i/lub
zdiagnozowanych obszarów do rozwoju, określenie potencjału
rozwojowego pracownika, w tym możliwa rekomendacja do programu
wyłaniania talentów. Dodatkowej ocenie podlegają menedżerowie – jest
to ocena metodą 360 stopni.
Odbywa się w cyklu dwuletnim, służy wyłonieniu pracowników
posiadających potencjał do pełnienia funkcji menedżerskich. Ważnym
elementem programu jest opracowanie i realizacja zindywidualizowanej
ścieżki rozwoju zawodowego oraz angażowanie tych pracowników do
udziału w projektach.
Systemowe i zindywidualizowane działania rozwojowe, w zależności od
potrzeb biznesowych i możliwości budżetowych. Wśród form rozwoju
występują szkolenia stacjonarne, e-szkolenia, programy mentoringu,
coaching dla wyższej kadry kierowniczej, mini-staże, itp.
Od 6 lat firma realizuje autorskie przedsięwzięcie zakładające współpracę
z wybranymi uczelniami wyższymi w kraju, głównie uczelnie techniczne
i biznesowe. Jego elementem jest program ambasadorski. Są to działania,
które służą budowaniu wizerunku pracodawcy wśród studentów oraz
pozyskiwaniu praktykantów i pracowników do firmy.
Organizacja od lat jest restrukturyzowana, z czym wiąże się optymalizacja
zatrudnienia, w formie zwolnień grupowych. W firmie funkcjonuje także
program odejść dobrowolnych. Organizacja proponuje pracownikom
2-etapowy program, którego celem jest łagodzenie skutków utraty pracy
i wsparcie w jej poszukiwaniu na zewnętrznym rynku. Pierwszy etap
(w formie szkoleń i indywidualnych konsultacji) realizowany jest przez
Doradców Rozwoju Zawodowego, zatrudnionych w firmie, drugi etap
prowadzony jest przez firmy współpracujące, specjalizujące się
w outplacemencie (cykl kilkunastu indywidualnych konsultacji).

Model kompetencyjny

tak

Narzędzia oceny
kompetencji

tak

Roczna ocena
pracownicza

tak

Program wyłaniania
talentów

tak

Rozwój pracowników

tak

Współpraca
z sektorem edukacji

tak

Outplacement

tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i dokumentów przedsiębiorstwa Orange Polska S.A.
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Jednym z kluczowych celów w obszarze strategii personalnej jest skuteczne wsparcie realizacji
celów biznesowych przez procesy rekrutacji i selekcji, zarządzanie karierami oraz identyfikację
i rozwój pracowników o wysokim potencjale zawodowym. Ważnym dokumentem w organizacji
jest „Polityka Mobilności” w Grupie Orange. Mobilność, rozumiana jako proces przygotowania
pracowników do pełnienia nowych ról zawodowych, zgodnie z potrzebami firmy, obejmuje także
transfer kompetencji wewnątrz i pomiędzy spółkami oraz planową wymianę na poziomie
międzynarodowym pracowników zidentyfikowanych jako osoby z najwyższym potencjałem
rozwojowym. Kolejnym celem firmy jest utrzymanie wysokich pozycji w rankingach najlepszych
pracodawców w kraju (m.in. utrzymanie pozycji Top Employers Polska 2016, Top Employers
Europe 2016 i Top Employers Global 2016). Firma od kilku lat jest również doceniania
w konkursie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod auspicjami Ministerstwa
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Pracy i Polityki Społecznej, w roku 2009 zdobyła główną nagrodę – złotą statuetkę i tytuł Lidera
Zarządzania Zasobami Ludzkimi za „wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania
zasobami ludzkimi”. Ten przykład może świadczyć o wysokiej randze funkcji personalnej
w strategii rozwoju opisywanego przedsiębiorstwa. Organizacja deklaruje, że aktualnie
obowiązującym modelem zarządzania zasobami ludzkimi jest model rozwoju kapitału ludzkiego,
w firmie zarządza się kompetencjami pracowników.
Istota i znaczenie Assessment i Development Centre w zarządzaniu zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa
W Orange Polska S.A. metody Assessment i Development Centre są często wykorzystywanymi
narzędziami oceny kompetencji w selekcji kandydatów w ramach doboru zewnętrznego,
wewnętrznego oraz programach rozwojowych. Z metod tych organizacja korzysta od ok. 10 lat.
Powodem zainteresowania AC i DC oraz ich wdrożenia w firmie było przekonanie kadry
menedżerskiej o wysokiej wartości diagnostycznej i prognostycznej tych narzędzi. Wielkość
badanego przedsiębiorstwa powoduje, że opłacalne okazało się zbudowanie własnego zespołu
asesorskiego. Aktualnie w organizacji prężnie funkcjonuje tzw. Wewnętrzny Zespół Asesorski,
który skupia 40 pracowników z obszaru HR, specjalnie przeszkolonych i certyfikowanych przez
firmy zewnętrzne. Dobór asesorów jest oparty na określonych kryteriach. Ścieżka adaptacyjna
nowego asesora trwa około roku. Obejmuje profesjonalny kurs przeprowadzany przez firmy
zewnętrzne specjalizujące się w tych metodach, zakończony egzaminem, a następnie opiekę
doświadczonego mentora (asesora – pracownika Orange Polska S.A.) i stopniowe wdrożenie do
roli administratora i asesora w sesjach. Ważnym elementem rozpoczęcia pracy w zespole
asesorskim jest zapoznanie się z regulaminem, który zobowiązuje do przestrzegania określonych
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zasad, m.in. zachowania poufności informacji. Do niektórych projektów AC i DC realizowanych
w firmie angażowani są również pracownicy firm konsultingowych, specjalizujących się w tych
metodach. Powstają wówczas tzw. zespoły mieszane.
Tabela 3.4. Zastosowanie AC/DC w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Orange Polska S.A.
ZASTOSOWANIE AC/DC W PROCESACH HR
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PROCES HR

TAK/NIE

OPIS

Selekcja w ramach doboru
wewnętrznego

tak

Stanowiska menedżerskie, wszystkich szczebli (nie jest to element
obligatoryjny).

Selekcja w ramach doboru
zewnętrznego

tak

Stanowiska menedżerskie wszystkich szczebli oraz stanowiska
specjalistyczne w obszarze sprzedaży (nie jest to element
obligatoryjny).

Ocena pracownicza

nie

–

Wyłanianie talentów

tak

W ubiegłych latach metoda AC/DC była obligatoryjnym
elementem procesu wyłaniania osób o wysokim potencjale
menedżerskim, a wyniki sesji wykorzystywano do celów
selekcyjnych, dodatkowo na bazie uzyskanych informacji
o poziomie badanych kompetencji opracowywano plan dalszego
rozwoju zawodowego. Aktualnie, od roku 2015, stosuje się
wyłącznie metodę DC, w sesjach uczestniczą już wyłonieni
w programie pracownicy. Celem DC jest ocena kompetencji
i zaplanowanie na jej podstawie działań rozwojowych.

Wyłanianie kadry
ekspatriantów

nie

–

Diagnozowanie luk
kompetencyjnych
i planowanie działań
rozwojowych

tak

Aktualnie powszechnie wykorzystuje się DC w ramach projektów
diagnozy kompetencji kadry menedżerskich, projektami
obejmowani
są
kierownicy
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych, którym stawia się wspólne wymagania, co do
oczekiwanego poziomu kompetencji menedżerskich.

Budowanie zespołów
projektowych

nie

Derekrutacja

nie

Wyjątek stanowią projekty mające na celu zmianę struktury
organizacyjnej danej jednostki, wówczas słabsze wyniki w sesji AC
mogą skutkować degradacją. Nie jest to jednak jedynie źródło, na
podstawie którego podejmowane są decyzje kadrowe.

Outplacement

nie

–

Inne, jakie?

tak

Tworzenie rezerw kadrowych – sukcesja na stanowiska
menedżerskie; programy rozwojowo-certyfikacyjne – wewnętrzne
programy, których celem jest np. awans poziomy lub certyfikacja,
w których ważnym elementem jest potwierdzenie posiadania przez
pracownika wysokich kompetencji lub potencjału rozwojowego.

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych w Orange Polska S.A.

Jednostką odpowiedzialną za planowanie, organizowanie i realizację sesji AC i DC jest
Wydział Zarządzania Kompetencjami, który jest częścią Departamentu Rekrutacji i Rozwoju
Pracowników Orange Polska S.A. Zbiera on od HR Business Partnerów, odpowiedzialnych za
poszczególne jednostki organizacyjne, potrzeby dotyczące przeprowadzenia określonych
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projektów z zastosowaniem metod AC lub DC. Na etapie planowania sesji bardzo istotnym
elementem jest ustalenie jego celu, a następnie profilu wymagań dotyczących kompetencji, które
mają podlegać ocenie. Bazą do doboru kompetencji jest model kompetencyjny. Najczęściej ocenie
podlega 4-6 kompetencji, w odniesieniu do nich określa się poziomy oczekiwane. Zdaniem
respondentki, nie można powiedzieć, że w firmie istnieje zestaw tzw. kluczowych kompetencji,
które zawsze podlegają ocenie w sesji. W przypadku stanowisk specjalistycznych wskazała ona
jednak na kompetencje: orientacja na klienta oraz orientacja na rezultat, które bardzo często
podlegają ocenie. Podobnie w przypadku stanowisk menedżerskich dobór kompetencji do oceny
jest uzależniony od celów projektu AC lub DC. W tym przypadku relatywnie często ocenie
podlegają kompetencje: orientacja na klienta i jakość usług oraz przewodzenie zespołowi.
Ośrodki oceny i rozwoju są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem i najczęściej nazywane

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

projektem AC lub DC. Osoby odpowiedzialne za ich realizację są zobowiązane do zadbania
o każdy ich szczegół – zarówno w kontekście merytorycznym, jak i logistycznym. W jednej sesji
uczestniczy zwykle 6 ocenianych oraz 6 asesorów dokonujących obserwacji i ocen, a także
administrator, który dba o kwestie logistyczne. Istotny jest komfort pracy, zapewnienie
odpowiedniej ilości właściwie wyposażonych sal oraz ustalenie harmonogramu realizacji ośrodka
oceny lub rozwoju. Ważnym elementem planowania sesji jest stworzenie matrycy kompetencyjnej
i dobór zadań. W sesjach wykorzystuje się zarówno zadania indywidualne jak i grupowe (zwykle
od 4-6 zadań). Zadania najczęściej są kupowane od firm zewnętrznych, a następnie adaptowane na
potrzeby organizacji. Wprowadzenie zadania poprzedzone jest pilotażem, który odbywa się
w gronie zespołu asesorskiego. Jego celem jest przetestowanie zadania, wyeliminowanie
ewentualnych usterek oraz przede wszystkim ocena jego przydatności w kontekście możliwości
oceny danych kompetencji. Treść zadań wykorzystywanych w sesjach zwykle dotyczy innych
branż niż telekomunikacyjna. W przypadku kilku projektów firma zdecydowała się jednak na
zbudowanie zadań tematycznie ściśle związanych z obowiązkami realizowanymi na danym
stanowisku. Średni czas sesji to 3-7 godzin, w zależności od projektu. Organizacja dysponuje bazą
zadań, która jest systematycznie zwiększana. Wśród technik oceny stosowanych w firmie
respondentka wymieniła: zadania grupowe, symulacje rozmowy, koszyk zadań, case
bussinessowy, testy wiedzy specjalistycznej (stosowane głównie w programach certyfikacyjnych,
dedykowanych dla stanowisk specjalistycznych), kwestionariusz osobowości zawodowej (SHL
i TalentQ stosowane uzupełniająco w przypadku stanowisk menedżerskich) oraz wywiad
kompetencyjny (wykorzystywany rzadko, głównie w sytuacji, gdy ilość zadań w sesji nie
przekracza trzech).
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Praca asesorów polega na przygotowaniu się do planowanej sesji: zapoznaniu z treścią zadań,
rolami do odegrania w zadaniach typu symulacja rozmowy, przeanalizowaniu listy kompetencji
podlegających ocenie oraz wskaźników behawioralnych, w sposób szczegółowy opisujących
zachowania, które powinny wystąpić na poszczególnych poziomach kompetencji, pozwalających
na zdiagnozowanie poziomu reprezentowanego przez uczestnika. Standardem w Orange Polska
S.A. jest ocenianie każdej kompetencji w przynajmniej dwóch zadaniach. Dany uczestnik jest
w każdym zadaniu oceniany przez minimum dwie osoby, jedną z nim jest tzw. asesor wiodący,
który obserwuje go we wszystkich zadaniach sesji. Rejestracja zachowań uczestników odbywa
się poprzez wykonywanie szczegółowych notatek przez asesorów, w niektórych przypadkach
wypowiedzi rejestruje się na dyktafonie, po uprzednim uzyskaniu zgody ocenianego na
nagrywanie. Po zakończeniu sesji następuje indywidualna ocena poszczególnych kompetencji
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przez asesorów, a następnie ich omówienie z innymi asesorami. Integracja uzyskanych wyników
polega na ich przeniesieniu na arkusze zawierające opisy kompetencji wraz ze wskaźnikami
behawioralnymi. Najpóźniej w pięć dni po sesji asesorzy wiodący sporządzają raporty z sesji.
Raport jest kilkustronicowym dokumentem składającym się z kilku elementów. Zawiera
graficzną i narracyjną prezentację wyników uzyskanych w sesji – każda kompetencja zostaje
oceniona na danym poziomie oraz szczegółowo opisana przez pryzmat zachowań i umiejętności
zaprezentowanych podczas realizacji poszczególnych zadań. W raporcie znajduje się ogólny opis
sylwetki kompetencyjnej uczestnika, określający jego mocne strony oraz obszary do rozwoju.
Ostatnią częścią raportu jest plan rozwoju poszczególnych kompetencji, który zostaje
szczegółowo opisany po udzieleniu informacji zwrotnej. Informacja zwrotna obejmuje
omówienie uzyskanych wyników oraz rozmowę dotyczącą dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.
Finalnie raport zostaje uzupełniony o konkretne narzędzia rozwojowe służące rozwojowi
wybranych kompetencji. Raport z sesji AC/DC jest dokumentem poufnym, do którego dostęp,
oprócz osoby ocenianej, mają tylko wybrani pracownicy firmy. Wydział Zarządzania
Kompetencjami archiwizuje i przechowuje raporty po sesjach AC/DC. Przyjmuje się, że „okres
ważności” raportu wynosi 2 lata. Po tym okresie, jeśli dany pracownik uczestniczy w innym
procesie oceny, zostaje ponownie zaproszony na sesję. W firmie prowadzi się statystyki
dotyczące ilości przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym sesji AC/DC. Nie prowadzi
się natomiast badania walidacji. Jedynym wskaźnikiem, który można uznać za formę walidacji,
jest wskaźnik rotacji dotyczący pracowników zatrudnionych z rynku zewnętrznego, rozumiany
jako ilość osób, która po upływie roku pozostaje w zatrudnieniu.
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Do mocnych stron metody AC/DC respondentka zaliczyła możliwość pozyskania dużej ilości
informacji na temat kompetencji i umiejętności ocenianych osób. Stwierdziła, że dzięki
możliwości obserwacji uczestnika w działaniu można lepiej niż w standardowej rozmowie
kwalifikacyjnej poznać jego osobowość, styl pracy i sposób funkcjonowania w zespole.
W przypadku pracowników zatrudnionych w firmie metoda DC pozwala ujawnić ich potencjał, np.
do pełnienia roli lidera w zespole czy trenera. Jako słabą stronę wskazała kwestie logistyczne,
związane z organizacją sesji, zapewnieniem odpowiedniej ilości asesorów. Sesje muszą być
planowane z większym wyprzedzeniem, wymagają zaangażowania wielu osób w organizacji.
Włączenie AC lub DC do danego procesu zawsze wydłuża czas jego trwania.
W przyszłości organizacja zamierza częściej korzystać z metod AC/DC. W ostatnich latach
znacząco zwiększyła się ilość sesji przeprowadzanych w ramach organizacji. Tendencją, którą
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łatwo zaobserwować, jest ograniczenie ilości sesji AC na rzecz sesji DC. Metoda DC postrzegana
jest w organizacji jako skuteczne narzędzie rozwojowe, ponieważ umożliwia diagnozę
posiadanych kompetencji oraz wskazanie obszarów, które są mocnymi i słabymi stronami
pracownika w kontekście roli zawodowej, którą obecnie pełni. Nowym elementem w sesjach DC
jest tzw. szybka informacja zwrotna. Po każdym zadaniu w sesji uczestnik otrzymuje krótką
informację dotyczącą sposobu wykonania zadania, w tym mocnych stron oraz elementów, które
można rozwijać. Uzyskaną informację zwrotną może uwzględnić podczas realizacji kolejnych
zadań w sesji. W ostatnim roku wielu HR Business Partnerów, odpowiedzialnych za poszczególne
obszary w firmie, zgłosiło potrzebę przeprowadzenia sesji DC dla kadry menedżerskiej (głównie
średniego szczebla i kierowników liniowych), aby na podstawie uzyskanych wyników zaplanować
adekwatne i dostosowane po potrzeb poszczególnych osób działania rozwojowe. Przewiduje się,
że w kolejnych latach będzie to wiodący kierunek wykorzystania tej metody, szczególnie, że jest
on spójny z założeniami w obszarze zarządzania kompetencjami pracowników.
Opis procesu, w którym wykorzystano ośrodek oceny
Metoda Assessment Centre znalazła zastosowanie w projekcie doboru kadry menedżerskiej
średniego szczebla, którego celem była obsada nowo powstałych stanowisk w obszarze sprzedaży.
Rekrutacja wewnętrzna na stanowiska Dystrykt Menedżerów była spowodowana zmianą modelu
biznesowego w obszarze sprzedaży w kanale B2C. Dotychczasowe podejście oparte na
zarządzaniu centralnym zostało zastąpione podejściem mikrorynkowym, w którym strategia
i działania sprzedażowe dopasowane są do specyfiki regionalnej. Zmiana sposobu działania
wiązała się z wprowadzeniem zbioru nowych pojęć i wskaźników do tej pory nie stosowanych
podczas analizy rynku i prognoz sprzedaży.
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Tabela 3.5. Zastosowanie Assessment Centre w selekcji kandydatów w doborze wewnętrznym w Orange Polska S.A.
ZASTOSOWANIE ASSESSMENT CENTRE W SELEKCJI W RAMACH DOBORU WEWNĘTRZNEGO
Proces

Dobór pracowników na stanowisko Dystrykt Menedżera w Pionie Sprzedaży
Orange Polska S.A. (kanał B2C).

Cel procesu

Dobór kadry menedżerskiej średniego szczebla i obsada nowo powstałych
stanowisk spowodowana transformacją w obszarze sprzedaży, prowadzącą do
zbudowania nowego modelu biznesowego.

Badane kompetencje

Kompetencje ukierunkowane na ludzi: przewodzenie zespołowi (poziom
wymagany–5), zarządzanie różnorodnością (poziom wymagany-5)
Kompetencje ukierunkowane na biznes: myślenie strategiczne (poziom
wymagany-4), orientacja na klienta i jakość usług (poziom wymagany-5).

Ilość zadań w sesji

4 zadania.

Czas trwania sesji

5 godzin.

Źródło: opracowanie własne na postawie udostępnionych dokumentów firmy – Orange Polska S.A.
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W skład procesu selekcji wchodziły następujące etapy:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji w ramach rekrutacji wewnętrznej,
2. Wypełnienie przez kandydatów kwestionariuszy (sylwetka zawodowa kandydata),
3. Udział w „Grze o Dystrykt” (dwutygodniowa gra strategiczna, stworzona na potrzeby
projektu, spełniająca rolę edukacyjną – uczestnicy mogli szczegółowo zapoznać się
z planowanymi zmianami w obszarze sprzedaży, poznać oraz nauczyć się interpretować
wskaźniki i dane liczbowe),
4. Sesje AC,
5. Komisje kwalifikacyjne,
6. Decyzja Dyrektora Sprzedaży.
Na potrzeby sesji AC wybrano 4 kompetencje z profilu kompetencyjnego menedżera Orange.
Model kompetencyjny, dedykowany dla stanowisk menedżerskich, opiera się na skali 6 stopniowej
i składa się z 8 kompetencji, z których 4 ukierunkowane są „na ludzi”, a 4 pozostałe „na biznes”.
W Orange Polska S.A. oczekuje się od kadry kierowniczej działań, w których występuje
równowaga między tymi obszarami. W przypadku wszystkich kompetencji ustalono poziomy
oczekiwane, których spełnienie pozwala na udzielenie kandydatowi rekomendacji do pełnienia roli
Dystrykt Menedżera. W ramach projektu AC w sesjach wzięło udział ok. 200 kandydatów. Do
każdej sesji zapraszano 6 kandydatów, 6 asesorów oraz osobę administrującą. Zadania nie były
tematycznie związane z branżą telekomunikacyjną, natomiast pozwalały na diagnozę kompetencji
określonych w projekcie. Oczekiwania wskazane w projekcie AC spełniło 76 pracowników.
Umożliwiło to kandydatom udział w ostatnim etapie selekcji – komisjach kwalifikacyjnych,
w których zastosowano dwa narzędzia oceny kompetencji: wywiad kompetencyjny oraz
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prezentację przygotowaną przez kandydata. Każdy z uczestników sesji otrzymał pisemny raport
oraz mógł uzyskać indywidualną informację zwrotną po sesji.
Podsumowanie case study
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że sposób planowania i realizacji sesji AC/DC
w Orange Polska S.A. jest spójny ze Zbiorem Wytycznych. Każdy projekt AC/DC jest starannie
przygotowywany od strony logistycznej, aby zapewnić komfort pracy wszystkich uczestników
(wygodne sale w centrali firmy lub wynajęte specjalnie na potrzeby organizacji sesji). Asesorzy
działają zgodnie z przyjętymi założeniami. Mając świadomość wystąpienia możliwych błędów
w ocenie, wykazują dbałość o zachowanie jej obiektywizmu. Skala firmy oraz wielkość zespołu
asesorskiego pozwala na ocenę podczas sesji tylko tych pracowników, których dany asesor nie
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miał okazji poznać w pracy. Jest to jedna z istotnych zasad etyki asesora, która przyczynia się do
zwiększenia obiektywizmu oceny. Za nowatorskie i użyteczne rozwiązanie można uznać także
wprowadzenie do praktyki realizowanych sesji Development Centre tzw. krótkiej informacji
zwrotnej połączonej z samooceną uczestnika. Zdaniem autorki pracy element ten wzmacnia proces
rozwoju kompetencji, ponieważ pozwala „na gorąco” uświadomić uczestnikom ich mocne strony
i obszary do rozwoju, bazując na konkretnych przykładach zachowań. Dodatkowo wskazówki
rozwojowe uzyskane od asesora uczestnik może wdrożyć w kolejnym zadaniu sesji. Podejście to
staje się zatem bliskie „treningowi umiejętności społecznych” 236.
Do słabych stron realizowanych projektów AC/DC w Orange Polska S.A. należy zaliczyć
presję czasu: sesje nie zawsze planowane są z odpowiednim wyprzedzeniem, zdarza się, że
w pilotażu nowych zadań do sesji uczestniczy tylko część asesorów, pozostałe osoby przygotowują
się we własnym zakresie. Powoduje to szereg zagrożeń, m.in. nieodpowiednie przygotowanie
asesorów do roli aktorów podczas zadań typu symulacja rozmowy, niedostateczne zapoznanie się
z treścią zadań i elementami, na które należy szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy sposobu
ich zrealizowania przez uczestników. Zdarza się także, że nie wszyscy asesorzy chętnie zgłaszają
się do udziału w sesjach, argumentując to spiętrzeniem obowiązków związanych z wykonywaną
pracą. Powoduje to poważne zakłócenie na etapie organizowania sesji. W organizacji nie są
prowadzone badania skuteczności metod, co wydaje się istotne, np. ze względu na znaczną
intensywność ich stosowania.

236

M. Bandach, Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych, 2013,
http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/309/1.6_bandach.pdf (18.08.2016).
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3.3.2. ING Bank Śląski S.A.
Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
ING Bank Śląski S.A. jest polskim bankiem obecnym na rynku od 1988 roku (pierwotna
nazwa – Bank Śląski). Początkowo właścicielem całości akcji był Skarb Państwa. Od roku 2001
bank jest częścią holenderskiej grupy ING, która obecnie posiada ponad 80% udziałów. W skład
grupy kapitałowej wchodzi również 7 spółek zależnych. Instytucja finansowa swoje usługi
świadczy wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców
i bankowość elektroniczną. Z oferty banku korzysta 4 mln klientów detalicznych oraz prawie
43 tysiące klientów korporacyjnych (dane na IVQ2015). ING Bank Śląski S.A. stawia za główny
cel strategiczny rozwój i umacnianie swojego miejsca w polskim sektorze bankowym poprzez
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efektywny cross-selling usług i całkowite zorientowanie na klienta. Organizacja realizuje strategię
biznesową zgodnie z założeniami CSR, a misję ING Banku Śląskiego S.A. respondentka określiła
jako „pomaganie innym w realizacji marzeń”. Aktualna strategia przedsiębiorstwa sięga roku
2020. W tym czasie organizacja zamierza dwukrotnie wzrosnąć organicznie, zwiększyć bazę
klientów, przyciągać klientów jakością, uczciwością, transparentnością. Planowany jest również
rozwój usług związanych z oszczędzaniem, transakcjami i udzielaniem kredytów.
Bank działa w branży, w której bardzo trudno konkurować, ze względu na regulacje na
rynku finansowym. Kluczowym elementem współzawodnictwa stają się zatem takie elementy
jak: pracownicy i realizowany dzięki nim standard obsługi klienta, a także systemy i możliwości
wynikające z wdrożonej aplikacji mobilnej. Przywództwo w przedsiębiorstwie koncentruje się
na działaniach proaktywnych, których celem jest pobudzanie pracowników do generowania
pomysłów, potencjalnie atrakcyjnych dla klientów. Pracownicy występują także w roli
ambasadorów marki.
Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi
Organizacja zatrudnia ok. 8600 pracowników (dane na IIQ2015). Strategia personalna banku
zakłada trzy główne cele:



przyciągnie kandydatów o właściwych kompetencjach poprzez ofertowanie im atrakcyjnej
oferty zatrudnienia, w tym pakietów benefitów; równolegle istotnym zadaniem jest
utrzymywanie pracowników,



dążenie do zmiany modelu przywództwa z autorytatywnego na partycypacyjny, jego celem
jest wzrost poczucia odpowiedzialności u pracowników oraz integracji z przedsiębiorstwem,

95

Rozdział 3. Wykorzystanie metod Assessment i Development Centre w praktyce przedsiębiorstw...

służą temu działania rozwojowe dla menedżerów, program wyłaniania talentów, zarządzanie
sukcesjami, większa dynamika przejścia na inne stanowiska,



wspieranie kultury innowacyjności pracowników, pobudzanie jej na wszystkich poziomach
organizacji.
Jednym z kluczowych założeń w obszarze strategii personalnej jest skuteczne wsparcie

realizacji celów biznesowych przez procesy związane z zapewnieniem zasobów ludzkich. Zdaniem
respondentki o wartości ING Banku Śląskiego S.A. decydują zatrudnieni w nim ludzie, z tego
względu rozwijanie pracowników, w tym kadry menedżerskiej, stanowi jeden z kluczowych
elementów polityki personalnej. Zgodnie z filozofią firmy „Twój rozwój w Twoich rękach”
organizacja promuje indywidualne sposoby nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Umożliwia
korzystanie z różnych pakietów działań rozwojowo-szkoleniowych, m.in.: portal onboarding
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i szkolenia e-learningowe dla nowych pracowników, program rozwojowy dla nowych
menedżerów, system szkoleń dedykowanych sieci detalicznej, specjalistyczne programy
„wiedzowo-kompetencyjne” dla sieci korporacyjnej, staże i mini-staże w różnych jednostkach
banku oraz w ramach wymian międzynarodowych. Zapewnia zarówno wsparcie przełożonych, jak
również certyfikowanych coachów i mentorów. Oferuje pracownikom możliwość udziału
w szkoleniach, warsztatach i inspirujących wykładach. Organizacja nastawiona jest na wymianę
wiedzy i doświadczeń. Zdaniem respondentki oferta rozwojowa banku stale ewaluuje, aby
odpowiadać na najbardziej aktualne potrzeby pracowników i menedżerów.

Tabela 3.6. Narzędzia wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej w ING Banku Śląskim S.A.
NARZĘDZIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
RODZAJ NARZĘDZIA HR

TAK/NIE

OPIS

1

2

3

Profile i opisy stanowisk

tak

Każde stanowisko jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej,
opisane przez pryzmat zadań na nim realizowanych, głównych
odpowiedzialności; profil obejmuje kompetencje osobowe
i umiejętności wraz z określeniem wymaganego poziomu spełnienia.

Model kompetencyjny

tak

Zbiór 13 kompetencji opisanych na 4 poziomach (skala addytywna).
Używany jest w różnych procesach HR: rekrutacja i selekcja,
rozmowy roczne, szkolenia i programy rozwojowe. Ma na celu
wspieranie realizacji strategii banku, kształtowanie i utrzymanie
spójnej kultury organizacyjnej, w tym stylu przywództwa oraz
zapewnienie działania zgodnie z wartościami ING.

Narzędzia oceny kompetencji

tak

Wykorzystywane m.in. w selekcji wewnętrznej i zewnętrznej:
wywiad kompetencyjny, Hogan, Talent Q, AC, DC.
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1

2

3

Roczna ocena pracownicza

tak

Składa się z dwóch zasadniczych elementów:
1 – ocena realizacji celów – ta ocena przekłada się bezpośrednio na
wypłatę premii,
2 – ocena kompetencji poprzedzona samooceną pracownika;
rozmowa dotyczy celów rozwojowych na kolejny rok.
Ocena roczna ma bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące
podwyżek, w firmie obowiązują transparentne zasady związane ze
wzrostem wynagrodzeń.

Program wyłaniania talentów

tak

Program dedykowany dla studentów i absolwentów; każdego roku
dotyczy zatrudnienia 4 pracowników, którzy realizują różnego
rodzaju projekty. Program zakłada możliwość awansu na stanowiska
menedżerskie.

Rozwój pracowników

tak

Systemowe
i
zindywidualizowane
działania
rozwojowe,
w zależności od potrzeb biznesowych i możliwości budżetowych.
Wśród form rozwoju występują szkolenia stacjonarne, e-szkolenia,
programy mentoringu, coaching dla wyższej kadry kierowniczej,
staże, mini-staże, program Nawigator Rozwoju.

Współpraca z sektorem
edukacji

tak

 współpraca z Uniwersytetem Śląskim, dla którego został







Outplacement

tak

przygotowany program studiów. Dodatkowo organizacja
stworzyła
pracownikom
możliwość
odbycia
studiów
doktoranckich,
współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi w ramach
wymiany wiedzy, np. Fundacja Paki, która wspiera studentów
uczelni ekonomicznych (bank oferuje program praktyk letnich
dla grupy 50-60 osób),
współpraca z organizacjami studenckimi (np. program
realizowany przy współpracy z IBM skierowany dla studentów
kierunków informatycznych, dotyczący wykorzystania IT
w bankowości),
program ambasadorski na uczelniach,
udział w akademickich targach pracy.

Uruchamiany w sytuacji optymalizacji zatrudnienia. Ostatni miał
miejsce w 2011 roku (spowodowany spłaszczaniem struktury
w sieci detalicznej - likwidacja ok. 300 stanowisk menedżerskich).
Dla 100 osób dedykowano program outplacementowy, 75% osób,
które aktywnie działały w programie, znalazły pracę na podobnym
lub wyższym poziomie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i dokumentów przedsiębiorstwa ING Bank Śląski S.A..

Istota i znaczenie Assessment i Development Centre w zarządzaniu zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa
W ING Banku Śląskim S.A. metody Assessment i Development Centre są często
wykorzystywanymi narzędziami oceny kompetencji w procesie doboru kandydatów zewnętrznych
i wewnętrznych oraz w programach rozwojowych. Metodę AC organizacja stosuje od ok. 11 lat,
natomiast DC od 7 lat. Implementacja narzędzi była związana z doborem na stanowiska
dyrektorów oddziałów. Na wdrożenie metody Assessment Centre wpłynęło przekonanie osób
decyzyjnych w organizacji, że jakość zarządzania w zasadniczy sposób wpływa na wyniki
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biznesowe. Na etapie selekcji najważniejszym kryterium doboru stały się kompetencje
menedżerskie i podlegały one ocenie podczas sesji AC 237. Z czasem rozszerzono zakres
stosowania ośrodków oceny na inne stanowiska – kierowników liniowych oraz pracowników
związanych z obsługą klienta w sieci detalicznej.
Metoda Development Centre również została w pierwszej kolejności zastosowana w programie
rozwojowym dedykowanym dla Dyrektorów Oddziałów. Następnie wykorzystano ją w programie
wyłaniania talentów, jako narzędzie wspierające rozwój pracowników o wysokim potencjale.
Aktualnie DC jest elementem wchodzącym w skład procesu zmian organizacyjnych
w określonych obszarach przedsiębiorstwa, np. w pionie operacji, po przeprowadzeniu ośrodków
rozwoju, planowano na bazie pozyskanych informacji o poziomie kompetencji działania
rozwojowe dla menedżerów, adekwatne do nowych oczekiwań stawianych tej grupie
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pracowników. Zdaniem respondentki ośrodki rozwoju pozwalają w takich sytuacjach
ukierunkować działania rozwojowe oraz przeprowadzić dany proces systemowo.
Tabela 3.7. Zastosowanie AC/DC w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ING Banku Śląskim
S.A.
ZASTOSOWANIE AC/DC W PROCESACH HR
PROCES HR

TAK/NIE

OPIS

Selekcja w ramach doboru
wewnętrznego

tak

Wyłącznie na stanowiska menedżerskie.

Selekcja w ramach doboru
zewnętrznego

tak

Stanowiska różnych szczebli w sieci detalicznej.

Ocena pracownicza

nie

Wyłanianie talentów

tak

Wyłanianie kadry
ekspatriantów

nie

Diagnozowanie luk
kompetencyjnych
i planowanie działań
rozwojowych

tak

Budowanie zespołów
projektowych

nie

Derekrutacja

nie

–

Outplacement

nie

–

Inne, jakie?

tak

–
DC stosowane na etapie selekcji oraz jako element rozwojowy.
–
DC wykorzystywane w sytuacji zmian organizacyjnych.

–

Okazjonalnie do wyłaniania sukcesorów na stanowiska
kierownicze.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanej od respondentki ING Banku Śląskiego S.A..

237

Największy zrealizowany w firmie projekt AC miał miejsce w 2011 roku w sieci detalicznej, objął dobór
40 pracowników na stanowiska Dyrektorów Obszaru oraz 300 osób na stanowiska Dyrektorów Oddziałów.
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Jednostką odpowiedzialną za planowanie, projektowanie, organizację i realizację sesji AC/DC
jest Pion HR. Bezpośrednio zaangażowane są dwa działy: Centrum Rekrutacji i Rozwoju oraz
zespół konsultantów (HR Business Partnerów). W organizacji funkcjonuje dwudziestoosobowy,
wewnętrzny zespół

asesorski,

którego

budowę

zapoczątkowało

zatrudnienie

Eksperta

ds. Assessment Centre. Osoba ta była odpowiedzialna za wdrożenie metod AC i DC
w organizacji oraz przygotowanie i przeszkolenie wskazanych pracowników do roli asesorów.
Firma korzysta także ze wsparcia firmy zewnętrznej realizującej ośrodki oceny i rozwoju, dzieje
się tak w przypadku realizacji programu wyłaniania talentów oraz zakupu zadań na potrzeby
zrealizowanych sesji.
Najczęściej potrzebę przeprowadzenia ośrodków oceny lub rozwoju zgłasza konsultant na co
dzień współpracujący z danym obszarem biznesowym. Centrum Rekrutacji i Rozwoju, adekwatnie
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do celu ośrodka, ustala profil wymagań w oparciu o model kompetencyjny ING, przygotowuje
matrycę kompetencyjną oraz dokonuje doboru zadań do sesji. Diagnoza dotyczy kompetencji
osobowych, wiedzy, umiejętności oraz uczciwości, jako kluczowej wartości określającej kulturę
organizacyjną przedsiębiorstwa. Łącznie ocenianych jest ok. 6 kompetencji. Podczas sesji
wykorzystywane są różnego typu narzędzia oceny, takie jak: zadania grupowe, symulacje rozmów
(z pracownikiem, klientem, przełożonym), koszyk zadań, case businessowy, testy wiedzy (głównie
w części detalicznej), prezentacja. Ilość zadań w sesji wynosi od 5 do 6, realizowanych w czasie
ok. 6-7 godzin. Zadania możliwie dokładnie odzwierciedlają problemy i wyzwania występujące na
danym stanowisku pracy, nie zawsze osadzone są w branży bankowej. W przypadku stanowisk
menedżerskich nastawione są na diagnozę stylu zarządzania preferowanego przez uczestnika. Dla
przedsiębiorstwa ważne są aspekty związane z nastawieniem kandydata do kwestii rozwoju –
zarówno organizacji i podległego zespołu, jak również samorozwoju. ING Bank Śląski S.A. za
najbardziej skuteczny uznaje partycypacyjny sposób zarządzania, co popiera wewnętrznymi
badaniami korelacyjnymi, które zostały przeprowadzone w firmie. Według nich najlepsze wyniki
osiągają ci menedżerowie, którzy posiadają wysokie kompetencje w dwóch obszarach:
menedżerskim oraz związanym z wizją i strategią działania, w tym umiejętnością tworzenia
planów działań długoterminowych. Kompetencją, którą można uznać za kluczową w organizacji,
jest zorientowanie na klienta. Jest ona diagnozowana w każdym projekcie rekrutacyjnym lub
rozwojowym. W przypadku stanowisk specjalistycznych kluczową rolę odgrywają kompetencje
projektowe: umiejętność tworzenia planu działania, szacowania ryzyka.
Respondentka podkreśliła, że bardzo ważnym elementem podczas organizacji sesji jest
odpowiednie zakomunikowanie celu projektów AC lub DC, szczególnie, jeśli są dedykowane
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pracownikom firmy. Wiąże się to z zadbaniem o transparentność projektu i komfort psychiczny
uczestników sesji. W pojedynczej sesji uczestniczy zwykle 6 ocenianych oraz 6 asesorów.
Uczestnik w każdym zadaniu jest obserwowany przez dwóch asesorów. Asesorzy, którzy
dokonują ocen, rejestrują prezentowane zachowania za pomocą notatek. Na koniec sesji
dokonywana jest integracja uzyskanych wyników w parach asesorskich oraz porównanie ich ze
wskaźnikami behawioralnymi, opracowanymi dla poszczególnych kompetencji. Po sesji dla
każdego uczestnika przygotowywany jest kilkustronicowy raport. Zawiera on ogólną ocenę
uczestnika oraz opis dotyczący poszczególnych kompetencji: mocnych stron oraz obszarów do
rozwoju. Raport zawiera również wskazówki rozwojowe. W przypadku sesji DC uzyskane wyniki
są najpierw omawiane z uczestnikiem, a następnie z menedżerem, który uczestniczy
w opracowaniu planu działań rozwojowych. Pół roku później następuje monitoring postępów
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w jego realizacji. W niektórych sytuacjach po sesjach tworzone są raporty grupowe, np. gdy celem
DC jest przygotowanie planu rozwojowego dla grupy pracowników, wówczas najczęściej
przygotowywane jest zestawienie, zawierające zbiorcze podsumowanie.
W organizacji prowadzone są statystyki dotyczące zrealizowanych ośrodków oceny i rozwoju
oraz ilości osób w nich uczestniczących. Raporty z sesji AC i DC są przechowywane
w wewnętrznym systemie informatycznym, ich ważność wynosi 2 lata. Organizacja nie prowadzi
badań walidacyjnych, dotyczących skuteczności ośrodków oceny i rozwoju.
Respondentka wysoko ocenia skuteczność ośrodków oceny i rozwoju oraz użyteczność
pozyskanych informacji, które są wykorzystywane do podejmowania decyzji personalnych
w przedsiębiorstwie. Zdarza się jednak, że menedżerowie, mimo braku rekomendacji po sesji AC,
podejmują decyzję o zatrudnieniu danej osoby na podstawie informacji uzyskanych podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Z doświadczeń respondentki wynika, że zatrudnienie osób, które nie
spełniały oczekiwań założonych w projekcie najczęściej wiązało się z negatywnymi skutkami. Do
mocnych stron AC i DC respondentka zaliczyła możliwość obserwacji zachowań uczestnika
podczas realizacji konkretnych zadań, z którymi może zetknąć się w pracy. Pozytywny efekt daje
również zaangażowanie menedżerów do udziału w sesjach w roli obserwatorów lub asesorów, co
czasem jest praktykowane w ING Banku Śląskim S.A. Spełnia to dodatkowo funkcję edukacyjną –
menedżerowie mają możliwość nauczenia się przyporządkowywania zachowań do opisów
poszczególnych kompetencji, co w następstwie ułatwia im pracę nad rozwojem tych kompetencji.
Wśród słabych stron metody respondentka wymieniła wysokie koszty związane z organizacją
ośrodków, czasochłonność oraz konieczność zaangażowania wielu osób z organizacji. Uznała
również, że istnieje trudność związana ze sprawdzaniem skuteczności narzędzia. Z jej
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doświadczeń wynika także, iż wyniki, które uzyskuje oceniany są zależne od różnych zmiennych.
Osoba, która uczestniczyła wcześniej w sesjach oraz dobrze zna założenia metody, może
modelować swoje zachowania w sposób zgodny z przewidywanymi oczekiwaniami. Kolejną
zmienną jest wpływ grupy na przebieg zadania zespołowego i szansę zaprezentowania swoich
możliwości zawodowych. Prognozuje się, że w przyszłości organizacja będzie coraz rzadziej
korzystać z metod AC i DC z powodu dużych kosztów oraz konieczności zaangażowania wielu
zasobów.
Opis procesu, w którym wykorzystano AC/DC
Jednym z procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w którym wykorzystano metodę
Development Centre, był projekt rozwojowy skierowany do starszych doradców detalicznych
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o nazwie Kompas Kompetencji Menedżerskich. Jego głównym celem było wyłonienie osób
z potencjałem do objęcia stanowisk menedżerskich, a następnie rozpoczęcie działań rozwojowych.
W procesie selekcyjno-rozwojowym pracownicy mieli możliwość rozwijać kompetencje
menedżerskie w różnego typu zadaniach, stałym elementem była także informacja zwrotna
udzielana na różnych etapach tego procesu.
Tabela 3.8. Zastosowanie Development Centre w projekcie selekcyjno-rozwojowym w ING Banku Śląskim S.A.
ZASTOSOWANIE DEVELOPMENT CENTRE
W PROJEKCIE SELEKCJO-ROZWOJOWYM
Proces
Cel procesu
Badane kompetencje

Ilość zadań w sesji
Czas trwania sesji

Kompas kompetencji menedżerskich – projekt awansowy dedykowany starszym
doradcom detalicznym.
Wyłonienie pracowników posiadających potencjał menedżerski, ocena
kompetencji kluczowych z punktu widzenia rozwoju w kierunku zarządzania
zespołem.
W przypadku wszystkich wskazanych do oceny kompetencji określono poziom 2,
jako oczekiwany:
 zorientowanie na osiągnięcia (konsekwentne dążenie do celu, nastawienie na
jakość),
 zorientowanie na klienta (rozpoznawanie potrzeb klienta, proaktywna obsługa
klienta, znajomość rynku, dbałość o wizerunek),
 budowanie relacji i współdziałanie (komunikacja interpersonalna, współpraca
w grupie i między zespołami, dzielenie się wiedzą, otwartość na
różnorodność),
 rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (elastyczność,
rekomendowanie rozwiązań, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność),
 budowanie zaangażowania (budowanie proaktywności, konsekwentne
rozliczanie wyników, wspieranie rozwoju i udzielanie informacji zwrotnej)
 kierowanie zespołem (planowanie i organizowanie pracy, delegowanie,
monitorowanie, budowanie zespołu).
5 zadań.
8 godzin.

Źródło: opracowanie własne na postawie badań empirycznych przeprowadzonych w ING Banku Śląskim S.A..
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Kompas kompetencji menedżerskich obejmował następujące etapy:
1. Rekomendacja pracownika przez przełożonego.
2. Udział w sesji AC/DC.
3. Analiza wyników oraz udzielenie uczestnikom informacji zwrotnej.
4. Rozpoczęcie programu rozwojowego (trwający rok program, w którym co miesiąc przyszli
sukcesorzy uczestniczyli w dwudniowych sesjach szkoleniowych oraz realizowali zadania
rozwijające kompetencje menedżerskie).
Na potrzeby realizacji celu ośrodka wybrano 5 kompetencji, które podlegały ocenie podczas
sesji (zob. tabela 3.8). W przypadku wszystkich kompetencji ustalono poziom drugi jako
oczekiwany, którego spełnienie pozwalało na udzielenie uczestnikowi rekomendacji do
rozpoczęcia programu rozwojowego. Sesja składała się z pięciu zadań, z których trzy (symulacje

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

rozmów) były tematycznie związane z branżą finansową. Każda z osób uczestniczyła w trzech
powiązanych ze sobą sekwencyjnie symulacjach rozmów: z klientem, pracownikiem
(podwładnym) oraz przełożonym. Uczestnik wcielał się w rolę menedżera zgodnie z opisaną
sytuacją. W tym zadaniu badano dodatkowo uczciwość, wartość kluczową dla kultury
organizacyjnej ING – wnioskowano o niej na podstawie spójności wypowiedzi uczestnika podczas
wymienionych symulacji. Kolejne zadanie wymagało dokonania analizy przypadku oraz
prezentacji proponowanych rozwiązań przed komisją składającą się z asesorów. Ostatnie zadanie –
dyskusja w grupie bez przydzielonych ról – wymagała wypracowania w zespole wizji i strategii
rozwoju pewnej firmy oraz przedstawienia propozycji rozwiązań jej zarządowi. W sesjach wzięło
udział czterdziestu pracowników, do pojedynczej sesji zapraszano sześciu uczestników oraz
sześciu

asesorów, dodatkowymi

obserwatorami stali się menedżerowie zaangażowani

w charakterze asesorów pomocniczych. Uczestnicy, których wyniki były niższe od oczekiwań, na
tym etapie kończyli udział w programie. Pozostałe osoby otrzymywały rekomendację do udziału
w dedykowanym programie rozwojowym.
Podsumowanie case study
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że sposób planowania i realizacji sesji AC/DC
w ING Banku Śląskim S.A. jest spójny z zasadami zawartymi w Zbiorze Wytycznych. Na etapie
planowania ustalane są elementy, które będą podlegały ocenie. Są to nie tylko kompetencje, ale
również oceniana jest wartość (uczciwość), która rzadko pojawia się w klasyfikacjach
behawioralnych. Nie należy tego uznać za odstępstwo od przyjętych zasad, ponieważ
międzynarodowe standardy stosowania metod AC/DC dopuszczają ocenę różnych wymiarów
zachowań. Ponadto projekty AC/DC w ING Banku Śląskim S.A. są podporządkowane
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konkretnym celom, a uzyskiwane dane wspierają menedżerów w podejmowaniu decyzji
personalnych. Osoby odpowiedzialne za realizację ośrodków w firmie dysponują odpowiednią
wiedzą, którą stale uaktualniają poprzez uczestnictwo w tematycznych szkoleniach i konferencjach
oraz poprzez korzystanie z literatury. Niemniej jednak wymienione przez respondentkę słabe
strony metod AC/DC (wysokie koszty związane z organizacją ośrodków, czasochłonność oraz
zaangażowanie wielu osób z organizacji) przewyższają korzyści wynikające z ich zastosowania.
Z tego względu organizacja już ograniczyła ilość przeprowadzanych sesji. W przyszłości ośrodki
oceny i rozwoju będą coraz rzadziej włączane do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
w firmie. W organizacji nie są prowadzone badania skuteczności metod i nie jest planowane ich
opracowanie.
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3.3.3. Arcellor Mittal Poland S.A.
Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
ArcelorMittal Poland S.A. (dawniej Mittal Steel Poland) jest największym producentem stali
w Polsce, działa w sześciu oddziałach w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim.
Dzięki inwestycjom, których wartość w latach 2004-2014 sięgnęła ponad 5 mld zł,
przedsiębiorstwo jest jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Firma skupia
ok. 70 procent potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. To także jeden
z największych polskich eksporterów i największy producent koksu w Europie oraz całej grupie
ArcelorMittal. Zdolności produkcyjne dwóch koksowni spółki, w Zdzieszowicach i w Krakowie,
wynoszą ok. 5 mln ton rocznie.
Strategia przedsiębiorstwa zakłada utrzymanie pozycji lidera w branży, poszerzenie profilu
produkcyjnego o nowe elementy oraz koncentrację na działaniach związanych ze wzrostem
satysfakcji klientów (wśród priorytetów respondentka wymieniła: jakość, czas dostawy,
terminowość, sprawne rozpatrywanie reklamacji). Od 2010 roku we wszystkich zakładach
ArcelorMittal Poland S.A. funkcjonuje wspólny Zintegrowany System Zarządzania obejmujący
zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, firma posiada
certyfikaty potwierdzające jego funkcjonowanie. Istotnym zobowiązaniem przedsiębiorstwa jest
prowadzenie procesu produkcyjnego w sposób zrównoważony oraz odpowiedzialny społecznie.
Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi
Organizacja zatrudnia w Polsce ponad 11 tysięcy pracowników. Wśród głównych celów
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które wynikają ze strategii personalnej organizacji,
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respondentka wymieniła „dopasowanie kwalifikacji osób do potrzeb wynikających ze specyfiki
poszczególnych stanowisk”. Z tego względu kluczowym zadaniem jest zapewnienie pracownikom,
na wszystkich poziomach organizacji, możliwości rozwoju kompetencji oraz podwyższania
kwalifikacji. Pracownicy liniowi uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach technicznych
i technologicznych, a osoby pełniące funkcje kierownicze realizują program składający się ze
szkoleń menedżerskich (tzw. katalog mistrza i kierownika). Na podstawie analizy indywidualnych
planów rozwoju pracowników opracowywany jest program szkoleń wspierający efektywność
osobistą. Zatrudnieni mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych m.in.: komunikacji,
organizacji pracy, zarządzaniu stresem, zarządzaniu projektami, sztuce prowadzenia prezentacji
oraz doskonalić znajomość języka angielskiego. W firmie funkcjonuje program wyłaniania
talentów skierowany do ekspertów i młodych inżynierów. Ze względu na skalę działania grupy
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Arcellor Mittal (60 krajów) realizowane są międzynarodowe spotkania służące wymianie wiedzy
i dobrych praktyk. Organizacja aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim. Do
wyzwań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zalicza się wymianę pokoleniową (każdego
roku ok. 500 osób odchodzi na emeryturę) i związany z nią transfer wiedzy oraz zapobieganie
rotacji wśród młodych pracowników. W firmie prowadzone są projekty związane z optymalizacją
zatrudnienia.
Tabela 3.9. Narzędzia wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej w Arcellor Mittal Poland S.A.
NARZĘDZIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
RODZAJ NARZĘDZIA
HR

TAK/NIE

OPIS

1

2

3

Profile i opisy stanowisk

tak

Każde stanowisko jest opisane przez pryzmat zadań na nim
realizowanych
oraz
wymaganych
kwalifikacji,
wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji osobowych.

Model kompetencyjny

tak

Obejmuje kompetencje osobowe obecne w profilach zawodowych
różnych stanowisk, np. komunikatywność, orientacja na klienta,
orientacja na wynik; dodatkowo kompetencje menedżerskie, np.
przywództwo, decyzyjność, motywowanie. Każda z kompetencji
opisana jest na pięciostopniowej skali, którą cechuje addytywność
(dopełnianie się poszczególnych poziomów).

Narzędzia oceny kompetencji

tak

Wywiad kompetencyjny, testy wiedzy,
Assessment i Development Centre.

Roczna ocena pracownicza

tak

Ocena pracownicza składa się z 3 elementów:
1 – ocena realizacji celów
2 – ocena kompetencji
3 – plan rozwoju kompetencji (kluczową rolę w planowaniu działań
rozwojowych odgrywa menedżer, którego zadaniem jest
wyposażanie pracownika w kompetencje konieczne na danym
stanowisku, powinien diagnozować luki kompetencyjne
i podejmować działania związane z ich uzupełnieniem).

testy

umiejętności,
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1

2

3

Program wyłaniania talentów

tak

Program rozwojowy maSz TALent dla ekspertów i młodych
inżynierów ArcelorMittal Poland. Inicjatywa ta – poprzez
przygotowanie nowych pracowników do pełnienia roli specjalistów
czy menedżerów - jest odpowiedzią na problem luki pokoleniowej
wśród załogi spółki. W ramach programu młodzi inżynierowie
i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym (eksperci
w branży hutniczej), pracując przy wspólnym projekcie, uczą się od
siebie nawzajem. Co roku wypracowane w ramach maSz TALent
projekty przedstawiane są kadrze zarządzającej, a najlepsze z nich
wdrażane, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy. Autorzy
zwycięskich projektów nagradzani są wyjazdem na kurs języka
angielskiego do Londynu.

Rozwój pracowników

tak

Szkolenia dotyczą rozwoju tzw. kompetencji miękkich oraz
umiejętności specjalistycznych (technicznych i technologicznych);
szkolenia menedżerskie rozwijają umiejętności kierownicze,
wspierając wewnętrzne awanse i sukcesję.

Współpraca z sektorem
edukacji

tak

Trwa od 2007 roku, firma oferuje program stażowy dla studentów.
Dzięki współpracy z uczelnią zatrudniono do tej pory 300 osób.

Outplacement

tak

Realizowany czasowo, przy wsparciu firmy zewnętrznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i dokumentów przedsiębiorstwa Arcellor Mittal Poland S.A.

Istota i znaczenie Assessment i Development Centre w zarządzaniu
zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
Metoda Assessment Centre stosowana jest od roku 2007, jednak już w latach 80-tych
funkcjonowało biuro zatrudniające psychologów i socjologów, wykonujących badania
psychotechniczne oraz zaangażowania. Zdaniem respondentki świadczy to o otwartości
organizacji na korzystanie z różnych technik oceny potencjału zawodowego pracowników. Na
zainteresowanie metodami AC/DC oraz wprowadzenie ich do praktyki zarządzania miało wpływ
przekonanie, iż dostarczają one wiarygodnych informacji o kandydatach do pracy (np. pozwalają
na stwierdzenie, jak dany uczestnik radzi sobie w sytuacji pracy w zespole oraz jaki jest jego
poziom zaangażowania w realizację wspólnego zadania). Wdrożenie ośrodków oceny i rozwoju
było związane z reorganizacją i tworzeniem nowej struktury organizacyjnej po połączeniu hut.
Celem pierwszego projektu AC była ocena potencjału pracowników do pracy na różnych
stanowiskach. Sesje AC zostały poprzedzone testami oraz samooceną. Uczestnicy otrzymywali
rekomendacje na określone stanowiska pracy oraz wskazania dotyczące kierunku dalszego
rozwoju zawodowego. Obecnie metody AC/DC wykorzystywane są w organizacji zarówno
w celach selekcyjnych, jak i w projektach rozwojowych.
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Tabela 3.10. Zastosowanie AC/DC w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Arcellor Mittal Poland
S.A.
ZASTOSOWANIE AC/DC W PROCESACH HR
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PROCES HR

TAK/NIE

OPIS

Selekcja w ramach doboru
wewnętrznego

tak

Głównie stanowiska kierownicze i sprzedażowe.

Selekcja w ramach doboru
zewnętrznego

tak

Głównie stanowiska kierownicze i sprzedażowe.

Ocena pracownicza

nie

Wyłanianie talentów

tak

Wyłanianie kadry
ekspatriantów

nie

Diagnozowanie luk
kompetencyjnych
i planowanie działań
rozwojowych

tak

Budowanie zespołów
projektowych

nie

Derekrutacja

nie

–

Outplacement

nie

–

Inne, jakie?

tak

W niektórych sytuacjach do wyłaniania sukcesorów na stanowiska
kierownicze.

–
Zastosowanie AC w celach selekcji uczestników programu.
–
DC dedykowane dla wyższej kadry zarządzającej; ośrodek jest
realizowany w grupie lub w formie spotkań indywidualnych
prowadzonych przez firmę zewnętrzną, uczestnikom przekazywany
jest feedback wraz sugestiami rozwojowymi. Na tej podstawie
planowane są działania rozwojowe.
–

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanej od respondentki Arcellor Mittal Poland S.A..

Jednostką odpowiedzialną za planowanie sesji AC/DC jest departament realizujący zadania
związane z rekrutacją, selekcją i rozwojem. W zależności od potrzeb biznesowych określany jest
cel projektu AC lub DC. W przypadku selekcji jest to diagnoza określonych kompetencji istotnych
z punktu widzenia doboru pracownika na dane stanowisko, natomiast sesjom DC przyświeca cel
rozwojowy. Planowanie oraz organizowanie ośrodków oceny i rozwoju przypomina projekt,
każdorazowo wymagają one m.in. określenia niezbędnego budżetu na ich realizację oraz
zaangażowania odpowiedniej ilości pracowników. W Arcellor Mittal Poland S.A. funkcjonuje
wewnętrzny zespół asesorski, który uzyskał uprawnienia do udziału w sesjach podczas szkolenia
certyfikacyjnego. Zespół ten doskonali swoje umiejętności oraz stale poszerza wiedzę dotyczącą
metod podczas konferencji, udziału w sesjach, w których pracują zespoły mieszane oraz poprzez
własne kontakty i wymianę doświadczeń.
W zależności od zakresu przeprowadzanego badania zapada decyzja o realizacji sesji przez
wewnętrzny zespół asesorski lub zaangażowanie firmy zewnętrznej specjalizującej się w tego typu
usługach. W niektórych sytuacjach praca odbywa się w zespole mieszanym. Podczas sesji ocenie
mogą podlegać kompetencje, umiejętności (w przypadku procesu doboru pracowników fizycznych
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np. czytanie instrukcji; podczas doboru studentów do programu ambasadorskiego na uczelni są to
umiejętności manualne) oraz wiedza (np. wiedza w zakresie procesów metalurgicznych).
W pojedynczej sesji uczestniczy zwykle 6 osób ocenianych oraz 6 asesorów. Ilość kompetencji
podlegających ocenie wynosi 5-6. Potrzeba przeprowadzenia ośrodków oceny lub rozwoju
ustalana jest w porozumieniu z menedżerami reprezentującymi daną jednostkę organizacyjną oraz
Departamentem Rekrutacji i Rozwoju. Adekwatnie do celu ośrodka określane zostają
kompetencje, umiejętności i wiedza, które będą podlegały ocenie. W przypadku ośrodków oceny
najczęściej są to kompetencje osobowe („miękkie”) oraz tzw. „twarde” umiejętności, natomiast
w sesjach DC uwaga koncentruje się wyłącznie na kompetencjach osobowych. Do udziału
w ośrodku rozwoju zapraszani są pracownicy uznawani za specjalistów w danym obszarze.
Ważnym dokumentem porządkującym sesję jest matryca kompetencyjna, dla której punkt
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odniesienia stanowi obowiązujący w organizacji pięciostopniowy model kompetencyjny.
W matrycy kompetencyjnej zostaje określony minimalny poziom oczekiwań. Podczas sesji
uczestnicy realizują od 5 do 6 zadań (ok. 6 godzin), do najczęściej stosowanych należą: zadania
grupowe, symulacja rozmowy (z pracownikiem, klientem, współpracownikiem), koszyk zadań,
case bussinesowy, testy wiedzy specjalistycznej oraz ustrukturyzowany wywiad kompetencyjny.
Zadania posiadają treść uniwersalną, nie dotyczą branży stalowej. Dodatkowo organizacja podczas
realizacji ośrodka wykorzystuje nowe technologie – narzędzia on-line (np. testy psychologiczne).
Metoda AC wykorzystywana jest w procesach doboru na stanowiska menedżerskie,
specjalistyczne oraz do programów stażowych. W przypadku stanowisk menedżerskich ocen
podczas sesji dokonują asesorzy z firmy zewnętrznej, co jest spowodowane chęcią uzyskania
obiektywnej i fachowej informacji.
Zdaniem respondentki nie istnieje w organizacji zestaw tzw. kluczowych kompetencji. Dobór
kompetencji uzależniony jest od wymagań stanowiska pracy. Ocena kompetencji dokonywana jest
na podstawie obserwacji zachowań uczestników oraz szczegółowych notatek sporządzanych przez
asesorów. Standardowo każdy asesor obserwuje dwie osoby podczas danego zadania. Ocenie
podlegają także wyniki uzyskane w zadaniach pisemnych oraz testach wiedzy. Po sesji
sporządzany jest indywidualny raport o każdym uczestniku, z numerycznym określeniem
uzyskanych poziomów oraz szczegółowym opisem. Na jego podstawie udzielana jest uczestnikom
informacja zwrotna. Zdaniem respondentki nie można jednoznacznie określić, jaka jest waga
informacji pozyskanych podczas sesji AC/DC w kontekście podejmowania decyzji personalnych.
Jest to zależne od indywidualnej opinii menedżera nt. trafności diagnostycznej i prognostycznej
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narzędzia. Organizacja nie prowadzi statystyk dotyczących realizowanych procesów AC/DC oraz
badań ewaluacyjnych.
Jako mocną stronę metod AC/DC respondentka uznała „trafność obserwacji opartą na jasno
zdefiniowanych kryteriach oraz transparentność procesu”. Osoby odpowiedzialne za realizację
ośrodków oceny i rozwoju są zobowiązane do przekazania precyzyjnych informacji nt. celu
ośrodka, przebiegu sesji oraz przetwarzania uzyskanych danych. Wśród trudności – słabych stron
metody – respondentka wskazała na kwestie związane z planowaniem i przeprowadzaniem sesji.
W niektórych sytuacjach problemy występują podczas udzielania informacji zwrotnej osobom,
których wyniki okazały się zbyt niskie w stosunku do oczekiwań oraz osobom, które nie zgadzają
się z oceną.
Ośrodki oceny i rozwoju są ważnym narzędziem wykorzystywanym w obszarze realizacji
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funkcji personalnej w Arcellor Mittal Poland S.A. Organizacja zamierza w dalszym ciągu
korzystać z tego sposobu pozyskiwania informacji o kandydatach lub pracownikach. Na znaczeniu
zyskuje szczególnie metoda DC, która w zasadniczy sposób wspiera rozwój kompetencji oraz
ścieżki karier pracowników zatrudnionych w organizacji, szczególnie związanych z pełnieniem
funkcji menedżerskiej.
Opis procesu, w którym wykorzystano ośrodek rozwoju
Jednym z procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w którym wykorzystano metodę
Development Centre był program rozwojowy „maSzTALent” w ramach Akademii Talentu.
Program dedykowany jest dla doświadczonych pracowników oraz młodych inżynierów
zatrudnionych w ArcelorMittal Poland S.A. Akademia jest odpowiedzią na problem luki
pokoleniowej w organizacji. W ramach programu nowo przyjęci inżynierowie i pracownicy z
wieloletnim doświadczeniem zawodowym – eksperci w branży hutniczej – uczą się od siebie
nawzajem. Młodzi adepci hutnictwa poznają tajniki branży, zdobywają umiejętności z zakresu
zarządzania projektami czy zarządzania zmianą. Ich mentorzy natomiast szkoleni są w zakresie
umiejętności komunikacyjnych, coachingu i mentoringu. Celem sesji była identyfikacja ścieżek
kariery uczestników (ekspertów i kierowników). Na potrzeby projektu ustalono profil wymagań:
uczestnik cyklu szkoleń, osoba wskazana przez dyrektora jako pracownik z wysokim potencjałem
rozwojowym oraz osoby, których staż pracy wynosi nie więcej niż 2-3 lata (młodzi inżynierowie
z programu stażowego „Zainstaluj się”).
Na potrzeby realizacji celu ośrodka wybrano 6 kompetencji, które podlegały ocenie podczas
sesji (zob. tabela 3.11). W przypadku wszystkich kompetencji ustalono poziom 3 jako oczekiwany
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(w 5-stopniowej skali), którego spełnienie pozwalało na udzielenie uczestnikowi rekomendacji do
rozpoczęcia programu rozwojowego. Sesja składała się z 6 zadań: dwóch dyskusji grupowych
(z przydzielonymi rolami oraz bez przydzielonych ról), zadania indywidualnego polegającego na
analizie case’u biznesowego i wykonaniu na jego bazie prezentacji przedstawianej asesorom,
symulacji rozmowy z pracownikiem oraz wywiadu kompetencyjnego.
Tabela 3.11. Zastosowanie Development Centre w projekcie rozwojowym w Arcellor Mittal Poland S.A.
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ZASTOSOWANIE DEVELOPMENT CENTRE W PROJEKCIE ROZWOJOWYM
Proces

„maSzTALent” – program dedykowany dla doświadczonych pracowników
oraz młodych inżynierów zatrudnionych w ArcelorMittal Poland.

Cel procesu

Identyfikacja ścieżek kariery uczestników (ekspertów i kierowników).

Badane kompetencje








Ilość zadań w sesji

5 zadań.

Czas trwania sesji

6 godzin.

orientacja na wyniki
przywództwo
praca zespołowa
inicjatywa
komunikacja
podejmowanie decyzji.

Źródło: opracowanie własne na postawie udostępnionych dokumentów firmy Arcellor Mittal Poland S.A.

Po dokonaniu integracji ocen w parach asesorskich, asesor wiodący sporządzał raport
zawierający finalne oceny kompetencji oraz szczegółowy opis zachowań, uzasadniający uzyskane
wyniki. Na ich podstawie uczestnicy otrzymywali rekomendację do dalszego udziału w projekcie
w ramach ścieżki eksperckiej lub menedżerskiej. Decyzję o skierowaniu pracownika do danej
ścieżki rozwojowej podejmował jego przełożony.
Podsumowanie case study
Analiza przypadku stosowania metod AC/DC w Arcellor Mittal Poland S.A. pozwala uznać, iż
ośrodki realizowane są zgodnie ze Zbiorem Wytycznych. Respondentka podała wiele szczegółów
dotyczących planowania i realizacji sesji, które są niezbędne do zapewnienia wysokich standardów
przeprowadzanych ocen. Mocną stroną sesji prowadzonych w firmie jest relatywnie duża ilość
zadań (ok. 6), co pozwala obserwować kompetencje wielokrotnie i w różnych kontekstach. Ze
względu na specyfikę branży zasadne jest także stosowanie podczas sesji testów umiejętności, np.
manualnych, co nie jest często stosowaną praktyką. Respondentka zwróciła uwagę na ważny
aspekt związany z koniecznością zapewnienia budżetu przewidzianego na realizację sesji, aby ich
poziom był odpowiednio wysoki.

109

Rozdział 3. Wykorzystanie metod Assessment i Development Centre w praktyce przedsiębiorstw...

Zdaniem autorki pracy skuteczność prowadzonych ośrodków można by zwiększyć poprzez
wprowadzenie do katalogu zadań wykorzystywanych podczas sesji ćwiczeń osadzonych w branży
stalowej, oddających rzeczywiste problemy, z którymi stykają się np. menedżerowie zatrudnieni
w Arcellor Mittal Poland S.A. Pozwoliłoby to obserwować u uczestników sposób radzenia sobie
w sytuacjach, które potencjalnie występują w rzeczywistej pracy. Jest to szczególnie ważne
w przypadku kandydatów zewnętrznych, spoza branży stalowej, uczestniczących w procesie
doboru na stanowiska menedżerskie. Za dodatkowy obszar do rozwoju w obszarze stosowania
metod AC/DC w organizacji można uznać opracowanie sposobu badania ich skuteczności.
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3.3.4. Kruk S.A.
Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
Kruk S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami, międzynarodową organizacją
finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie
w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany
pakiet usług ukierunkowanych na odzyskiwanie wierzytelności. Głównym obszarem działalności
Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych
firm w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), wierzytelności
hipotecznych, wierzytelności korporacyjnych. Grupa Kruk zarządza wierzytelnościami banków,
pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych
i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. Koncentruje
swoją działalność na rynku bankowym w oparciu o długoterminowe relacje z kluczowymi
klientami. Grupa jest obecna na wielu rynkach (polskim, rumuńskim, czeskim, niemieckim,
słowackim, włoskim oraz hiszpańskim) i w kolejnych latach planuje dalszą ekspansję na duże
konsumenckie rynki zarządzania wierzytelnościami w Europie. Od 10 maja 2011 roku Kruk S.A.
jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od tego czasu wartość rynkowa
spółki urosła o 360 procent). Głównym celem strategicznym Grupy Kruk na lata 2015–2019 jest
osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie
pod względem zysku netto. Grupa zamierza osiągnąć założony cel poprzez rozwój w przekroju
produktowym i geograficznym, poprawę efektywności oraz doskonalenie badań i analiz.
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Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w Kruk S.A.
Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy Kruk na koniec 2015 roku wyniosło ponad 2,7
tysiąca osób, a od 2007 roku wzrosło ponad trzykrotnie. Wśród głównych celów w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi, które wynikają ze strategii personalnej organizacji, respondentka
wymieniła:



rozwój kadry menedżerskiej spójny z wartościami Kruka (szacunek, współpraca,
proklienckość wewnętrzna i zewnętrzna, przestrzeganie prawa),




monitoring pracy kadry menedżerskiej i rozwój po objęciu stanowiska, dbałość o tę kadrę,
„komunikację z góry do dołu i odwrotnie” – prawidłowy i sprawny przepływ informacji
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w obrębie organizacji,




badanie opinii pracowników, w zakresie satysfakcji i zaangażowania,
realizację oceny pracowniczej 360 stopni (w ocenie okresowej bardzo ważna jest samoocena,
ocena przełożonego, podwładnych pracowników oraz współpracowników),



rozwój w obszarze analiz i wskaźników definiujących obszary w firmie, które można
usprawniać.
W firmie funkcjonują procedury związane z wartościowaniem pracy i wynagrodzeniami, oceną

i rozwojem pracowników oraz planowaniem ścieżek karier. Organizacja zapewnia pracownikom
dostęp do tych informacji oraz zachęca do angażowania się w poszczególne procesy (np. tzw.
„head hunting” – polecanie pracowników do firmy i uzyskiwanie gratyfikacji). W organizacji dużą
wagę przykłada do „otwartej komunikacji na każdym szczeblu”. Z pracownikami obchodzącymi
z organizacji przeprowadza się exit interview.
Jak podkreśliła respondentka proces selekcji w Kruk S.A. jest wystandaryzowany i obejmuje
stosowanie narzędzi oceny kompetencji i potencjału zawodowego. Obowiązuje zasada „od
dobrego do wielkiego”, co oznacza, że firma podejmuje współpracę z osobami najlepiej
dopasowanymi do stanowiska oraz kultury organizacyjnej firmy. Zarządzanie zasobami ludzkimi
to „planowe usamodzielnianie pracowników, to nie kontrola, egzekwowanie i prowadzenie za
rękę”.
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Tabela 3.12. Narzędzia wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej w Kruk S.A.
NARZĘDZIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
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RODZAJ NARZĘDZIA
HR

TAK/NIE

OPIS

Profile i opisy stanowisk

tak

Każde stanowisko jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej,
opisane przez pryzmat zadań na nim realizowanych, głównych
odpowiedzialności; profil obejmuje kompetencje osobowe
i umiejętności wraz z określeniem wymaganego poziomu
spełnienia.

Model kompetencyjny

tak

W organizacji funkcjonują 4 modele kompetencyjne, zależnie od
rodzaju stanowisk. Każda kompetencja opisana jest przez pryzmat
4 wskaźników behawioralnych na 4 poziomach według
wystandaryzowanej skali (1 – poziom poniżej oczekiwań na
stanowisku, 2 – poziom akceptowalny na tym stanowisku,
3 – poziom oczekiwany na tym stanowisku, 4 – poziom powyżej na
tym stanowisku). Modele używane są w różnych procesach HR:
selekcja, rozmowy roczne, szkolenia i programy rozwojowe.

Narzędzia oceny kompetencji

tak

Wykorzystywane m.in. w selekcji wewnętrznej i zewnętrznej:
wywiad kompetencyjny, testy Insight Discovery, AC, DC.

Roczna ocena pracownicza

tak

Realizowana 2 razy w roku, w jej skład wchodzą: samoocena,
ocena współpracowników oraz ocena kompetencji przypisanych do
danego stanowiska. W efekcie oceny pracownik otrzymuje od
przełożonego informację zwrotną oraz ustalany jest plan rozwoju
na kolejne półrocze.
Ocena roczna ma wpływ na poziom wypłacanej premii.

Program wyłaniania talentów

tak

Program wiąże się ściśle z sukcesją i służy wyłonieniu osób, które
w przyszłości będą mogły objąć stanowiska kierownicze.

Rozwój pracowników

tak

Systemowe i zindywidualizowane działania rozwojowe,
w zależności od potrzeb biznesowych i możliwości budżetowych.
Wśród form rozwoju występują szkolenia stacjonarne (wewnętrzne
i zewnętrzne), e-szkolenia, coaching dla kadry kierowniczej,
możliwość korzystania z biblioteki zawierającej książki z różnych
obszarów biznesowych.

Współpraca z sektorem
edukacji

tak

Organizacja bierze udział w konferencjach, pracownicy angażują
się w prowadzenie wykładów i szkoleń dla studentów.

Outplacement

nie

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i dokumentów przedsiębiorstwa Kruk S.A.

Istota i znaczenie Assessment i Development Centre w zarządzaniu zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa
Metody Assessment i Development Centre są bardzo ważnymi narzędziami oceny kompetencji
w organizacji. Dla menedżerów najistotniejsze znaczenie odgrywa rzetelność oceny uzyskiwana
dzięki zastosowaniu metod. Doświadczeni pracownicy, którzy są zapraszani do udziału w sesjach
Development Centre czują się dowartościowani oraz doceniają możliwość „sprawdzenia się”. Na
zainteresowanie metodami oraz wprowadzenie ich do praktyki zarządzania wpłynęło
przeświadczenie, iż jest to najbardziej trafne narzędzie badania kompetencji menedżerskich. Z tego
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względu każdy menedżer zatrudniony w firmie obligatoryjnie uczestniczy w sesji, po której
otrzymuje informację zwrotną wraz ze wskazówkami rozwojowymi. AC i DC jest stosowane
w organizacji od 7 lat, z każdym rokiem wzrasta ilość przeprowadzanych sesji (np. w roku 2011
w sesjach uczestniczyły 43 osoby, a w roku 2015 prawie 150 osób).
Tabela 3.13. Zastosowanie AC/DC w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Kruk S.A.
ZASTOSOWANIE AC/DC W PROCESACH HR
PROCES HR

OPIS

Selekcja w ramach doboru
wewnętrznego

tak

Selekcja w ramach doboru
zewnętrznego

tak

Ocena pracownicza

nie

–

tak

W programie służącym wyłonieniu potencjalnych sukcesorów
na stanowiskach kierowniczych.

Wyłanianie talentów
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TAK/NIE

Na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne.
Na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne.

Wyłanianie kadry
ekspatriantów

tak

Zastosowanie ośrodków oceny w celach selekcji kandydatów.

Diagnozowanie luk
kompetencyjnych
i planowanie działań
rozwojowych

tak

Projekty Development Centre, których celem jest wskazanie
obszarów do rozwoju, głównie dotyczy pracowników
zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich.

Budowanie zespołów
projektowych

nie

–

Derekrutacja

nie

–

Outplacement

nie

–

Inne, jakie?

nie

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanej od respondentki Kruk S.A.

Ośrodki oceny i rozwoju są stosowane w wielu procesach HR, przede wszystkim w selekcji
wewnętrznej i zewnętrznej (na stanowiska menedżerskie oraz specjalistyczne w obszarze
sprzedaży), w programach wyłaniania talentów oraz kadry ekspatriantów, a także służą do
diagnozowania luk kompetencyjnych w programach rozwojowych. Za planowanie i organizację
sesji AC i DC odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Polityką Personalną – Dział Rozwoju
Procesów i Programów HR. Specjalista działu HR każdorazowo konsultuje zakres badania
z menedżerem zlecającym przeprowadzenie ośrodka. W ośrodkach biorą udział głównie asesorzy
wewnętrzni, wyjątek stanowi dobór pracowników do funkcji HR, wówczas firma angażuje do tego
celu zewnętrzny zespół asesorski.
Wiedza na temat metody czerpana jest głównie z książek oraz doświadczeń i dobrych praktyk
pochodzących z innych firm. Na pojedynczą sesję AC lub DC zapraszanych jest zwykle 6 osób.
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Sesja trwa od 3-5 godzin i składa się z 3-5 zadań, podczas których ocenie podlega najczęściej
5 kompetencji. Respondentka wymieniła tzw. kluczowe kompetencje, które podlegają ocenie
podczas większości sesji. Są to: orientacja na cel, orientacja na klienta, orientacja biznesowa,
spójność z misją i wartościami Kruk S.A., a w przypadku stanowisk menedżerskich dodatkowo:
kierowanie zespołem, egzekwowanie zobowiązań oraz przywództwo w zmianach. W skład
ośrodka oceny lub rozwoju wchodzą najczęściej zadania grupowe, symulacje rozmów, koszyk
zadań, case businessowy, który wymaga przeprowadzenia analizy SWOT, a następnie
przygotowania i przeprowadzenia prezentacji. Dodatkowo przed lub po sesji przeprowadzany jest
wywiad kompetencyjny. Kandydaci na stanowiska menedżerskie wcześniej przygotowują także
expose, które prezentują w trakcie sesji. Treść zadań w przypadku procesów dedykowanych dla
pracowników firmy osadzona jest w realiach firmy i odpowiedzialności na danym stanowisku,
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natomiast w przypadku kandydatów zewnętrznych zadania mają treść uniwersalną.
Rejestracja

obserwacji

zachowań

uczestników

odbywa

się

poprzez

dokonywanie

szczegółowych notatek przez asesorów. Każdy asesor obserwuje jednocześnie maksymalnie
dwóch uczestników sesji. Po sesji następuje omówienie uzyskanych wyników w parach
asesorskich, podsumowywane poprzez integrację ocen. Po sesji powstaje raport, który zawiera opis
badanych kompetencji oraz wskazówki rozwojowe. Z raportem zapoznawany jest bezpośredni
przełożony. Dodatkowo raport jest niezbędnym dokumentem podczas udzielania informacji
zwrotnej, która przybiera postać rozmowy coachingowej.
W firmie aktualnie prowadzone są statystyki dotyczące ilości prowadzonych sesji AC i DC.
Dział HR planuje także badać trafność diagnostyczną i prognostyczną ośrodków, nie jest jednak
ustalony sposób tych badań.
Zdaniem respondentki do mocnych stron metod AC i DC należy zaliczyć skuteczność
w badaniu kompetencji, możliwość uzyskania rzetelnych informacji, dzięki zastosowaniu zadań
adekwatnych do potrzeb procesu. Ocena jest oparta na obserwacji realizacji ćwiczeń i odnoszona
do wskaźników behawioralnych, co zwiększa jej obiektywizm. Dodatkowo zastosowanie AC/DC
przyczynia się do wzrostu zaangażowania kandydatów i pracowników uczestniczących w sesjach,
dla których wartość dodaną stanowi uzyskiwana informacja zwrotna oraz wskazówki rozwojowe.
Z kolei za słabą stronę metod AC/DC respondentka uznała ich czasochłonność. Zastosowanie
wielu technik oceny kompetencji wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu oraz zaangażowania
wielu osób, w tym wyłączenia z codziennych zadań menedżerów uczestniczących w sesjach w roli
obserwatorów. Wyzwaniem na obecnym etapie jest próba optymalizacji procesu oceny, którego
celem jest skrócenie czasu trwania sesji oraz zmniejszenie ilości osób w niego zaangażowanych.
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Dylematem, przed którym stoi dział HR, jest pytanie „czy postawić na rzetelność i obiektywizm
oceny kosztem czasu, którego nie ma?” Zdaniem respondentki kluczowa w takim przypadku jest
odpowiedź na pytanie, czy stanowisko zalicza się do kluczowych w organizacji oraz jakim
zasobem wiedzy o kandydacie organizacja już dysponuje. Podkreśliła także, że projektując AC lub
DC zawsze uwzględnia sytuację organizacji i jej potrzeby, a także dyspozycyjność asesorów
i menedżerów. Elementy w ramach ośrodków oceny i rozwoju, które zostały już zredukowane to
ilość zadań w niektórych procesach oraz objętość raportu o kandydacie.
W przyszłości organizacja zamierza równie często korzystać z ośrodków oceny i rozwoju.
Proces realizacji AC i DC będzie uszczuplony, asesorzy zostaną zobowiązani do przygotowania
raportów o uczestnikach sesji w ciągu jednego dnia. W efekcie sesji AC będzie powstawał
zbiorczy ranking pozycjonujący kandydatów – od osoby, która uzyskała najwyższe wyniki

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

w ocenie kompetencji do tej z najniższymi ocenami.
Opis procesu, w którym wykorzystano Assessment Centre
Metoda Assessment Centre została wykorzystana w procesie doboru wewnętrznego na
stanowisko General Director – menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem spółki na warunkach
określonych w umowie. Celem procesu był wybór ekspatrianta działającego na terenie Włoch
i Hiszpanii, czyli w krajach, w których Kruk S.A. rozpoczął swoje funkcjonowanie, poszerzając
zakres działania o nowe rynki. Na potrzeby procesu doboru został ustalony profil wymagań
kompetencyjnych, badaniem zostało objętych 6 kompetencji (patrz tabela nr 3.14.).
Tabela 3.14. Zastosowanie Assessment Centre w doborze ekspatrianta na stanowisko General Director w Kruk S.A.
ZASTOSOWANIE ASSESSMENT CENTRE W DOBORZE EKSPATRIANTA
1
2
Proces

Dobór wewnętrzny na stanowisko General Director.

Cel procesu

Wyłonienie ekspatrianta, który przejmie odpowiedzialność za otwarcie
i prowadzenie przedsiębiorstw spółki Kruk S.A. we Włoszech i Hiszpanii.

Badane kompetencje

W przypadku wszystkich kompetencji określono poziom 4 jako oczekiwany:
 orientacja na cel (działanie zgodne z wyznaczonymi celami, gotowość do
wzięcia odpowiedzialności za powierzone zadania, zaangażowanie
i wytrwałość w działaniu, radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach,
doprowadzenie do uzyskania konkretnych rezultatów),
 współpraca (dbanie o innych, otwartość na pomysły i opinie innych,
w sytuacjach konfliktowych poszukiwanie korzystnych rozwiązań dla
wszystkich, tolerancja i szanowanie opinii wszystkich pracowników, dbałość
o równe traktowanie),
 delegowanie zadań (definiowanie mierników realizacji zadań: termin, punkty
kontrolne, oczekiwana jakość, itp.),
 powierzanie zadań w sposób dopasowany do zasobów zespołu,
 delegowanie poziomu odpowiedzialności, uprawnień i zasobów zgodnie
z powierzonym zadaniem,
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1

2

 określanie celu delegowanych zadań i oczekiwanych produktów końcowych,
 komunikacja (jasne i zrozumiałe przekazywanie informacji, zapewnienie
prawidłowego przepływu informacji),

 przejawianie inicjatywy w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem,
 aktywne słuchanie (w zależności od potrzeb zadawanie pytań otwartych lub

zamkniętych,
doprecyzowywanie
i
parafrazowanie,
korzystanie
z konstruktywnej informacji zwrotnej (przyjmowanie jej oraz dawanie innym),
motywowanie i rozwój (stosowanie sposobów motywowania uwzględniających
indywidualne potrzeby pracowników, wspieranie pracowników, badanie
potrzeb rozwojowych pracowników, rozwijanie samodzielności pracowników
adekwatnie do ich możliwości).

Ilość zadań w sesji

4 zadania.

Czas trwania sesji

5 godzin.

Źródło: opracowanie własne na postawie udostępnionych dokumentów firmy Kruk S.A.
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Sesja AC w całości odbywała się w języku angielskim, którego bardzo dobra znajomość była
kryterium koniecznym, określonym na etapie rekrutacji. Ośrodek składał się z 4 zadań: expose (co
jest ważne dla kandydata, jakimi wartościami kieruje się w pracy zawodowej), dwóch symulacji
rozmowy z pracownikiem (pierwsza rozmowa dotyczyła oceny pracownika na podstawie
otrzymanych w materiałach danych obejmujących 6 miesięcy jego pracy; druga symulacja
rozmowy miała na celu zwolnienie pracownika), analiza SWOT własnych predyspozycji
w kontekście tego stanowiska. Zrezygnowano z zadania grupowego, ponieważ oceniającym znany
był sposób funkcjonowania kandydatów w zespole. Po każdym ćwiczeniu następowało omówienie
z uczestnikiem sposobu zrealizowania danego zadania. W sesji uczestniczyło 2 asesorów oraz
menedżer występujący w roli aktora. Do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru kandydata posłużyła
dodatkowo historia zatrudnienia w Kruk S.A. oraz doświadczenia zawodowe posiadane przez
kandydatów.
Podsumowanie case study
Sesje realizowane przez pracowników Kruk S.A. odpowiadają standardom określonym
w Zbiorze Wytycznych. Planowana optymalizacja procesu może spowodować, że praktyki
stosowane przez firmę nie będą spełniały podstawowych oczekiwań stawianych AC/DC . Staną się
procesem analizy kompetencji opartym na ocenie działania, nie wypełniającym wymagań
związanych np. z ilością obserwacji, czy zaangażowaniem odpowiedniej ilości asesorów. Dla
organizacji jest jednak ważne sprawne przeprowadzanie procesów w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi. Praktyka pokaże, czy obrany kierunek będzie właściwy oraz czy procedury
oceny kompetencji pozwolą na podejmowanie trafnych decyzji personalnych. W organizacji nie są
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prowadzone badania skuteczności metody AC, ich wprowadzenie wydaje się dodatkowo ważne
w obliczu zmiany podejścia organizacji do tworzenia tego rodzaju ośrodków.

3.3.5. Impel Business Solutions Sp. z o.o.
Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
Impel Business Solutions Sp. z o.o. (IBS) jest częścią Grupy Impel. Specjalizuje się
w outsourcingu usług z zakresu księgowości i doradztwa procesowego, doradztwa biznesowego,
IT, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania dokumentacją oraz doradztwa podatkowego.
Firma funkcjonuje na polskim rynku od 15 lat. Organizacja jest jednym z pionierów w obszarze
BPO (Business Process Outsourcing), doskonalących pracę i procesy, wykorzystując metody
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czerpiące z filozofii Lean Management. Swoim klientom oferuje zintegrowany system obsługi
przedsiębiorstwa. Strategia spółki zakłada odpowiedzialny i zrównoważony rozwój Grupy Impel
oparty na partnerstwie, wzajemnej uczciwości oraz szacunku dla otoczenia, a także wspieraniu
kreatywności. Priorytetowym założeniem przedsiębiorstwa jest dalszy rozwój oraz poszerzenie
bazy klientów.
Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Obecnie w 15 oddziałach IBS zatrudnionych jest ponad 5000 pracowników (w objętym
badaniami oddziale wrocławskim pracuje ok. 450 osób). Strategia personalna zakłada zatrudnianie
pracowników, którzy sprostają wysokim wymaganiom klientów w zakresie wiedzy eksperckiej
oraz umiejętności specjalistycznych i profesjonalnych. Istotne miejsce zajmują również kwestie
rozwojowe, w tym zapewnienie pracownikom wysokiej jakości szkoleń. Polityka personalna
obejmuje m.in. procedury związane z rekrutacją, selekcją i rozwojem. Respondentka
zadeklarowała, iż w organizacji z dużą starannością realizowany jest proces doboru pracowników,
który zakłada możliwie pełne dopasowanie kandydata do stanowiska pracy. Skalę działań
podejmowanych w obszarze rozwoju pracowników określa budżet szkoleniowy.
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Tabela 3.15. Narzędzia wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej w Impel Business Solutions Sp. z o.o.
NARZĘDZIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
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RODZAJ NARZĘDZIA
HR

TAK/NIE

OPIS

Profile i opisy stanowisk

tak

Każde stanowisko jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej,
opisane przez pryzmat zadań na nim realizowanych, głównych
odpowiedzialności; profil obejmuje kompetencje osobowe
i umiejętności wraz z określeniem wymaganego poziomu
spełnienia.

Model kompetencyjny

tak

Składa się z kompetencji „miękkich” opisanych na 5-stopniowej
skali, głównie wykorzystywany na potrzeby AC.

Narzędzia oceny kompetencji

tak

Wywiad kompetencyjny, testy wiedzy, testy umiejętności,
Assessment Centre.

Roczna ocena pracownicza

tak

Ocena obejmuje zarówno aspekty związane z kompetencjami
osobowymi, umiejętnościami oraz poziomem wiedzy
specjalistycznej.

Program wyłaniania talentów

nie

Planowane jest wdrożenie programu wyłaniania talentów na
uczelniach wyższych.

Rozwój pracowników

tak

Systemowe i zindywidualizowane działania rozwojowe,
w zależności od potrzeb biznesowych i możliwości budżetowych.
Oprócz szkoleń dedykowanych dla poszczególnych grup stanowisk
organizacja zapewnia rozwój zgodny z preferencjami pracowników
(np. dofinansowywanie szkoleń, nauki języków obcych, kształcenia
na uczelniach wyższych, coachingi dla kadry menedżerskiej,
wsparcie w pozyskaniu certyfikatów).

Współpraca z sektorem
edukacji

tak

Stała współpraca z wrocławskimi uczelniami: Uniwersytetem
Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Bankową i Dolnośląską Szkołą
Wyższa (trwa od 6 lat).

Outplacement

nie

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i dokumentów Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Istota i znaczenie Assessment i Development Centre w zarządzaniu zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa
Metoda Assessment Centre jest ważnym narzędziem oceny kompetencji kandydatów w ramach
doboru zewnętrznego. Organizacja korzysta z niej od ok. 10 lat. Obligatoryjnie stosowana jest
w doborze kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli handlowych. Na zainteresowanie metodą
wpłynęły opinie dotyczące jej skuteczności w diagnozie kompetencji i potencjału zawodowego
kandydatów, w tym określania predyspozycji do zarządzania zespołem. Metoda Development
Centre nie jest stosowana w procesach z obszaru HR. Zdaniem respondentki, wiedza, którą
posiada organizacja na temat zatrudnionych pracowników jest wystarczająca do podejmowania
decyzji kadrowych w procesach doboru wewnętrznego (np. awanse, sukcesja).
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Tabela 3.16. Zastosowanie AC/DC w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Impel Business
Solutions Sp. z o.o.
ZASTOSOWANIE AC/DC W PROCESACH HR
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PROCES HR

TAK/NIE

OPIS

Selekcja w ramach doboru
wewnętrznego

nie

Selekcja w ramach doboru
zewnętrznego

tak

Ocena pracownicza

nie

–

Wyłanianie talentów

nie

Planowane jest zastosowanie AC w celu wyłonienia talentów wśród
studentów z uczelni wyższych, z którymi organizacja współpracuje.

Wyłanianie kadry
ekspatriantów

nie

Diagnozowanie luk
kompetencyjnych
i planowanie działań
rozwojowych

nie

Budowanie zespołów
projektowych

nie

Derekrutacja

nie

–

Outplacement

nie

–

Inne, jakie?

nie

–

–
Stanowiska menedżerskie i sprzedażowe.

–

–

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanej od respondentki Impel Business Solutions
Sp. z o.o.

Osobą odpowiedzialną za planowanie, projektowanie, organizację i realizację sesji AC jest
Starszy Specjalista ds. Personalnych (respondentka). Do udziału w sesjach angażowanych jest
2 lub 3 asesorów, są to zwykle menedżerowie poszukujący pracowników do swojego zespołu.
Respondentka dysponuje zbiorem ok. 30 zadań, które pozwalają diagnozować kompetencje
wymagane na stanowiskach kierowniczych lub specjalistycznych. Najnowsze zadania
wprowadzają w specyfikę pracy w firmie oraz dotyczą problemów, z którymi menedżerowie
i pracownicy mogą spotkać się na co dzień. Respondentka uczestniczyła w wielu szkoleniach,
które wyposażyły ją w praktyczne umiejętności, konieczne do sprawnej realizacji sesji AC oraz
właściwego interpretowania zachowań uczestników w oparciu o wskaźniki behawioralne.
W skład ośrodka oceny wchodzi zadanie grupowe, symulacja rozmowy (z pracownikiem,
klientem), koszyk zadań, case businessowy, który wymaga przygotowania prezentacji oraz testy
kompetencyjne i test inteligencji emocjonalnej (FPL). Pojedyncza sesja składa się zwykle z 5-6
zadań, umożliwiających ocenę 5-6 kompetencji. Średni czas trwania sesji to 4-5 godzin. Spotkania
z kandydatami odbywają się w siedzibie firmy. Na potrzeby realizowanych sesji każda
kompetencja została opisana: zdefiniowana, określono jej poziomy na 5-stopniowej skali oraz
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wskaźniki behawioralne w postaci zachowań, które powinny wystąpić na poszczególnych
poziomach. Model kompetencyjny, którym dysponują pracownicy działu personalnego firmy jest
znany również menedżerom. Dzięki temu mogą oni uczestniczyć w sesjach w roli asesorów,
a znaczenie poszczególnych poziomów kompetencji jest jednakowo rozumiane przez wszystkich
oceniających. Zdaniem respondentki obecność na sesji menedżera poszukującego pracownika do
swojego zespołu jest niezwykle ważna, ponieważ Assessment Centre pozwala obserwować
kandydatów w działaniu. Niektóre zadania przewidziane do wykorzystania w sesjach uwidaczniają
system wartości, którym kieruje się kandydat. Liczba osób na sesji jest parzysta, aby móc podzielić
uczestników na zespoły, zwykle jest to 6 osób. Po sesji przygotowywane są krótkie raporty
o kandydatach. Następnie asesorzy osobiście omawiają sylwetki kompetencyjne poszczególnych
kandydatów menedżerowi, który zlecił daną rekrutację. W firmie nie udziela się kandydatom
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informacji zwrotnej po AC.
W organizacji nie są prowadzone statystyki dotyczące przeprowadzanych ośrodków oceny.
Analizie pod kątem trafności doboru kandydatów do pracy podlegają same procesy doboru
pracowników. W sytuacji, gdy dany pracownik nie spełnia oczekiwań stawianych na danym
stanowisku, Starszy Specjalista ds. Rekrutacji dokonuje analizy sytuacji oraz wraca do informacji
pozyskanych o kandydacie na etapie selekcji. Zdaniem respondentki osoby uczestniczące
w sesjach AC są coraz częściej do nich dobrze przygotowane, a ich zachowania nie zawsze są
naturalne, co utrudnia poznanie rzeczywistych kompetencji kandydatów.
Do mocnych stron metody AC respondentka zaliczyła możliwość obserwacji zachowań
kandydatów – „praktycznego przyjrzenia się kompetencjom”. Ważnym atutem ośrodków oceny
jest możliwość konfrontacji kandydatów w zadaniach grupowych, wzajemne interakcje. Dobrze
przygotowana i przeprowadzona sesja pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy kandydat jest
odpowiednią osobą na dane stanowisko pracy. Słabą stroną AC są jej zdaniem asesorzy, którzy nie
są w stanie wyzbyć się subiektywizmu w ocenianiu, interpretują zaobserwowane zdarzenia „na
swój sposób”. Sama przyznała, że, mimo wieloletniego doświadczenia w roli asesora, jest to dla
niej również wyzwaniem. Wśród trudności, które towarzyszą organizacji sesji, respondentka
wymieniła również absencję kandydatów. Zauważyła także, iż błędem jest dobór zadań do sesji
w sposób, który nie oddaje rzeczywistości pracy w danej organizacji. Sesja AC jest przede
wszystkim po to, aby dowiedzieć się, „jak kandydat będzie reagował w danej sytuacji, w jaki
sposób podejdzie do rozwiązania napotkanych problemów”. Tak zwane „oderwanie od
rzeczywistości” nie sprzyja jej zdaniem rzetelności badania.
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W przyszłości organizacja zamierza w dalszym ciągu korzystać z metody AC w procesach
selekcji w ramach doboru kandydatów zewnętrznych. Samo narzędzie podlega rozwojowi,
wprowadzane są do procesów nowe zadania. Jest to spowodowane nowymi potrzebami w zakresie
diagnozowania

kompetencji

pracowników

oraz

koniecznością

podejmowania

działań

zwiększających skuteczność prowadzonych procesów doboru. W firmie nie jest planowane
wdrożenie metody Development Centre.
Opis procesu, w którym wykorzystano ośrodek oceny
Przykładem procesu, w którym zastosowano metodę Assessment Centre jest dobór pracownika
na stanowisko Menedżera Sprzedaży w ramach selekcji zewnętrznej. Osoba zatrudniona na tym
stanowisku nie zarządza zespołem, jej zadaniem jest aktywne pozyskiwanie klientów biznesowych
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zainteresowanych zakupem usług z zakresu księgowości. Punktem wyjścia do zaplanowania sesji
była karta stanowiska pracy zawierająca zakres zadań na stanowisku, wymagane kompetencje
„miękkie” oraz kompetencje „twarde”.
Tabela 3.17. Zastosowanie Assessment Centre w dobrze zewnętrznym w Impel Business Solutions Sp. z o.o.
ZASTOSOWANIE ASSESSMENT CENTRE W DOBORZE ZEWNĘTRZNYM
Proces

Dobór zewnętrzny – Menedżer Sprzedaży (usługi księgowe).

Cel procesu

Dobór pracownika na stanowisko w ramach selekcji zewnętrznej.

Badane kompetencje

W stosunku do wszystkich kompetencji ustalono poziom 4 jako oczekiwany
względem kandydatów:
 komunikatywność (w tym umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi do
klienta),
 umiejętności negocjacyjne,
 elastyczność myślenia,
 perswazja i wywieranie wpływu,
 asertywność, w tym obrona swoich racji,
 umiejętność sprzedaży konkretnej usługi.

Ilość zadań w sesji

4 zadania.

Czas trwania sesji

5 godzin.

Źródło: opracowanie własne na postawie udostępnionych dokumentów firmy w Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Na etapie AC ocenie podlegało sześć kompetencji: komunikatywność, umiejętności
negocjacyjne,

elastyczność

myślenia,

perswazja

i

wywieranie

wpływu,

asertywność

oraz umiejętność sprzedaży konkretnej usługi („czyli czegoś, czego nie można dotknąć”).
Kompetencje miękkie przede wszystkim podlegały badaniu podczas sesji AC – jak stwierdziła
respondentka: „Zwykła rozmowa rekrutacyjna nie da dowodu na to, że kandydat jest
komunikatywny, posiada umiejętności negocjacyjne, czy elastyczność myślenia. Bez zastosowania
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metody Assessment Centre na stanowiska handlowe nie wyobrażam sobie podjęcia decyzji
o zatrudnieniu”. Sesja AC jest drugim etapem procesu selekcji, zawsze poprzedzona zostaje
rozmowami kwalifikacyjnymi, zawierającymi element wywiadu kompetencyjnego. W trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej oceniono znajomość języka angielskiego (wymagany był poziom
znajomości umożliwiający swobodną komunikację z klientem) oraz zweryfikowano posiadanie
prawa jazdy. Sama sesja zawierała 5 zadań, uczestniczyło w niej 6 osób. Ośrodek oceny rozpoczął
się od tzw. „zadania na rozgrzewkę”, nie służącego ocenie kompetencji. Kandydaci mieli
możliwość wdrożenia się w sesję i wzajemnego poznania oraz „oswojenia się z sytuacją”.
W dalszej kolejności kandydaci zrealizowali dwa zadania grupowe (ćwiczenie negocjacyjne oraz
praca zespołowa, służąca wypracowaniu wspólnych rozwiązań) oraz dwa zadania indywidualne
(związane z umiejętnością analizy informacji słownych i pracy z dokumentem oraz test określający
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styl kierowania). Test stylu kierowania dostarcza informacji, które mogą być użyteczne
w przyszłości, ponieważ ścieżka rozwoju Menedżera Sprzedaży zakłada możliwość awansu na
stanowisko Dyrektora Sprzedaży.
Jako rezultat przeprowadzonej sesji został stworzony raport prezentujący w sposób syntetyczny
wyniki uzyskane przez kandydatów. Decyzja o wyborze kandydata na stanowisko Menedżera
Sprzedaży odbyła się przede wszystkim na podstawie wyników uzyskanych w sesji, które są
uznawane za kluczowy element w procesie doboru. Ocena kompetencji wybranego kandydata
została dodatkowo wykorzystana do zaplanowania działań rozwojowych.
Podsumowanie case study
Metoda Assessment Centre odgrywa kluczowe znaczenie w procesach doboru zewnętrznego
prowadzonych w organizacji. Można stwierdzić, że stosowanie ośrodków oceny wspiera realizację
założeń strategii personalnej. Decydenci są ukierunkowani na zatrudnianie osób, których profil
kompetencyjny najlepiej odpowiada potrzebom danego stanowiska. Sposób organizacji ośrodków
w zasadzie odpowiada zasadom określonym w Zbiorze Wytycznych. Pewne zastrzeżenia budzi
dobór asesorów. Jedynie respondentka jest osobą przeszkoloną do tej roli. Pozostałymi asesorami
są menedżerowie, którzy występują raczej w roli obserwatorów niż osób profesjonalnie
dokonujących ocen kompetencji. Wydaje się jednak, iż z punktu widzenia oczekiwań, jakie stawia
organizacja ośrodkowi oceny, kluczowa jest trafność tych obserwacji. Kolejnym obszarem, o który
warto zadbać, jest kwestia walidacji, w organizacji nie są prowadzone badania skuteczności
metody AC. Na podstawie doświadczeń respondentki istnieje przekonanie, iż jest to najlepszy
z możliwych sposób sprawdzenia dopasowania kandydata do danego stanowiska pracy. Z tego
względu organizacja nie dostrzega potrzeby prowadzenia badań skuteczności ośrodków oceny.
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3.3.6. Scania S.A.
Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
Scania jest globalną firmą obecną w około 100 krajach – w Europie, Ameryce Południowej,
Azji, Afryce i Australii, gdzie zatrudnia ponad 35 tysięcy pracowników. Koncern Scania S.A.
rozpoczął swoją działalność w Polsce w roku 1995. Obecnie jest wiodącym producentem ciężkich
samochodów ciężarowych, autobusów turystycznych i miejskich oraz silników przemysłowych
i morskich. Ponadto koncern oferuje i sprzedaje szeroki zakres produktów związanych z usługami
serwisowymi, a także usługi finansowe. Firma stworzyła dla swoich klientów dobrze rozwiniętą
sieć 37 stacji serwisowych równomiernie pokrywających całą Polskę. Misją firmy jest dostarczanie
produktów odpowiadających potrzebom klientów. Strategia przedsiębiorstwa zakłada utrzymanie
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pozycji wiodącego producenta pojazdów dzięki zapewnieniu „stałych wartości swoim klientom,
pracownikom, akcjonariuszom i pozostałym interesariuszom”. Istotny jest wzrost sprzedaży oraz
utrzymanie dominującej pozycji na rynku, szczególnie w odniesieniu do produktów z grupy
premium. Niezwykle ważna jest także kwestia innowacyjności i generowania nowatorskich
rozwiązań w swojej branży.
Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Liczba pracowników zatrudnionych w Polsce wynosi ok. 700 osób. Pracownicy postrzegani są
jako kapitał ludzki, w organizacji obowiązuje partycypacyjny model zarządzania zasobami
ludzkimi. Organizacja docenia rolę i znaczenie pracowników w osiąganiu celów. Strategia
personalna zakłada utrzymywanie dobrych pracowników i przyciąganie specjalistów w danych
obszarach. Z uwagi na rozwój firmy i związany z nim wzrost zatrudnienia, ważną rolę odgrywa
program wyłaniania talentów menedżerskich. Organizacja stara się tworzyć przyjazną atmosferę
pracy i dostarczać benefity odpowiadające na potrzeby pracowników, wychodząc z założenia, że
przekłada się to na wzrost zaangażowania w pracę oraz zapobiega rotacji. Istotne dla pracowników
decyzje przed ich wdrożeniem są z nimi konsultowane.
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Tabela 3.18. Narzędzia wykorzystywane w realizacji funkcji personalnej w Scania Polska S.A.
NARZĘDZIA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
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RODZAJ NARZĘDZIA
HR

TAK/NIE

OPIS

Profile i opisy stanowisk

tak

Każde stanowisko jest umiejscowione w strukturze organizacyjnej,
opisane przez pryzmat zadań na nim realizowanych i głównych
odpowiedzialności.

Model kompetencyjny

tak

Organizacja korzysta z modelu kompetencyjnego stworzonego
przez firmę zewnętrzną.

Narzędzia oceny kompetencji

tak

Wywiad kompetencyjny, testy wiedzy i umiejętności, metoda
AC/DC.

Roczna ocena pracownicza

tak

Realizowana jeden raz w roku.

Program wyłaniania talentów

tak

Realizowany w cyklu dwuletnim, celem programu
identyfikacja osób, które mogą pełnić role liderów.

Rozwój pracowników

tak

W organizacji prężnie działa szkoła - Scania Academy, oferując
szkolenia techniczne. Firma korzysta także z oferty szkoleniowej
firm zewnętrznych, w tym dofinansowuje szkolenia językowe.
Jednym z ważnych narzędzi rozwojowych jest mentoring.
Pracownicy mają także możliwość dzielenia się doświadczeniami
w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Współpraca z sektorem
edukacji

tak

Outplacement

nie

jest

–
–

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i dokumentów przedsiębiorstwa Scania Polska S.A.

Istota i znaczenie Assessment i Development Centre w zarządzaniu zasobami ludzkimi
przedsiębiorstwa
Metody Assessment i Development Centre są stosowane w organizacji od 5 lat. Dział
personalny zaproponował wprowadzenie ośrodków oceny i rozwoju do praktyki zarządzania
zasobami ludzkimi, wychodząc z przekonania, że jest to narzędzie, które dostarcza wielu
zróżnicowanych informacji o kandydatach do pracy lub pracownikach. Zdaniem respondentki
największą wartością metod jest możliwość obserwowania zachowań uczestników sesji
i przekładania ich na język kompetencji. W Skania Polska S.A. odpowiedzialność za koordynację
projektów AC spoczywa na respondentce, pracującej na stanowisku Specjalisty ds. Zasobów
Ludzkich. Odpowiada ona przede wszystkim za kwestie organizacyjnie. Każda sesja jest
przygotowywana i przeprowadzana przez firmę zewnętrzną, ponieważ w organizacji brak
wewnętrznego zespołu asesorskiego. Współpraca z firmą specjalizującą się w organizacji AC/DC
polega na przekazaniu założeń danego procesu, w którym ma zostać zastosowany ośrodek oceny
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lub rozwoju. Szczególna uwaga koncentruje się na kompetencjach wskazanych do oceny. Podczas
sesji obecny jest pracownik działu personalnego Scania Polska S.A., który na koniec przygotowuje
15 minutowe podsumowanie przebiegu sesji oraz przedstawiciel biznesu, np. menedżer
poszukujący pracownika do swojego zespołu.
Tabela 3.19. Zastosowanie AC/DC w procesach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Scania Polska S.A.
ZASTOSOWANIE AC/DC W PROCESACH HR
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PROCES HR

TAK/NIE

OPIS

Selekcja w ramach doboru wewnętrznego

nie

Dobór na stanowiska menedżerskie.

Selekcja w ramach doboru zewnętrznego

tak

Dobór na stanowiska menedżerskie
i specjalistyczne

Ocena pracownicza

nie

Wyłanianie talentów

nie

Wyłanianie kadry ekspatriantów

nie

–

Diagnozowanie luk kompetencyjnych
i planowanie działań rozwojowych

nie

–

Budowanie zespołów projektowych

nie

–

Derekrutacja

nie

–

Outplacement

nie

–

Inne, jakie?

nie

–

–
Metoda AC stosowana w programie Future
Lider.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanej od respondentki Scania Polska S.A.

W przedsiębiorstwie najczęściej korzysta się z ośrodków oceny, metoda Development Centre
jest stosowana rzadko. Można przyjąć, że Assessment Centre jest kluczowym narzędziem podczas
doboru wewnętrznego i zewnętrznego pracowników na stanowiska menedżerskie. Dodatkowo
metodę tę wykorzystuje się w doborze zewnętrznym pracowników sprzedaży. Decyzję
o włączeniu metod AC lub DC do danego procesu HR podejmuje menedżer.
Pojedyncza sesja AC lub DC odbywa się zawsze poza siedzibą firmy i trwa ok. 5 godzin.
Ośrodek składa się zwykle z 4 zadań, podczas których oceniane są najczęściej 3-4 kompetencje.
Respondentka wymieniła tzw. kluczowe kompetencje, które standardowo podlegają ocenie
podczas sesji, są to: kompetencje związane z komunikowaniem się, decyzyjność, orientacja na
klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego) oraz orientacja na wynik. Zadania wchodzące w skład
ośrodków odbiegają tematycznie od branży samochodowej. Sesja zawiera 4 rodzaje ćwiczeń:
dyskusję grupową, symulacje rozmowy (z pracownikiem, z klientem), koszyk zadań oraz tzw. case
businessowy. Na pojedynczą sesję zapraszanych jest zwykle 6 uczestników ocenianych przez
6 asesorów. Rejestracja zachowań uczestników odbywa się poprzez sporządzanie przez asesorów
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szczegółowych notatek. Jeden asesor obserwuje jednocześnie dwóch uczestników sesji. Dla
każdego uczestnika jest przygotowywany indywidualny raport, stanowiący podsumowanie sesji.
Wszystkie kompetencje zostają w nim szczegółowo opisane poprzez zachowania wraz ze
wskazaniem poziomu osiągniętego przez uczestnika. Asesorzy przytaczają wypowiedzi
uczestników sesji, które stanowią argument potwierdzający udzielone oceny. Dodatkowo
organizowane jest spotkanie z asesorami, podczas którego szczegółowo omawiane są wyniki
uzyskane przez poszczególne osoby. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z sesji
indywidualnej informacji zwrotnej – osobiście lub telefonicznie.
Wyniki uzyskane przez pracowników lub kandydatów przekazywane są menedżerom, którzy
pozyskaną wiedzę wykorzystują do podjęcia decyzji personalnych. Z praktyki organizacji wynika,
że dla części kierowników ocena kompetencji podczas sesji AC lub DC odgrywa kluczowe
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znaczenie, pozyskane informacje przyjmowane są bez zastrzeżeń. W niektórych przypadkach
menedżerowie nie zgadzają się z opinią asesorów i samodzielnie podejmują decyzję o wyborze
kandydata na dane stanowisko.
W firmie nie są prowadzone statystyki dotyczące ilości zrealizowanych sesji AC i DC. Dział
personalny nie bada trafności diagnostycznej i prognostycznej ośrodków oceny i rozwoju. Istnieje
jednak przekonanie, iż niezastosowanie metody Assessment Centre zagraża trafności
prowadzonego procesu doboru pracowników.
Zdaniem respondentki do mocnych stron metod AC i DC należy zaliczyć wielowymiarowość
badania. Ośrodki pozwalają zaobserwować wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem danej
osoby w sytuacji pracy, w określonej roli zawodowej (np. menedżerskiej). AC umożliwia
zweryfikowanie deklaracji składanych przez kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Respondentka wskazała na elementy, które mogą stanowić istotną barierę w uzyskaniu
obiektywnych wyników badania. Jest to jej zdaniem „szablonowe działanie firm, którym dana
organizacja zleca przeprowadzenie ośrodków oceny i rozwoju”. Przejawia się ono w stosowaniu
jednakowych kryteriów oceny oraz posługiwaniu się „uniwersalnym” modelem kompetencji
stworzonym na potrzeby realizowanych ośrodków. Zdaniem respondentki opis kompetencji
powinien być opracowany indywidualnie dla każdej organizacji, uwzględniać specyfikę
prowadzonej działalności, jej kulturę organizacyjną oraz wartości. Respondentka ma także
wątpliwości, czy sesja AC lub DC jest odpowiednim sposobem na diagnozę kompetencji dla
każdej osoby. Z jej obserwacji wynika, że nie wszyscy pracownicy uczestniczący w sesji DC
pokazali swój rzeczywisty sposób działania w określonych sytuacjach. Prawdopodobnie tzw.
„sztuczne warunki” wywołały pewien rodzaj blokady i nieumiejętności wcielania się w zupełnie
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nowe role, nie mające związku z pracą w branży samochodowej. Dodatkowo respondentka uważa,
że czasem oceny kompetencji dokonywane przez asesorów są nieadekwatne w stosunku do
wskaźników behawioralnych opisujących ich poszczególne poziomy. Włączenie metody AC/DC
do danych projektów HR często je wydłuża, ponieważ czas realizacji jest uzależniony od
dostępności asesorów firmy zewnętrznej. Kolejne problemy wynikają z kosztów, które należy
ponieść. Zdarzały się także sytuacje, w których pracownicy objęci badaniem nie zgadzali się z jego
wynikami, co powodowało ich rozczarowanie procesem lub spadek zaangażowania w pracę.
Na obecnym etapie pracownicy działu personalnego Scania Polska S.A. zastanawiają się nad
możliwością postawienia nowych oczekiwań względem firmy zewnętrznej, które spowodują
lepsze dopasowanie prowadzonych sesji AC i DC do potrzeb i specyfiki firmy.
W przyszłości organizacja zamierza nadal korzystać z ośrodków oceny i rozwoju, w tym
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zwiększyć udział metody Development Centre podczas realizacji projektów rozwojowych.
Opis procesu, w którym zastosowano Development Centre
Metoda Development Centre została wykorzystana w organizacji w projekcie „Rozwój
Kompetencji Menedżerskich”. W przeprowadzonym ośrodku rozwoju uczestniczyła kadra
kierownicza oraz pracownicy pracujący na stanowiskach specjalistycznych, łącznie 40 osób.
Celem badania była diagnoza potencjału menedżerskiego uczestników sesji oraz dostarczenie
organizacji informacji, jakie kompetencje są istotne z punktu widzenia efektywnego zarządzania
w firmie. Zlecającym sesję zależało na wyodrębnieniu kompetencji, które wyróżniają menedżerów
Scania Polska S.A. oraz na identyfikacji obszarów wymagających wsparcia w postaci
np. dedykowanych programów rozwojowych. Wnioski z badania miały posłużyć do wyznaczenia
kierunków dalszego rozwoju zawodowego menedżerów zatrudnionych w firmie.
Tabela 3.20. Zastosowanie Development Centre w projekcie diagnostyczno-rozwojowym w Scania Polska S.A.
ZASTOSOWANIE DEVELOPMENT CENTRE W PROJEKCIE DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWYM
Proces

Projekt diagnostyczno-rozwojowy: „Rozwój Kompetencji Menedżerskich”

Cel procesu

Identyfikacja kluczowych kompetencji menedżerów organizacji, określenie
mocnych stron oraz identyfikacja obszarów do rozwoju w kontekście zarządzania
zespołami; rozpoznanie potencjału menedżerskiego wśród pracowników na
stanowiskach specjalistycznych.

Badane kompetencje

Wskazano 4 kompetencje do oceny: komunikatywność, decyzyjność, orientacja
na klienta, orientacja na wynik.

Ilość zadań w sesji

Trzy zadania: zadanie grupowe, symulacja rozmowy z pracownikiem oraz koszyk
zadań; dodatkowo przeprowadzano wywiady kompetencyjne.

Czas trwania sesji

4 godziny.

Źródło: opracowanie własne na postawie udostępnionych dokumentów firmy Scania Polska S.A.
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Sesje Development Centre zostały w całości przygotowane i przeprowadzone przez firmę
zewnętrzną. Przed rozpoczęciem sesji uczestnicy zostali poinformowani o celu i przebiegu
badania przez Dyrektora Personalnego firmy. Uczestnicy wzięli udział w 3 zadaniach
i dodatkowo w wywiadzie kompetencyjnym. Zadania w sesji tematycznie odbiegały od branży,
w której uczestnicy pracują na co dzień. Na etapie wywiadu kompetencyjnego część pytań
została przygotowana i zadana przez pracowników działu personalnego Scania Polska S.A. Ujęte
jako całość wyniki, które osiągnęli pracownicy, okazały się niższe od oczekiwań. Podsumowanie
badania zawierało informacje nt. kompetencji, które są silnymi stronami zespołu oraz tymi, które
wymagają wsparcia. Firma zewnętrzna sporządziła także obszerne raporty indywidualne, każda
kompetencja została opisana przez pryzmat zachowań zaprezentowanych przez uczestników.
Pozwoliło to zaplanować i właściwie ukierunkować działania związane z rozwijaniem
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poszczególnych kompetencji.
Podsumowanie case study
Jak wynika z relacji respondentki sesje AC/DC realizowane przez firmę zewnętrzną
przebiegają zgodnie z założeniami zawartymi w Zbiorze Wytycznych. Na etapie planowania sesji
Scania Polska S.A. stara się dokładnie określić oczekiwania, wskazać na informacje, które
powinny zostać pozyskane dzięki zastosowaniu ośrodków oceny lub rozwoju. Większość
menedżerów wykorzystujących wyniki badania docenia ich trafność i kompleksowość oraz
uwzględnia w procesie podejmowania decyzji personalnych. Pracownicy działu personalnego sami
odczuwają potrzebę udoskonalenia prowadzonych ocen. Prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem
byłoby stworzenie w firmie własnego modelu kompetencyjnego, który zintegrowałby procesy
z obszaru HR i tym samym stanowił punkt wyjścia do planowanych działań, zarówno z obszaru
rekrutacji i selekcji, jak i rozwoju pracowników. Wyzwaniem dla organizacji może być także
opracowanie metody badania trafności prowadzonych ośrodków.

3.3.7. Kwestionariusz ankiety dotyczącej metod AC i DC
Narzędziem uzupełniającym prowadzone badania empiryczne był kwestionariusz ankiety238.
Został on skierowany do dwóch grup respondentów dobranych w sposób celowy: uczestników
sesji AC/DC (9 pytań) oraz menedżerów, którzy korzystają z informacji pozyskanych dzięki
zastosowaniu tych metod (3 pytania). Dodatkowo poproszono ankietowanych o wyrażenie ogólnej
238

Kwestionariusze ankiety zostały przekazane do wypełnienia osobiście lub drogą elektroniczną.
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refleksji nt. AC/DC. Kwestionariusz ankiety został przesłany do 30 osób, wypełniło go
15 respondentów, pochodzących głównie z przedsiębiorstw objętych badaniami terenowymi.
Oprócz pytania pierwszego, dotyczącego ilości sesji, w których brał udział ankietowany i pytania
piątego, w którym badani mieli wskazać rodzaje zadań uważanych przez nich za najbardziej
wartościowe z punktu widzenia możliwości diagnozy kompetencji i określania potencjału
zawodowego uczestnika sesji, wszystkie pytania miały charakter otwarty. W 90% przypadków
ankietowani wypełnili obie części kwestionariusza ankiety, co oznacza, że posiadają
doświadczenia zarówno jako uczestnicy sesji AC/DC, jak i osoby korzystające z danych
pozyskanych tymi metodami.
I część kwestionariusza ankiety:

Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08

Objęci badaniami respondenci średnio uczestniczyli w 3 ośrodkach. 80% z nich wysoko
oceniło trafność wyników analizy kompetencji uzyskanych po sesjach (najczęściej wskazywany
poziom to 70-80% zgodności z samooceną). Jeden z ankietowanych opisał przypadek sesji, której
wyniki nie pokrywały się z jego samooceną (były znacząco niższe), jako uzasadnienie podał
następujący argument: „Organizacja tej sesji była chaotyczna, a zadania abstrakcyjne, nie mające
związku ze stanowiskiem, na które aplikowałem”. 90% respondentów stwierdziło, że badanie
pokazało ich mocne strony, a te, które nie zostały wykazane, nie były objęte badaniem. U połowy
badanych oceniający trafnie wskazali obszary do rozwoju, pozostali uznali, że nie wszystkie
obszary do rozwoju były zgodne.
Na podstawie wypowiedzi ankietowanych możliwe stało się wyodrębnienie, ich zdaniem,
mocnych i słabych stron metod AC/DC. Wśród mocnych stron respondenci wymienili możliwość
obserwacji wielu kompetencji podczas jednej sesji i ich oceny przez kilku asesorów. Dzięki
zastosowaniu różnych typów zadań uczestnik może przekonać się, czy lepiej radzi sobie w sytuacji
pracy indywidualnej, czy grupowej. Ważnym elementem procedury AC/DC jest informacja
zwrotna i wyciągnięcie z niej właściwych wniosków. Z kolei za słabą stronę ośrodków oceny
i rozwoju ankietowani uznali przede wszystkim elementy, nie zawsze od nich zależne, które mogą
obniżać uzyskane wyniki, takie jak stres, samopoczucie i kondycja zdrowotna w czasie sesji,
konieczność pracy w zespole z osobami, które są kłopotliwe we współpracy i utrudniają
ujawnienie posiadanych kompetencji.
Opinie badanych na temat zalet i wad metod AC/DC zostały uzupełnione poprzez wypowiedzi
dotyczące ich ogólnej refleksji nt. ośrodków oceny i rozwoju (wybrane poniżej):
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„Generalnie mam mieszane uczucia. W pierwszym przypadku miałem wrażenie, że wyniki
rzeczywiście stanowiły podstawę do końcowej decyzji, a w innym były to co najwyżej
wyniki pomocnicze. Ta metoda może być jedną z kilku form oceny, ale nie powinna być
jedyną. Uważam, że w naszej firmie zbyt dużą wagę przykłada się do tej formy oceny”.



„Obecnie nie ma lepszej metody oceny kompetencji i potencjału pracownika. Ze względu na
wysoki koszt metoda ta może mieć zastosowanie w szczególnych, ważnych dla firmy
rekrutacjach. Metoda oprócz wartości dla zamawiającego badanie ma też wartość dla
ocenianego. Uczestnictwo w pierwszym Assessment Centre jest trudnym doświadczeniem,
ale wyniki kolejnych badań są już lepsze”.



„Badanie nie zawsze w pełni pokazuje cechy osoby. W niektórych przypadkach świadomość
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reżyserowanych sytuacji jak i presja czasu wywołują stres i nienaturalne zachowania badanego”.



„Dobra metoda, która pozwala oderwać myśli kandydatów pod tytułem ,,muszę dobrze
wypaść” oraz zweryfikować pożądany zakres kompetencji ocenianego. Prawidłowo dobrane
zadania i wprawni prowadzący w krótkim czasie, podczas zadań grupowych, są w stanie
określić zgodność z poszukiwanym profilem oraz wskazać uczestnikom obszary do
rozwoju”.



„Do danej sesji powinni zostać dobierani kandydaci o podobnym poziomie kompetencji. Ich
kompetencje powinny być weryfikowane podczas minimum dwóch sesji”.



„Zadania są kluczem do prawidłowego przeprowadzenia procesu. Według mnie AC należy
stosować jako drugi etap selekcji, po wstępnej weryfikacji zgodności kandydatów
z poszukiwanym profilem pracownika”.



„Zadania zlecane kandydatom powinny mieć związek z wymaganiami na przyszłym
stanowisku – jest to podstawowa zaleta AC, wymagająca jednak od zespołu asesorów
długiego przygotowania – zadania (ich typy i zakres) powinny w jak najwyższym stopniu
odpowiadać profilowi kandydata, który jest poszukiwany na konkretne stanowisko. Jeśli
przedsiębiorstwo poszukuje np. Głównego Logistyka, to ważna jest jego zdolność
komunikacji (do zweryfikowania poprzez zadanie symulacyjne, case study) oraz twarda
umiejętność posługiwania się tabelami xls celem analizy stanów (test umiejętności)”.



„Ocena z AC to określenie mocnych i słabych stron kandydata oraz rekomendacja dla
zlecającego. Nie jest konieczne formułowanie potrzeb szkoleniowych. Należy pamiętać, że
wynik AC/DC jest tylko jednym z czynników wpływających na decyzję o zatrudnieniu bądź
awansie”.
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Respondenci wskazali zadania ich zdaniem najbardziej wartościowe z punktu widzenia
możliwości diagnozy kompetencji oraz badania potencjału zawodowego uczestnika sesji. Trzy
rodzaje zadań znalazły się we wszystkich kwestionariuszach ankiety:





zadania grupowe,
case study połączone z prezentacją rozwiązania,
indywidualne symulacje rozmowy, np. z pracownikiem, współpracownikiem, klientem.
Dodatkowo ankietowani docenili takie narzędzia jak: wywiad kompetencyjny, testy wiedzy

oraz sprawdzanie tzw. „twardych” umiejętności, np. MS Excel. Najmniej wskazań otrzymały testy
psychologiczne oraz koszyk zadań. Osoby objęte badaniem wymieniły również sytuacje,
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w których organizacja powinna sięgać po te metody:






dobór na wyższe stanowiska menedżerskie,
dobór do roli Project Managerów w kluczowych projektach,
wartościowanie stanowisk pracy,
selekcja specjalistów średniego i wysokiego szczebla, którzy pełnią ważną rolę
w funkcjonowaniu danej organizacji.
Ostatnie pytanie tej części kwestionariusza ankiety dotyczyło oceny jakości i użyteczność

informacji zwrotnej pozyskanej po sesji oraz wskazania na sposoby jej udoskonalenia. Zdaniem
badanych kluczowe jest odpowiednie zakomunikowanie wyników zawierające dużą ilość
przykładów i uwzgledniające kontekst realizowanych zadań – „Od jakości tej informacji oraz od
własnej gotowości do zaakceptowania wyników zależy, czy będzie to materiał użyteczny
i przydatny”. Dla większości ankietowanych informacja zwrotna z AC/DC ma większą wartość,
gdyż wskazuje kierunki rozwoju: „Wskazanie słabszych stron pozwala na późniejszą pracę nad
własną osobą i dalszy rozwój”; „Każda sytuacja uczy nas czegoś nowego, pod warunkiem, że
jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie z perspektywy informacji jaką otrzymaliśmy”.
II część kwestionariusza ankiety (respondentami byli wyłącznie menedżerowie):
Respondenci zostali poproszeni o ocenę jakości i użyteczność informacji pozyskanych
o uczestnikach dzięki zastosowaniu metod AC/DC. Ich zdania były podzielone, dla części
badanych zastosowanie AC w doborze pracowników powinno być obligatoryjną metodą, na
podstawie której mogliby z pełnym przekonaniem dokonać wyboru: „Szeroki przegląd badanych
cech pozwala dokładniej poznać kandydata”; „Dla zlecającego badanie jest to najskuteczniejsza
metoda doboru pracowników do zadań oraz ocena potencjału zawodowego kandydatów.
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Dodatkowo dla badanego – możliwość oceny samego siebie na tle innych kontrkandydatów.
Wyciągnięcie konstruktywnych wniosków z końcowej oceny”. W pozostałych przypadkach
zastosowanie metody również zostało uznane za ważne, jednak respondenci podkreślili, że nie
może być to jedyny element decydujący o wyborze kandydata na dane stanowisko: „Wyniki
AC/DC powinny stanowić nie więcej niż 50% wagi ogólnej oceny”.
Menedżerowie wskazali ich zdaniem mocne i słabe strony AC/DC. Do pozytywnych stron
zaliczyli przede wszystkim możliwość pozyskania dużej ilości informacji o kandydacie, dzięki
symulacji różnych sytuacji, z którymi oceniany powinien sobie poradzić. Ważnym elementem
ośrodków jest także informacja zwrotna dla kandydata, dzięki której dowiaduje się, jakie elementy
zostały uznane za jego mocne strony, a nad którymi powinien jeszcze pracować. Jako słabe strony
AC/DC ankietowani wskazali wysokie koszty przygotowania i przeprowadzenia badania,
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konieczność zaangażowania wielu asesorów oraz przedłużający się proces np. doboru kandydata
na stanowisko.
W kolejnym pytaniu kwestionariusza ankiety menedżerowie wskazali procesy kadrowe,
w których zastosowanie metod AC/DC jest ich zdaniem najbardziej przydatne:



dobór na kluczowe stanowiska (szczególnie, gdy organizacja nie posiada żadnej innej wiedzy
nt. kandydata),




jako wsparcie decyzji dotyczącej obsady stanowisk kierowniczych,
wartościowanie stanowisk.
Na koniec respondenci odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób informacje pozyskane dzięki

zastosowaniu AC/DC wspierają ich decyzje w obszarze personalnym. Ankietowani odnieśli się
wyłącznie do metody AC wykorzystywanej na potrzeby doboru pracowników. Zgodnie
stwierdzili, że wyniki uzyskane po sesjach są cennym materiałem, informacją traktowaną przez
nich jako uzupełnienie całości oceny, szczególnie istotną w przypadku kandydatów zewnętrznych.
Pozwala ona na podjęcie decyzji o wyborze kandydata z większym przekonaniem. Cenna jest
także wiedza nt. wskazanych luk kompetencyjnych, ponieważ pozwala podjąć szybkie działania
związane z ich niwelowaniem lub wsparciem pracownika w nowej roli w obszarach, które tego
wymagają.
Wnioski wynikające z kwestionariusza ankiety pozwoliły na pogłębienie badań oraz pokazanie
przedmiotu badawczego w bardziej kompleksowy sposób. Z punktu widzenia autorki dysertacji
informacje te wzbogaciły treści pracy i mogą stanowić źródło cennych wskazówek dla osób
planujących i organizujących ośrodki oceny i rozwoju oraz posłużyć do udoskonalenia badań nad
tymi metodami.
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***
W badaniach naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi mogą znaleźć zastosowanie
zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze. Ich dobór uzależniony jest od celu, który
przyświeca danej eksploracji. Studium przypadku zaliczane jest do jakościowych metod
badawczych i polega na indukcyjnym, opartym np. na obserwacji faktów, odkrywaniu
rzeczywistości w jej naturalnym kontekście. Powinno przebiegać według określonej,
wieloetapowej procedury, w celu zachowania należytej staranności badania. Specyfiką case study
jest zastosowanie kilku technik badawczych, by w efekcie zwiększyć trafność i rzetelność
uzyskanych wyników.

Zdaniem badaczy,

studium przypadku zastosowane w naukach

o zarządzaniu pozwala nie tylko na dogłębny opis przedmiotu badań, ale również na lepsze
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zrozumienie prawidłowości występujących w obrębie praktyki zarządzania. To z kolei powinno
owocować dążeniem do podnoszenia skuteczności organizacyjnej, tworzeniem nowych modeli
oraz stymulować dalszy rozwój wiedzy w dziedzinie.
Zasadniczą metodą badawczą zastosowaną do przeprowadzenia badań empirycznych na
potrzeby niniejszej dysertacji była metoda case study. Autorka dysertacji skoncentrowała się na
mniejszej ilości przypadków z zamiarem dokonania bardziej szczegółowej eksploracji przedmiotu
badań – metod AC/DC i sposobów ich wykorzystania w praktyce sześciu przedsiębiorstw. Dzięki
zastosowaniu studium przypadku możliwe było zebranie materiału, który posłużył do sporządzenia
szczegółowych, ustrukturyzowanych opisów, zawierających charakterystykę przedmiotu badań,
osadzonego w rzeczywistości danej organizacji. Pozwoliło to na zrealizowanie celu poznawczego
pracy, czyli uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej specyfiki oraz okoliczności
i sposobów wykorzystania AC/DC w doskonaleniu kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Ostatni etap w procedurze badawczej case study – etap
zbiorczej analizy wszystkich przypadków i wnioskowania – wypełnia treść rozdziału czwartego.
Elementem uzupełniającym był kwestionariusz ankiety, który m.in. pozwolił spojrzeć na
przedmiot badań z różnych perspektyw. Jego analiza również została zawarta w kolejnym
rozdziale niniejszej pracy.
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Rozdział 4
Uwarunkowania stosowania metod Assessment
i Development Centre w organizacjach
Zasadniczą intencją rozdziału 4 jest realizacja celu głównego pracy doktorskiej, czyli
wskazania, na bazie przeprowadzanych badań literaturowych i empirycznych, sposobów
i

warunków

skutecznego

wykorzystania

metod

Assessment

i

Development

Centre

w doskonaleniu kompetencji pracowników w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Na
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jego realizację składają się odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze pracy.
Autorka pracy dokonuje zbiorczego podsumowania wszystkich przypadków objętych
badaniami oraz kwestionariusza ankiety, formułując na ich podstawie wnioski. W dalszej
kolejności podejmuje się analizy oraz oceny czynników sprzyjających i utrudniających
wdrażanie metod AC/DC w przedsiębiorstwach, a także wskazuje implikacje menedżerskie
w zakresie ich wykorzystania w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział kończy
zagadnienie związane ze sposobami wykorzystania i doskonalenia ośrodków oceny i rozwoju
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce oraz określenie kierunków dalszych eksploracji
w omawianym przedmiocie badawczym.

4.1. Analiza badań empirycznych – ujęcie zbiorcze
Struktura case study pozwoliła na zebranie informacji dotyczących ogólnej charakterystyki
obiektów badań – przedsiębiorstw oraz specyfiki przedmiotu badań – metod Assessment
i Development Centre. Uwaga autorki dysertacji w szczególności koncentrowała się na
wymienionych metodach. Istotne było zarówno poznanie sposobów wykorzystania AC/DC
w procesach zarządzania zasobami ludzkimi, jak również szczegóły związane z metodyką
ośrodków. Pomocniczo zastosowano także kwestionariusz ankiety - tym badaniem zostali objęci
uczestnicy sesji AC/DC oraz menedżerowie korzystający z informacji pozyskanych dzięki
zastosowaniu ośrodków oceny i rozwoju. Autorka postawiła sobie za cel zebranie jak
największej ilości informacji, które pozwoliłyby, w sposób holistyczny, pokazać przedmiot
badań. Niniejsza analiza wyników badań empirycznych stanowi próbę odpowiedzi na
postawione pytania badawcze dysertacji, odnoszące się do tych badań.
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We wszystkich objętych badaniami organizacjach można zauważyć integrację między
strategią przedsiębiorstwa a strategią personalną. Firmy deklarują traktowanie pracowników jako
cennego zasobu organizacji oraz mają świadomość konieczności inwestowania w jego rozwój.
Istotne jest to również ze względu na problemy obserwowane obecnie na rynku pracy, takie jak
np. relatywnie niskie bezrobocie, trudności w pozyskaniu i utrzymywaniu pracowników
wyspecjalizowanych, częsta rotacja, która w szczególności dotyczy tzw. pokolenia Y.
Respondenci podkreślali znaczenie pracowników i ich kompetencji w rozwoju przedsiębiorstwa
i radzeniu sobie z konkurencją. Badane organizacje stosują wiele dostępnych na rynku oraz
opisanych w literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi rozwiązań – wypowiedzi
respondentów świadczyły o otwartości menedżerów oraz pracowników działów personalnych na
korzystanie z metod, narzędzi i technik wspierających realizację funkcji personalnej.
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W przypadku największych organizacji w grupie badanych nasycenie, digitalizacja oraz poziom
zaawansowania stosowanych rozwiązań w obszarze HR są wyższe. Respondenci zauważyli, że
z każdym rokiem współpraca działów personalnych z innymi jednostkami organizacyjnymi
w ramach firmy jest coraz częstsza, co istotne, obu podmiotom przyświecają wspólne cele.
Widoczne jest to także na przykładzie AC/DC – menedżerowie są zainteresowani nie tylko
wynikami sesji, ale również jej przebiegiem, zdarza się, że angażują się w nie, występując w roli
obserwatorów, asesorów lub aktorów.
Z wypowiedzi respondentów jednoznacznie wynika, że do sięgnięcia po metody AC/DC
skłania badane organizacje przekonanie o ich wysokiej skuteczności. Popierają to wynikami
badań przytaczanymi w literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz w artykułach
w czasopismach branżowych, które wskazują, iż skuteczność i trafność ośrodków jest wyższa
w porównaniu z innymi metodami oceny. Dzięki zastosowaniu AC możliwe jest zebranie dużej
ilości informacji o kandydacie lub pracowniku, co pozwala wnioskować o poziomie
dopasowania jego kompetencji do potrzeb stanowiska. Dodatkowo, szczególnie metoda DC,
umożliwia także badanie potencjału zawodowego pracowników i dobór, adekwatnych do
potrzeb, form rozwoju kompetencji.
Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych można uznać, że branża, w której
działają przedsiębiorstwa, może być czynnikiem wpływającym na sposób tworzenia ośrodków,
w szczególności specyfiki ocenianych wymiarów (np. Arcellor Mittal Poland S.A. – ocena
umiejętności manualnych, ING Bank Śląski S.A. – ocena wartości „uczciwość”). Wszystkie
organizacje realizują AC/DC zgodnie ze standardami opracowanymi przez międzynarodową
grupę zadaniową ds. AC (najmniej wierne Zbiorowi Wytycznych są ośrodki oceny realizowane
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w firmie Impel Business Solutions Sp. z o.o.). Zdaniem autorki dysertacji diagnozowane usterki
nie przyczyniają się jednak znacząco do obniżenia jakości uzyskiwanych wyników, niemniej
jednak nie można ich z całą pewnością nazwać ośrodkami oceny, raczej badaniem kompetencji
opartym na ocenie zachowań i sposobu działania kandydatów.
Punktem wyjścia do planowania ośrodków jest zawsze ustalenie celu badania, który
determinuje rodzaj realizowanego procesu. Objęte eksploracjami firmy wykorzystują AC na
potrzeby doboru zewnętrznego lub wewnętrznego i jest to najczęściej spotykany cel stosowania
ośrodków (podobny wniosek

wynika z

przytoczonych

badań

ankietowych

–

por.

podrozdział 3.3.7.). Można zauważyć także, że w niektórych procesach, takich jak np.
wyłanianie talentów oraz kadry sukcesorów, mamy do czynienia z połączeniem funkcji ośrodka
oceny oraz ośrodka rozwoju. Obok celu selekcyjnego pojawia się cel rozwojowy –
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np. w przypadku procesu planowania sukcesji informacje pozyskane podczas sesji służą do
wyboru osób przewidzianych do objęcia określonych stanowisk oraz do zaplanowania
adekwatnych działań rozwojowych, które pomogą pracownikom przygotować się do danej roli.
Tabela 4.1. Wykorzystanie metod AC i/lub DC w procesach personalnych w organizacjach objętych badaniami
RODZAJ PROCESU

ZASTOSOWANIE
ASSESSMENT CENTRE

ZASTOSOWANIE
DEVELOPMENT
CENTRE

Selekcja w doborze wewnętrznym

x

Selekcja w doborze zewnętrznym

x

Plany sukcesji

x

x

Zarządzanie talentami/wyłanianie talentów

x

x

Identyfikacja potencjału pracowników

x

Określanie potrzeb szkoleniowych

x

Ustalenie profilu kompetencyjnego stanowisk

x

Plany awansów wewnętrznych

x

Dobór ekspatriantów

x

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy przeprowadzonych badań empirycznych.

W praktyce badanych przedsiębiorstw wzrasta także znaczenie metody Development
Centre – pięć z sześciu badanych organizacji korzysta z ośrodków rozwoju. Ze względu na brak
celu selekcyjnego udział w sesji jest mniej stresujący dla uczestników, a przez to pozytywnie
przez nich odbierany. Jak wynika z wypowiedzi respondentów oraz przeprowadzonego
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kwestionariusza ankiety, większość pracowników docenia możliwość udziału w badaniu,
ponieważ daje ono szansę awansu, „sprawdzenia się”, „dowiedzenia więcej o sobie samym”,
„uzyskania obiektywnej oceny z zewnątrz oraz rozmowy o własnych kompetencjach
z wykwalifikowanym asesorem”.
Kolejny element, na etapie czynności preparacyjnych, związany z przygotowaniem
ośrodków, to ustalenie kryteriów oceny. Punktem wyjścia jest zwykle profil dla danego
stanowiska pracy. W przypadku sesji Development Centre są to kompetencje ustalane na
potrzeby danego projektu, uznane za kluczowe z punktu widzenia, np. dalszego rozwoju
kompetencji menedżerów zatrudnionych w firmie, a także pojawiających się nowych potrzeb lub
wyzwań w organizacji. Najczęściej tworzona jest matryca kompetencja, która daje pewność, że
ilość zadań pozwoli każdą z kompetencji zbadać minimum dwukrotnie. Opracowywany jest
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również bardzo szczegółowy opis każdej kompetencji, który zawiera wyszczególnienie
poszczególnych jej poziomów. Te z kolei są opisane przez pryzmat zachowań, które powinny się
ujawnić podczas sesji, aby móc wnioskować o poziomie uczestnika (tzw. wskaźniki
behawioralne). Istotne znaczenie odgrywa staranne przygotowanie odpowiedniej ilości arkuszy
zawierających opis kompetencji oraz wskaźników behawioralnych, a także innych materiałów
(instrukcji oraz zadań dla uczestników i asesorów). Tworzony jest także harmonogram sesji,
określający czas i miejsce realizacji poszczególnych zadań, a także przypisania asesorów do
uczestników.
Organizatorzy ośrodków dbają o właściwą komunikację z uczestnikami, którzy informowani
są o celu badania, przebiegu sesji oraz przeznaczeniu uzyskanych wyników. Na etapie realizacji
ośrodka bardzo istotne znaczenie odgrywa dyscyplina czasowa, sesja powinna przebiegać
zgodnie z założonym harmonogramem. Osobami nadzorującymi prawidłowy przebieg ośrodka
są zwykle asesorzy. Jeden z asesorów pełni funkcję administratora – przekazuje uczestnikom
materiały, dopilnowuje czasów przeznaczonych na przygotowanie się do danego zadania oraz
jego realizację, a w niektórych przypadkach (np. Orange Polska S.A.) dokonuje także obserwacji
podczas zadań grupowych, określając rodzaj interakcji między poszczególnymi uczestnikami
oraz przekazuje asesorom swoje „wrażenia”.
Podczas sesji ocenie podlega od 3-6 kompetencji, sprawdzanych zwykle w 3-6 zadaniach.
Rodzaj stosowanych narzędzi w badanych organizacjach jest podobny, są to najczęściej zadania
grupowe,

symulacje rozmów (z

pracownikiem,

klientem,

współpracownikiem),

case

businessowy z prezentacją, koszyk zadań, testy: wiedzy, umiejętności, osobowości zawodowej.
Respondenci stwierdzili, że istotne znaczenie odgrywa także kolejność zadań w sesji (np. testy
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badające umiejętności analityczne planowane są jako jedne z pierwszych ćwiczeń ośrodka,
z kolei po przerwie na lunch uczestnicy realizują kolejne zadanie grupowe). Warto dodać, że
ankietowani uczestnicy sesji AC/DC jako najbardziej wartościowe zadania z punktu widzenia
skutecznej diagnozy kompetencji i badania potencjału uznali: zadania grupowe, case
businessowy połączony z prezentacją oraz indywidualne symulacje rozmów.
Czas trwania pojedynczego ośrodka w żadnej firmie nie przekracza jednego dnia (zakres
czasowy od 3-7 godzin). Sesje odbywają się najczęściej w pomieszczeniach firmy lub specjalnie
wynajmowanych na ten cel salach (w jednym z badanych przypadków – Scania Polska S.A. –
miejsce organizacji ośrodków jest zapewniane przez firmę zewnętrzną). Organizatorzy starają się
stworzyć uczestnikom sesji dogodne warunki do pracy (przyjazna atmosfera, cisza, catering,
przestrzeń, wygodne meble). W przypadku wewnętrznych zespołów asesorskich asesorami są
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najczęściej pracownicy działu HR 239, którzy uczestniczyli w certyfikowanym szkoleniu
zewnętrznym lub pozyskali wiedzę w formie mentoringu (w Orange Polska S.A. proces
wdrożenia nowego asesora jest wieloetapowy, wystandaryzowany i trwa co najmniej
6 miesięcy). Przygotowanie do danego projektu AC/DC odbywa się poprzez udział asesorów
w zwykle jednodniowym warsztacie. Zapoznają się oni z celami badania oraz zadaniami
przewidzianymi do realizacji podczas sesji, czasem dokonują pilotażu tych zadań. W innych
przypadkach osoba organizująca ośrodek, na kilka dni przed zaplanowaną sesją, przekazuje
zadania asesorom, którzy zapoznają się z nimi we własnym zakresie. Z punktu widzenia autorki
dysertacji takie rozwiązanie może mieć swoje ograniczenia i zagrażać odpowiedniemu
przygotowaniu asesorów (dotyczy to przede wszystkim zadań, z którymi dany asesor spotyka się
po raz pierwszy). Badane firmy najczęściej dokonują zakupu zadań od firm profesjonalnie
zajmujących się przeprowadzaniem ośrodków oceny i rozwoju. Zadania zawierają tzw. klucze
analityczne, czyli obejmują kilka możliwych wersji rozwiązania opisanych problemów.
Uczestnicy podczas realizacji zadań oceniani są przez asesorów, zdarza się, że na sesjach
obecni są menedżerowie, którzy pełnią rolę obserwatorów lub również dokonują ocen. Z relacji
respondentów wynika, że dobór asesorów do danej sesji nie jest celowy, kluczowym kryterium
jest dostępność oraz dyspozycyjność. Oznacza to, że asesorzy nie zawsze są różnicowani ze
względu np. na doświadczenie, wiek czy płeć, co zaleca Zbiór Wytycznych. Rejestracja
zachowań uczestników odbywa się poprzez sporządzanie przez asesorów szczegółowych
notatek. Dany uczestnik jest zwykle obserwowany jednocześnie przez minimum dwóch
239

Z wypowiedzi respondentów wynika, że asesorami w badanych firmach są najczęściej kobiety, posiadające
wykształcenie wyższe humanistyczne: m.in. psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, prawnicze i podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
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asesorów, do każdego uczestnika jest przypisany także tzw. asesor wiodący zobowiązany do
sporządzenia raportu zawierającego ocenę i opis badanych kompetencji. Najczęściej po
zakończeniu sesji następuje integracja wyników, która polega na dyskusjach w parach
asesorskich i wspólnym

ustalaniu ocen cząstkowych, uzyskanych przez uczestnika

w poszczególnych zadaniach. Pełny raport sporządzany jest zwykle do tygodnia od zakończenia
sesji. W badanych firmach raporty po sesji są najczęściej indywidualne, a ich objętość wynosi od
jednej do kilku stron. W przypadku ośrodków oceny zdarza się, że są przygotowywane raporty
zbiorcze, zbudowane na zasadzie rankingu, pozycjonującego kandydatów na podstawie
uzyskanych wyników.
Ważnym elementem w realizacji ośrodków jest etap związany z udzieleniem uczestnikowi
informacji zwrotnej po sesji. Nie jest to powszechną praktyką w badanych przedsiębiorstwach,
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szczególnie w odniesieniu do procesów selekcyjnych w ramach doboru wewnętrznego
i zewnętrznego. Uczestnicy mogą liczyć na feedback po sesjach Development Centre, rzadziej
po Assessment Centre. Informacja zwrotna trwa zwykle ok. godziny (indywidualne spotkanie lub
kontakt telefoniczny), w niektórych przypadkach obejmuje także rozmowę nt. sposobów
rozwoju mocnych lub słabych stron uczestnika. Jak pokazały badania ankietowe, możliwość
uzyskania informacji zwrotnej po sesji jest uznawana za wartościową zarówno z punktu
widzenia samych uczestników, jak i menedżerów zlecających badanie. Dla działów HR oraz
menedżerów metody AC/DC są cenne z punktu widzenia wsparcia w podejmowaniu decyzji
personalnych związanych z doborem kandydatów na stanowiska, awansami, sukcesją oraz
planowaniem adekwatnych do potrzeb działań rozwojowych, a także określaniem ścieżek
kariery.
Mimo iż w większości badanych przedsiębiorstw prowadzone są statystyki dotyczące ilości
przeprowadzony ośrodków, a raporty z sesji archiwizowane i przechowywane przez okres ok.
dwóch lat, w żadnym z nich nie są prowadzone badania walidacyjne. Badanie trafności
ośrodków z pewnością należy uznać za istotny element, który warto wprowadzić, szczególnie
w organizacjach często korzystających z metod. Respondenci uważają jednak, iż jest to trudne
i czasochłonne zadanie. Na podstawie wypowiedzi respondentów można wskazać dwa elementy,
które są tego przyczyną. Po pierwsze organizacje nie dysponują narzędziami, które mogłyby
służyć badaniu trafności przeprowadzanych ośrodków. Po drugie jest to proces dość trudny do
przeprowadzenia oraz wymagający nakładów pracy, czasu i zaangażowania pracowników.
W firmach brakuje także pomysłów na skuteczną ocenę tej funkcji.
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Tabela 4.2. Wybrane aspekty organizacyjne AC/DC realizowanych w badanych przedsiębiorstwach
ELEMENTY
OŚRODKA
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Ilość wymiarów
objętych
badaniem

ORANGE
POLSKA S.A.
4-6

ARCELLOR
MITTAL
POLAND S.A.

ING BANK
ŚLĄSKI S.A.

KRUK S.A.

IMPEL
BUSINESS
SOLUTIONS
SP. Z O.O.

SCANIA S.A.

6

5-6

3-5

5-6

3-4

Ilość zadań w sesji 4-6

5-6

5-6

3-5

5-6

4

Czas trwania
ośrodka
(w godzinach)

6-7

6

3-5

4-5

5

Ilość uczestników 6

6

6

6

6

6

Ilość asesorów

6

6

6

6

3 (+ menadżer)

6

Rodzaje
ocenianych
wymiarów

Kompetencje
osobowe,
umiejętności.

Kompetencje
osobowe,
umiejętności,
wartość
„uczciwość”.

Kompetencje
osobowe,
umiejętności,
wiedza.

Kompetencje,
spójność
z misją
i wartościami
Kruka.

Kompetencje
osobowe,
umiejętności.

Kompetencje
osobowe.

Symulacje,
zadania
grupowe, case
businessowy,
testy wiedzy
specjalistycznej,
prezentacja.

Symulacje,
zadania grupowe,
case
businessowy,
testy wiedzy
specjalistycznej,
koszyk zadań,
testy
psychologiczne
on-line), test
umiejętności
manualnych,
wywiad
kompetencyjny.

Symulacje,
zadania
grupowe, case
businessowy,
koszyk zadań,
wywiad
kompetencyjny.

Symulacje,
zadania
grupowe, case
businessowy,
koszyk zadań,
testy
kompetencyjne,
test inteligencji
emocjonalnej.

Symulacje,
zadania
grupowe, case
businessowy.

3-7

Najczęściej
Symulacje,
stosowane rodzaje zadania
zadań
grupowe, case
businessowy,
testy wiedzy
specjalistycznej.

Sposób rejestracji
zachowań
uczestników

Notowanie
Notowanie przez Notowanie przez
przez asesorów. asesorów.
asesorów.

Notowanie
Notowanie
Notowanie
przez asesorów. przez asesorów. przez
asesorów.

Integracja ocen
przez asesorów

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Sporządzenie
raportu
o uczestniku po
sesji

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Informacja
zwrotna dla
uczestników

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Metody walidacji

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci wskazali podczas wywiadu oraz w kwestionariuszu ankiety na mocne i słabe
strony AC/DC. Wśród wszystkich grup pojawia się stwierdzenie, że badania metodą AC/DC
pozwalają na zwiększenie obiektywizmu oceny uczestników, dzięki zastosowaniu tych samych
kryteriów oceny oraz obserwacji przez kilku asesorów zachowań kandydatów lub pracowników
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podczas realizacji konkretnych zadań. Wypowiedzi respondentów potwierdzają, że wiele
zmiennych może mieć wpływ na jakość przygotowania i przeprowadzenia procedury AC/DC,
a także na radzenie sobie uczestników podczas realizacji poszczególnych zadań w sesji oraz
uzyskiwane przez nich wyniki. Z punktu widzenia organizacji barierą w stosowaniu metod może
być ich czasochłonność, kosztowność oraz konieczność zaangażowania wielu osób z organizacji.
Dla menedżerów informacje pozyskane dzięki zastosowaniu AC/DC są istotnym wsparciem
podczas podejmowania decyzji personalnych, np. trafne dopasowanie kandydatów do danego
stanowiska pracy może zapobiec rotacji. Zdaniem uczestników sesji, dobrze przeprowadzone
badanie kompetencji, zakończone udzieleniem feedbacku, stanowi ważny element z punktu
widzenia ich dalszego rozwoju, m.in. dzięki uzyskaniu profesjonalnej informacji nt. mocnych
stron i obszarów uznanych za luki kompetencyjne.
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Tabela 4.3. Syntetyczne zestawienie mocnych i słabych stron AC/DC wg respondentów
RESPONDENCI
Uczestnicy badania
metodą case study
(specjaliści/asesorzy)

MOCNE STRONY AC/DC

 obiektywizm metody, dzięki oparciu














na jednakowych kryteriach oceny
stosowanych wobec wszystkich
kandydatów/uczestników sesji,
wysoka ocena trafności metod AC/DC
oraz użyteczności pozyskanych
informacji z punktu widzenia
podejmowania decyzji personalnych
w firmie,
wzrost zaangażowania pracowników,
docenienie możliwości uzyskania
informacji zwrotnej oraz stworzenia
planu rozwoju zawodowego,
możliwość pozyskania dużej ilości
informacji nt wymiarów objętych
oceną (kompetencji osobowych,
umiejętności, wartości),
ocena wymiarów oparta na obserwacji
uczestnika sesji podczas realizacji
kolejnych zadań, w tym takich, które
oddają specyfikę pracy na danym
stanowisku,
możliwość zaobserwowania
dodatkowych elementów, które nie są
formalnie opisane poprzez wskaźniki
behawioralne (osobowość, styl pracy,
światopogląd, zaangażowanie),
ujawnienie potencjału uczestnika do
pełnienia roli lidera,
możliwość zaangażowania
menadżerów do udziału w sesjach w
roli asesorów, obserwatorów lub
aktorów, co również spełnia rolę

SŁABE STRONY AC/DC

 wysokie koszty związane z organizacją
ośrodków,

 czasochłonność metody,
 konieczność zaangażowania wielu osób
z organizacji,

 trudność związana ze sprawdzaniem
skuteczności narzędzia,

 różny poziom przygotowania











uczestników do sesji (nierówne szanse,
które wynikają ze znajomości lub braku
znajomości metody oraz ilości sesji,
w których uczestnik brał udział),
wpływ grupy i asesorów/aktorów na
wyniki uzyskiwane przez poszczególne
osoby,
trafne i precyzyjne określenie kryteriów
oceny oraz właściwy opis wskaźników
behawioralnych dla poszczególnych
kompetencji,
dobór odpowiednich zadań do sesji,
koszty związane z ich zakupem na
rynku,
kwestie logistyczne, związane
z organizacją sesji: lokalizacja sesji,
dostępność odpowiednio wyposażonych
sal, zapewnienie cateringu),
dyspozycyjność asesorów,
wydłużenie czasu trwania danego
projektu poprzez włączenie etapu sesji
AC/DC,
umiejętne przekazanie informacji nt.
celu ośrodka, przebiegu sesji oraz
przetwarzania uzyskanych informacji,
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edukacyjną w kontekście umiejętności
oceny kompetencji uczestników,
„konfrontacja” kandydatów
w zadaniach zespołowych (możliwość
stwierdzenia, jak dany kandydat
„wypadł” na tle grupy),
potwierdzenie lub zaprzeczenie
deklaracjom składanym przez
kandydata na etapie rozmowy
kwalifikacyjnej/wywiadu
kompetencyjnego.

 poświęcenie czasu na udzielenie
informacji zwrotnej,

 przekazywanie negatywnych informacji
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Uczestnicy sesji
(ankietowani)

 zadania o treści pozwalającej ocenić









kilka kompetencji,
możliwość realizacji kilku zadań
podczas jednej sesji,
możliwość oceny nie tylko
kompetencji, ale również odporności
na stres,
możliwość oceny zachowania
kandydata podczas zadań
wymagających współpracy w zespole,
możliwość sprawdzenia konkretnych
umiejętności, dzięki zastosowaniu
testów umiejętności,
możliwość zweryfikowania
opanowanego poziomu komunikacji,
ocena przez kilku obserwatorów, która
zwiększa szanse na jej
zobiektywizowanie,
możliwość oceny samego siebie na tle
innych kontrkandydatów,
wyciągnięcie konstruktywnych
wniosków z końcowej oceny.

 duże obciążenie dla uczestnika –










Menedżerowie
korzystający z wyników
AC/DC do podejmowania
decyzji w obszarze
personalnym

 wskazanie najmocniejszych stron


kandydatów na podstawie interakcji
z grupą,
dobrze przeprowadzone AC pozwala
ograniczyć szybką rotację (szczególnie

zwrotnych (szczególnie trudne
w przypadku uczestników
o wysokiej samoocenie lub
konfliktowych),
subiektywizm oceny kandydatów przez
poszczególnych asesorów, ujawniający
się mimo przyjętych kryteriów (np.
efekt halo),
absencja kandydatów,
dobór zadań, oddających specyfikę
pracy na stanowisku, na które
uczestnicy aplikują,
„szablonowe” działanie firm
zewnętrznych, w przypadku
całkowitego zlecenia organizacji
ośrodka firmie zewnętrznej i braku
określenia konkretnych wymagań,
brak odporności uczestnika na stres
i pracę pod presja czasu,
brak umiejętności wcielenia się przez
uczestnika w role przypisane w zadaniach
(efekt „sztucznej sytuacji”).
wszystkie ćwiczenia zaplanowane
podczas jednej sesji oznaczają wysoką
intensywność pracy (wystarczy jeden
słabszy dzień, aby dokonać oceny
poniżej faktycznego poziomu
kompetencji),
lepsze wyniki osiągają pracownicy
posiadający większą „siłę przebicia”
oraz pewność siebie, choć ich
kompetencje mogą być na poziomie
gorzej ocenianych uczestników AC,
możliwość błędnej oceny przez
niedostatecznie wyszkolonych asesorów
(subiektywna ocena oceniających
realizację zadań),
wysoki koszt przygotowania
i przeprowadzenia AC,
reżyserowane sytuacje, w których osoba
badana nie zawsze potrafi zachować się
naturalnie,
presja czasu podczas realizacji zadań
(ściśle określony czas na konkretny
etap/działanie),
jak każde narzędzie może zostać „źle
użyte”.

 wymaga lepszej organizacji ze strony



osób odpowiedzialnych za rekrutację
(presja czasu może wpłynąć na jakość
prowadzonego badania),
konieczność zaangażowania dużej
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(ankietowani)









Pobrano z https://www.wir.ue.wroc.pl / Downloaded from Repository of Wroclaw University of Economics and Business 2023-01-08



na stanowiskach średniego szczebla).
pozyskanie dużej ilość informacji
o kandydacie (kilka różnych sytuacji,
z którymi oceniany musi sobie
poradzić, pozwala na lepsze poznanie)
informacja dla zlecających badanie
o zaobserwowanych podczas trwania
Assessment Centre kompetencjach
kandydata na stanowisko
menedżerskie,
informacja dla badanego kandydata
o mocnych stronach i obszarach do
poprawy,
relatywnie wysoki poziom trafności
oceny, szczególnie dla obszarów
o niskim poziomie kompetencji,
możliwość oceny nie tylko
kompetencji, ale również odporności
na stres,
wiarygodność wyniku badania
polegająca na obiektywnej ocenie
realizowanych zadań.



grupy asesorów do przeprowadzenia
badań,
Assessment Centre jest sytuacją
stresującą, co może zniekształcić wyniki
kandydata w stosunku do jego
rzeczywistych możliwości
zawodowych.

Źródło: opracowanie własne na postawie wypowiedzi ankietowanych.

Tradycja stosowania AC/DC w przedsiębiorstwach objętych badaniami wynosi średnio 10-15
lat, co może oznaczać, że firmy działające na terenie Polski w większym stopniu zainteresowały
się tymi metodami dopiero od nieco ponad dekady (dla porównania, np. w Stanach
Zjednoczonych w sektorze prywatnych przedsiębiorstw zaczęto stosować je w drugiej połowie
lat 50-tych XX wieku). Deklaracje większości respondentów wskazują na chęć dalszego
korzystania z ośrodków oceny i rozwoju. W większości firm ilość przeprowadzanych ośrodków
w skali roku będzie w kolejnych latach prawdopodobnie na podobnym lub wyższym poziomie.
Tylko w jednym przypadku (ING Bank Śląski S.A.) planowane jest rzadsze włączanie AC/DC
do procesów realizowanych w obszarze personalnym.
Na obecnym etapie trudno przewidzieć powstanie narzędzia, które mogłoby zastąpić AC/DC
i dostarczałoby podobnie wielu informacji o kandydatach i pracownikach. Autorka dysertacji
przewiduje dalszy rozwój metod w firmach działających w Polsce, szczególnie związany
z technikami wykorzystywanymi podczas sesji. Można przyjąć, że to głównie skuteczność
technik stosowanych w obrębie danego ośrodka oraz umiejętność wyciągania trafnych wniosków
przez asesorów warunkują jakość uzyskiwanych informacji. Podobnie wyzwaniem dla
organizacji może być opracowanie łatwych do wdrożenia i przeprowadzania metod walidacji
przeprowadzanych ośrodków.
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4.2. Analiza i ocena czynników sprzyjających i utrudniających
wdrażanie metod Assessment i Development Centre
w przedsiębiorstwach
Do wdrożenia procedur AC/DC może przekonywać osoby zarządzające przede wszystkim
zwiększenie prawdopodobieństwa trafności decyzji podejmowanych w obszarze personalnym.
Zasadniczym założeniem jest potrzeba bazowania na wiarygodnych informacjach pochodzących
z kompleksowego badania kompetencji kandydatów lub pracowników. Decyzja o implementacji
metod do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w części organizacji oznacza decyzję
strategiczną, wynikającą z przyjętej strategii personalnej. Samo zaś wdrożenie ośrodków oceny
i rozwoju jako instrumentów personalnych powinno wiązać się ze świadomością wymagań,
które wynikają ze Zbioru Wytycznych dotyczących stosowania tych metod.
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Na obecnym etapie ewolucji ośrodków oceny i rozwoju w Polsce są one metodami
najczęściej stosowanymi przez duże przedsiębiorstwa. Podobna praktyka występuje również
w innych krajach. Badania przytoczone przez Ch. Woodruffe potwierdzają, że AC/DC są
domeną większych organizacji 240. Analogicznie wynika z analiz przeprowadzonych przez
48 badaczy w 18 krajach 241. Studia przypadków opisane przez naukowców dotyczyły
zastosowania ośrodków zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach publicznych.
Wielkość organizacji i wynikająca z niej ilość pracowników oraz struktura zatrudnienia są zatem
istotnym kryterium, które należy zaliczyć do czynników wpływających na implementację
AC/DC. Można uznać, że kryterium to łączy się z innymi elementami warunkującym
korzystanie z tych metod, czyli zasobami koniecznymi do ich realizacji. Obejmują one
możliwości

budżetowe,

którymi

dysponuje

organizacja,

ludzi

zaangażowanych

w przedsięwzięcie oraz czas poświęcany na przeprowadzenie ośrodków.
Wysokie koszty związane z przeprowadzeniem AC/DC są wskazywane przez badaczy jako
jedno z głównych ograniczeń związanych z wdrażaniem metod. Kontrargumentem w tym
przypadku mogą być koszty, które i tak firma poniesie, jeśli kluczowe decyzje w obszarze
personalnym okażą się nietrafne (np. koszty ponownej rekrutacji, selekcji i adaptacji zawodowej
nowego pracownika, czy koszty poniesione w związku z programem rozwojowym opracowanym

240

Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 18.
241
Assessment Centres and Global Talent Management (edited by) N. Povah and G.C.Thornton III, 2011, s. 5,
https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=XRjrg1LyPh8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Thornton+III+G.C,+Povah+
N.,+Assessment+Centres+and+Global+Talent+Management&ots=72mSYnLSZG&sig=-Ju8xFIc48bUjDoc2-Rvs
BCVpVg&redir_esc=y#v=onepage&q=Thornton%20III%20G.C%2C%20Povah%20N.%2C%20Assessment%20Ce
ntres%20and%20Global%20Talent%20Management&f=false (22.08.2016).
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na bazie niewłaściwie określonych potrzeb rozwojowych). Na ten element wskazywali
menedżerowie objęci badaniami przy użyciu kwestionariusza ankiety. Zaangażowanie wielu
osób oraz konieczność przeznaczenia znacznej ilości czasu na przeprowadzenie procedury są
elementami wpisanymi w metodykę ośrodków, zatem optymalizacja w tym zakresie mogłaby
przyczynić się do znacząco niższej jakości prowadzonych badań oraz uzyskanych wyników. Dla
organizacji objętych badaniami czas i zaangażowanie wielu osób są czynnikami, które
w niektórych sytuacjach przesądzają o rezygnacji z włączenia AC/DC do danego procesu
(np. ING Bank Śląski S.A.).
Z badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę pracy wynika, iż główną barierą,
z którą zetknęły się przedsiębiorstwa na etapie wdrażania ośrodków oceny i rozwoju była
konieczność pozyskania wiedzy nt. samych metod AC/DC. Z uwagi na to, iż ośrodki oceny
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i rozwoju są stosunkowo nowymi narzędziami w praktyce organizacji działających w Polsce,
istniała konieczność zdobycia profesjonalnej wiedzy na ich temat oraz umiejętności
w przeprowadzaniu procedury. Z wypowiedzi respondentów wynika, że lukę tę w największym
stopniu starały się wypełnić firmy doradztwa personalnego, które wyspecjalizowały się w tych
metodach. W praktyce badanych przedsiębiorstw są one stale obecne, wspierając je w różny
sposób: np. poprzez przeprowadzanie całej procedury AC/DC, częściowe uczestnictwo (w roli
asesorów w tzw. mieszanym zespole asesorskim), opracowywanie zadań na potrzeby
realizowanych ośrodków, przeprowadzanie szkoleń dla przyszłych asesorów, obejmujących
certyfikację adeptów. Z analogicznym wyzwaniem związanym z poznaniem szczegółów
stosowania metod zetknie się zatem każda organizacja, która zdecyduje się na implementację
ośrodków oceny i rozwoju. Zdaniem autorki dysertacji, w sytuacji, kiedy firma nie dysponuje
odpowiednio licznym, wyspecjalizowanym i samodzielnym zespołem asesorskim, korzystnym
rozwiązaniem jest realizacja projektów AC/DC w zespołach mieszanych (pracownicy
zewnętrznych firm doradczych oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację funkcji personalnej
w organizacji, realizujący procesy związane z doborem i rozwojem pracowników, odpowiednio
przygotowani do udziału w sesjach AC/DC). Do takiego wniosku skłoniły autorkę zarówno
wywiady z respondentami jak i własne doświadczenia zawodowe.
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Tabela 4.4. Warunki współpracy przedsiębiorstw z firmami zewnętrznymi doradztwa personalnego w zakresie
wdrożenia procedur AC/DC oraz realizacji sesji
SPOSOBY WSPÓŁPRACY
Z FIRMAMI DORADZTWA
PERSONALNEGO

POTENCJALNE KORZYŚCI

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

1

2

3
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Autonomia, bez współpracy
(samodzielne wdrażanie
procedury AC/DC i realizacja
sesji w oparciu o własne
zasoby organizacji)

 niższe koszty,
 zwiększenie kompetencji


pracowników zaangażowanych
w realizację AC/DC,
elastyczność, możliwość szybszej
realizacji ośrodków, dzięki
zaangażowaniu w prowadzenie
badania pracowników firmy.

 brak informacji zwrotnej i weryfikacji







Współpraca na etapie
wprowadzenia AC/DC do
praktyki ZZL w organizacji

 potencjalnie zgodne ze standardami  ustalenie przez dane przedsiębiorstwo







Model mieszany (wspólna
praca nad wdrożeniem metod,
a następnie stała współpraca i
realizacja sesji w mieszanym
zespole asesorskim)

sposobu realizacji sesji przez osoby
z zewnątrz,
dyspozycyjność asesorów,
zaangażowanie asesorów i otwartość
na ciągłą aktualizację wiedzy
w obszarze AC/DC,
obiektywizm oceny w przypadku
sesji, w których uczestnikami są
pracownicy firmy, a asesorzy mieli
okazję poznać ich lub
współpracować,
trudność związana z opracowaniem
wskaźników behawioralnych do
poszczególnych kompetencji,
tworzenie zadań do oceny
poszczególnych wymiarów, które
pozwalają na ich ujawnienie się
w zachowaniach uczestników sesji.

Zbioru Wytycznych wdrożenie
procedur do praktyki ZZL w firmie,
przeszkolenie pracowników danej
organizacji oraz wskazanie na dobre
praktyki związane z planowaniem,
realizacją i oceną sesji AC/DC,
zaznajomienie firmy zewnętrznej
z potrzebami organizacji oraz jej
specyfiką,
wsparcie w opracowaniu modelu
kompetencyjnego i/oraz
wskaźników behawioralnych do
oceny kompetencji,
opracowanie zadań do oceny
poszczególnych wymiarów,
możliwość przeprowadzenia
pilotażu zadań i analiza ich
skuteczności w ocenie wymiarów.



limitów czasowych, które
uniemożliwiają gruntowne
przeszkolenie asesorów,
brak realizacji sesji pokazowych,
oceny pracy asesorów wdrażanych do
realizacji ośrodków.

 potencjalnie zgodne ze standardami  dopasowanie terminów realizacji prac




Zbioru Wytycznych wdrożenie
procedur do praktyki ZZL w firmie,
przeszkolenie pracowników danej
organizacji oraz wskazanie na dobre
praktyki związane z planowaniem,
realizacją i oceną sesji AC/DC,
zaznajomienie firmy zewnętrznej
z potrzebami organizacji oraz jej
specyfiką.

i sesji do potrzeb przedsiębiorstwa,

 koszty współpracy i realizacji sesji
wspólnie z firmą zewnętrzną.

146

Rozdział 4. Uwarunkowania stosowania metod Assessment i Development Centre w organizacjach

1

2

3

 wsparcie w opracowaniu modelu
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Zlecenie całości działań
związanych z wdrożeniem
procedury AC/DC
i przeprowadzaniem ośrodków

kompetencyjnego i/oraz
wskaźników behawioralnych do
oceny poszczególnych kompetencji,
opracowanie zadań do oceny
poszczególnych wymiarów,
możliwość przeprowadzenia
pilotażu zadań i analiza ich
skuteczności w ocenie wymiarów,
zwiększenie obiektywizmu oceny
dzięki pracy asesorów w zespołach
mieszanych,
dostarczanie przez firmę zewnętrzną
wiedzy nt. dobrych praktyk
związanych z realizacja ośrodków,
bieżąca informacja zwrotna oraz
korekta nieprawidłowości
w organizacji ośrodków oraz pracy
asesorów wewnętrznych.

 niewielkie zaangażowanie






organizacji w prace związane
z wdrożeniem procedur AC/DC
oraz realizacją sesji,
elastyczność w wyborze miejsca
przeprowadzenia sesji
(pomieszczenia organizacji lub
miejsce zapewnione przez firmę
zewnętrzną),
uzyskanie gotowych wyników
oceny kompetencji kandydatów lub
pracowników,
obiektywizm oceny.

 wysokie koszty wdrożenia AC/DC
i realizacji sesji,

 brak wystarczającego dopasowania



ośrodka do specyfiki branży oraz
kultury organizacyjnej danego
przedsiębiorstwa,
możliwość wydłużenia się czasu
trwania procesów z wykorzystaniem
AC/DC spowodowany dostępnością
firmy zewnętrznej.

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, pewne elementy związane z wdrożeniem metod mogą powodować, że
świadoma wymagań stawianych procedurze AC/DC firma nie zdecyduje się na poświęcenie
zasobów i środków na zastosowanie tak skomplikowanej oraz czaso- i kosztochłonnej metody.
Dla innej bariery w postaci budżetu, czasu i zasobów, mogą nie mieć większego znaczenia.
Kluczowe okażą się za to korzyści, które potencjalnie może osiągnąć organizacja, dzięki
zastosowaniu procedury ośrodków lub nawet zintegrowaniu AC/DC z pozostałą częścią systemu
zarządzania zasobami ludzkim. Wszystkie organizacje objęte badaniami deklarują konieczność
dopasowania kompetencyjnego pracowników oraz realizację działań związanych z ich
rozwojem, jednak w praktyce zdarza się, że czasochłonność i kosztowność metod przesądzają
o pominięciu ich np. w sytuacji presji czasu.
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4.3. Implikacje menedżerskie w zakresie wykorzystania metod
Assessment i Development Centre w procesach zarządzania
zasobami ludzkimi
Na podstawie studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań empirycznych można
stwierdzić, że ośrodki oceny i rozwoju mogą istotnie oddziaływać na pozyskanie, relokację
i rozwijanie zasobów ludzkich danej organizacji, a także działania związane ze wsparciem
pracowników na wyjściu z organizacji. Istnieje zatem możliwość powiązania AC/DC
z procesami oraz instrumentami zarządzania zasobami ludzkimi. Zdaniem autorki pracy
w podejściu do analizy i oceny możliwości oraz sposobu podejścia do implementacji metod
AC/DC w przedsiębiorstwach kluczowe znaczenie odgrywają dwie kwestie:
1. Wdrożenie procedur AC/DC jako składnika procesów zarządzania zasobami ludzkimi
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realizowalnych w organizacji, w obrębie takich polityk jak: rekrutacja i selekcja, polityka
szkoleniowa, ocena pracowników oraz outplacement,
2. Właściwa realizacja projektów AC/DC, obejmująca planowanie, realizację i ocenę
przeprowadzanych ośrodków.
Konkluzje podrozdziału 2.3. niniejszej rozprawy wskazują, iż na każdym etapie realizacji
funkcji personalnej możliwe jest wykorzystanie metod AC/DC do celów związanych
z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Implikacje menedżerskie, dotyczące zastosowania metod
AC/DC w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w danej organizacji, nie mogą ograniczać
się wyłącznie do wskazania samych procesów realizowanych w obszarze personalnym. Istotne
jest bowiem powiązanie wielu elementów związanych ze strategią personalną organizacji
i wynikającymi z niej celami działań podejmowanymi w związku z zarządzaniem zasobami
ludzkimi. W przypadku strategii personalnej zdekomponowane cele i strategie funkcji
personalnej powinny przekładać się na konkretne działania, które pozostają w ścisłej integracji
z wymaganiami i zadaniami organizacji: dotyczy to skali i sposobu pozyskiwania i selekcji
pracowników, ich adaptacji, szkolenia i rozwoju, sposobu i systemu motywowania i oceny kadry
oraz stosunków pracy 242. Włączenie ośrodków oceny i rozwoju do systemu zarządzania
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie może przyczynić się do utrzymania ciągłości działań
personalnych. Tak w literaturze, jak i w praktyce badanych przedsiębiorstw wdrożenie AC/DC
uzależnione jest od celów, jakie stawia sobie organizacja w obszarze realizacji funkcji
personalnej. Pozostają one w ścisłej relacji do strategii firmy, jej misji i kultury organizacyjnej,

242

T. Listwan, Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie
kadrami, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, s. 68.
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zewnętrznych i wewnętrznych czynników dotyczących zatrudnienia, oceny posiadanych
zasobów ludzkich, istniejących szans i zagrożeń. Wdrożenie metod AC/DC do praktyki
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji może obejmować zarówno cały system
zarządzania kompetencjami, jak również dotyczyć wybranych procesów (np. w firmie Impel
Business Solutions stosowane są tylko ośrodki oceny, co wynika z obowiązującej w organizacji
polityki rekrutacji i selekcji).
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POZYSKIWANIE:
 selekcja
 wizerunek pracodawcy
 kadra sukcesorów
 talenty

ANALIZA PRACY
(profil kompetenyjny,
opis stanowiska)

AC/DC

RELOKACJA:
 awans
 przemieszczenie
 transfer

ROZWIJANIE:
 ścieżka kariery
 plan rozwoju
 program szkoleń

OUTPLACEMENT:
 ocena możliwości
na rynku pracy

Rys. 4.1. Powiązanie AC/DC z procesami i instrumentami zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Kawka, T. Listwan, Dobór pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami,
T. Listwan (red.), Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, s. 142; M. Juchnowicz, Proces oceny
pracowników, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, M. Juchnowicz (red.),
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 379.

Właściwa realizacja AC/DC dotyczy ich planowania, realizacji oraz oceny. Wdrożenie metod
obejmuje w głównej mierze właściwą realizację tych projektów w przestrzeni danej organizacji.
Ustalenie celu ośrodka pozwala na prawidłowy dobór metody: AC, DC, ewentualnie
zastosowanie połączenia obu procedur. W tabeli numer 4.5. wskazano na wybrane problemy
w obrębie metodyki ośrodków oceny i rozwoju oraz zarekomendowano sposoby ich rozwiązania
wraz z określeniem odpowiedzialności uczestników projektu.
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Tabela 4.5. Wybrane problemy na etapie planowania, realizacji i oceny projektów AC/DC

TREŚĆ PROBLEMU

PROPONOWANY
SPOSÓB
ROZWIĄZANIA
PROBLEMU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

1

2

3

4

Wybór koordynatora
projektu i członków zespołu
projektowego.

Dobór osób odpowiednio
przygotowanych do
przydzielonych im ról.

ETAP W PROCEDURZE
AC/DC

Odpowiednie
Menedżer działu
przeszkolenie,
personalnego.
znajomość zasad
wynikających ze Zbioru
Wytycznych oraz
wewnętrznych
regulaminów i kodeksu
etyki asesora AC/DC.

Opracowanie harmonogramu Ustalenie ram czasowych
projektu.
oraz kolejnych etapów
AC/DC.

Opracowanie
Koordynator projektu,
harmonogramu
menedżer działu
zawierającego przebieg personalnego.
procesu przygotowania,
przeprowadzenia i oceny
ośrodka.

Analiza stanowiska pracy.

Ocena stanowiska lub roli
zawodowej pod kątem
wymagań
kwalifikacyjnych,
kompetencyjnych oraz
wymiarów, które
warunkują sukces na
stanowisku.

Analiza dostępnych
dokumentów: opisów
stanowiska pracy,
raportów, wywiady
z pracownikami,
dyskusje panelowe.

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, wybrani
asesorzy.

Określenie celu projektu

Ustalenie treści
informacji, które mają
zostać pozyskane dzięki
badaniu

Wyraźne rozróżnienie
między ośrodkiem
oceny a ośrodkiem
rozwoju.

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, menedżer
zlecający badanie.

Dobranie grupy docelowej

Ustalenie charakterystyki
osób objętych badaniem
oraz ich ilości.

Dobór kandydatów lub
pracowników
zapraszanych na sesje
AC/DC.

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, menedżer
zlecający badanie.

Określenie wymiarów

Dobór kompetencji
i innych wymiarów
objętych badaniem;
opracowanie wzoru
raportu końcowego
o uczestniku.

Analiza modelu
kompetencyjnego pod
kątem opisów
kompetencji wybranych
do oceny; opracowanie
zakresu i sposobu opisu
zachowań uczestników
obserwowanych podczas
sesji na potrzeby
raportu.

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, menedżer
zlecający badanie, wybrani
asesorzy.

Techniki w obrębie ośrodka
oceny i rozwoju

Dobór adekwatnych
rodzajów zadań, które
pozwolą na obserwacje
kompetencji i wymiarów
wskazanych do
obserwacji podczas sesji.

Stworzenie matrycy
kompetencji wraz
z przypisanymi
technikami oceny,
zapewnienie oceny
każdej kompetencji
w minimum dwóch
zadaniach.

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, menedżer
zlecający badanie, wybrani
asesorzy.
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Dobór wykwalifikowanych
asesorów

Ustalenie odpowiedniej
liczby asesorów obecnych
na sesji i dokonujących
obserwacji w stosunku do
liczby uczestników (1:1),
zróżnicowanie w obrębie
zespołu asesorskiego.
Sprawdzenie, czy istnieje
relacja służbowa między
asesorem a osobą
ocenianą.

Przypisanie w
harmonogramie samej
sesji asesorów do
uczestników,
rozróżnienie na
asesorów wiodących
i asesorów
pomocniczych, wybór
administratora sesji.
Zadbanie o dobór
asesorów odpowiednio
wykwalifikowanych,
zróżnicowanych pod
względem wieku, płci,
zapewnienie
obiektywizmu oceny
(brak relacji między
ocenianym a
oceniającym).

Koordynator projektu.

Szkolenie asesorów

Omówienie projektu
AC/DC, zapoznanie
z zasadami oceny oraz
treścią i sposobem
interpretacji zachowań
uczestników sesji;
opracowanie
„podręcznika” asesora,
zawierającego wszystkie
użyteczne materiały
obejmujące realizację
sesji, w tym
wykorzystywane zadania
i instrukcje.

Omówienie celu,
Koordynator projektu,
przebiegu i założeń
menedżer działu
sesji, pogłębiona analiza personalnego, asesorzy.
wskaźników
behawioralnych
poszczególnych
kompetencji,
przeprowadzenie
symulacji zadań z sesji
przez asesorów i
określenie możliwych
sposobów ich
interpretacji
(przeprowadzenie
treningu frame-of-reference, który polega
na wypracowaniu przez
wszystkich asesorów
jednolitego sposobu
interpretowania
zachowań); ćwiczenia
nakierowane na
wywołanie u uczestnika
zachowań,
zidentyfikowanych jako
istotne podczas analizy
pracy, sprawdzenie
przed sesją poziomu
wiedzy asesorów
o zadaniach.

Komunikacja projektu
do uczestników

Poinformowanie o celu,
miejscu i terminie
realizacji badania oraz
zasadach
przeprowadzania procesu
oceny zgodnie z zasadami
AC/DC.

Przejrzysty przekaz
informacji nt. założeń
badania, sposobu
wykorzystania przez
wybrane osoby
informacji zebranych
podczas ośrodka;
określenie, na czym

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, menadżer
zlecający badanie.
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polega ocena wg metodą
AC/DC, sposobu
przygotowania do sesji.
Przekazanie informacji
nt. terminu, miejsca oraz
czasu trwania ośrodka.
Przeprowadzenie sesji

Realizacja sesji zgodnie
z opracowanym
harmonogramem:
powitanie uczestników,
omówienie planu dnia
oraz wskazanie na termin
i sposób udzielenia
informacji zwrotnej.

Zobowiązanie
Koordynator projektu,
wszystkich osób
administrator sesji, asesorzy.
zaangażowanych
w realizację sesji do
przestrzegania
ustalonych zasad, w tym
dbałość o terminową
realizację
poszczególnych
elementów sesji.

Rejestrowanie zachowań
i integracja ocen

Rzetelność prowadzonych
obserwacji oraz
dokonywanych ocen
cząstkowych i zbiorczych.

Notatki, nagrania za
Asesorzy.
zgodą uczestników;
dokonywanie ocen
uczestników po każdym
zadaniu, dyskusje w
parach asesorskich,
integracja ocen oparta
na konsensusie
asesorów, określenie
końcowych wyników
(przypisanie
uczestnikom średniego
szacunku ocen (OAR –
Overall Assessment
Rating)

Raport z sesji

Terminowe sporządzenie
podsumowania sesji dla
każdego uczestnika.
W niektórych
przypadkach sporządzenie
dodatkowo raportu
zbiorczego o wszystkich
uczestnikach.

W zależności od
Asesorzy.
opracowanego wzoru
raportu, opis
poszczególnych
kompetencji, w oparciu
o dokonane obserwacje.

Wykorzystanie uzyskanych
informacji

Podjęcie decyzji
personalnych w
zależności od celu
projektu w oparciu
o uzyskane wyniki (np.
wybór, promocja,
odrzucenie, rozwój, itp.).

Uwzględnienie
w procesie
podejmowania decyzji
również innych danych
niż tylko informacje
pozyskane podczas sesji.

Informacja zwrotna

Przekazanie uczestnikom
informacji zwrotnej
dotyczącej wyników sesji,
omówienie uzyskanych
ocen i obserwacji, które
na nie wpłynęły.

Udzielenie informacji
Asesorzy.
w możliwie
najszybszym terminie,
zgodnie
z harmonogramem
projektu; feedback
może zawierać elementy
coachingu i stać się
wstępem do określania

Koordynator projektu,
menedżer działu
personalnego, menedżer
zlecający badanie.
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celów rozwojowych na
bazie uzyskanych
wyników.
Ocena skuteczności
prowadzonego projektu
AC/DC

Ocena projektu zarówno
od strony organizacyjnej
jak i merytorycznej,
sprawdzenie trafności
treściowej.

Analiza założeń projektu Koordynator projektu,
oraz sprawdzenie jego
menedżer działu
skuteczności
personalnego.
w zbieraniu informacji
o poziomie kompetencji
uczestników sesji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych i badań empirycznych.

Wdrożenie metod do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi danej organizacji oznacza
podjęcie decyzji o wykorzystaniu zaawansowanego i skomplikowanego sposobu zbierania
informacji o kandydatach i uczestnikach zgodnie z przyjętymi zasadami Zbioru Wytycznych.
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Przygotowanie pojedynczego ośrodka wiąże się bowiem z koniecznością odpowiedniego
i starannego przygotowania sesji. Jak już wskazywano, na każdym etapie przygotowania, realizacji
i oceny projektu mogą wystąpić elementy zaburzające jego przebieg oraz obniżające jakość
uzyskiwanych informacji nt. rzeczywistego poziomu kompetencji uczestników badania. Osoby
koordynujące wdrożenie oraz realizację procedur AC/DC powinny zadbać o każdy szczegół
związany z poszczególnymi etapami realizacji projektu AC/DC oraz wykazywać się etyką,
odpowiedzialnością za powierzone zadanie, zaangażowaniem, analitycznym myśleniem,
umiejętnością przewidywania ewentualnych problemów i radzeniem sobie z ich skutecznym
rozwiązywaniem.

4.4. Kierunki wykorzystania i doskonalenia metod
Assessment i Development Centre w przedsiębiorstwach
funkcjonujących w Polsce
Wnioski wynikające z przeprowadzonych studiów literaturowych i badań empirycznych są
przyczynkiem do sformułowania praktycznych zaleceń związanych z kierunkami wykorzystania
metod AC/DC w organizacjach funkcjonujących w Polsce oraz ich doskonaleniem. Rekomendacje
dotyczą także procesów, w których ośrodki oceny i rozwoju mogą znaleźć zastosowanie.
Na obecnym etapie rozwoju metod możliwe jest korzystanie z nich w różnych procesach HR.
Zbiór Wytycznych rekomenduje zastosowanie metod w selekcji kandydatów, diagnostyce
rozwojowej, wczesnej identyfikacji i ocenie potencjału zawodowego, ocenie kompetencji,
planowaniu rotacji stanowisk oraz wszelkich kombinacjach wymienionych zakresów. Wyniki
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przeprowadzanych badań empirycznych pokazały, że metody są wykorzystywane w doborze
wewnętrznym i zewnętrznym kandydatów do pracy, tworzeniu planu sukcesji – identyfikowaniu
potencjalnych sukcesorów na stanowiskach menedżerskich, wyłanianiu talentów oraz mentorów,
doborze ekspatriantów oraz w szeroko pojętych działaniach, służących identyfikacji obszarów do
rozwoju, a także określaniu planów szkoleń. Firmy objęte badaniami stosują metody przede
wszystkim w procesach związanych z rolami zawodowymi uznawanymi przez nie za kluczowe.
Jako przykład takich ról podają głównie stanowiska menedżerskie różnych szczebli, również
stanowiska pracy związane ze sprzedażą. Respondenci ankiety dodatkowo wskazali stanowisko
Kierownika Projektu – badani stwierdzili, że, szczególnie w dużych firmach, coraz częściej
realizowane są tzw. projekty cross-funkcyjne, skupiające pracowników z różnych części
organizacji oraz także realizowane na poziomie międzynarodowym. Osoba pełniąca funkcję
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szefa projektu powinna odznaczać się wysokimi kompetencjami w obszarze zarządzania
różnorodnością, przewodzenia zespołowi oraz współpracy i wywierania wpływu. Zatem jej
dobór stanowi przykład procesu selekcji, w którym ośrodek oceny mógłby sprawdzić się
najlepiej.
Zdaniem autorki dysertacji istnieje także szerokie pole do wykorzystania metod poza
przedsiębiorstwami, w sektorze publicznym. Są to przede wszystkim te role zawodowe i funkcje
publiczne, które wymagają rozwiniętych kompetencji społecznych. Ośrodki oceny i rozwoju
mogłyby znaleźć zastosowanie:




jako element kwalifikacji lub rozwoju w zawodzie nauczyciela, wykładowcy,
w doborze kadry kierowniczej w instytucjach państwowych: urzędy, policja, służba zdrowia,
spółki skarbu państwa itp. (gdzie dodatkowo mogłyby zapewnić transparentność procesu
doboru opartego na określonych kryteriach),



jako narzędzie wsparcia w rozwoju kompetencji społecznych uczniów i studentów.
Z wiedzy autorki niniejszej pracy wynika, że metody AC/DC wykorzystywane są na

niektórych uczelniach wyższych. Stosowane są przez studentów na etapie doboru członków
zespołów w ramach stowarzyszeń i organizacji studenckich oraz w biurach karier do badania
potencjału zawodowego i przygotowywania absolwentów do wyjścia na rynek pracy.
Każdorazowo przed włączeniem AC/DC do poszczególnych procesów decydenci w danej
organizacji powinni precyzyjnie określić cel ośrodka oraz przemyśleć zasadność stosowania
metody. Pomocne mogą być odpowiedzi na pytania proponowane przez M. Juchnowicz: Czy
uważasz, że ośrodki oceny i rozwoju stanowią odpowiednią metodę oceny, biorąc pod uwagę
obecne potrzeby naszej organizacji? Jakie są kluczowe zadania/etapy projektu, na które powinno
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się zwrócić szczególną uwagę podczas jego planowania i realizacji? 243 Czy ewentualnie istnieje
inny sposób, który pozwoli zebrać podobne dane, a będzie mniej kosztowny lub czasochłonny?
Zdaniem autorki dysertacji, jeśli organizacja nie może w danym momencie zdecydować
o włączeniu do procesu HR tak zaawansowanych metod jak AC/DC, dobrym rozwiązaniem jest
wsparcie np. procesu selekcji poprzez tzw. techniki oparte na dowodach i ocenie działania,
wymieniane przez J. Woźniaka i P. Prokopowicza. Zwielokrotnienie źródeł pozyskiwania
danych oraz ilości obserwacji dotyczących sposobu pracy kandydata pozwala oprzeć
podejmowane decyzje na faktach.
Doskonalenie metod AC/DC w kontekście danej organizacji może oznaczać optymalne,
odpowiadające potrzebom danego procesu, sprawne realizowanie procedury, dobór coraz bardziej
skutecznych technik w obrębie ośrodków, a także zdobywanie większych umiejętności przez osoby
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odpowiedzialne za ich przeprowadzenie. Wykonane badania empiryczne, ze względu na
zastosowaną główną metodę badawczą studium przypadku, pozwalają na generalizację analityczną.
Rekomendacje dotyczące kierunków doskonalenia metod w przedsiębiorstwach działających
w Polsce mogą powstać na bazie poznanego fragmentu opisu praktyki stosowania ośrodków oceny
i rozwoju w 6 objętych badaniami firmach, również na podstawie analizy krytycznej piśmiennictwa
dotyczącego tej tematyki, a także własnych obserwacji i doświadczeń autorki pracy.
Zdaniem autorki dysertacji kierunki doskonalenia metod dana organizacja może zasadniczo
rozpatrywać z punktu widzenia czterech obszarów:



relacji między strategią przedsiębiorstwa i strategią personalną a dopasowaniem
instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi, w tym celów stawianych AC/DC,





udoskonalania procedury realizacji ośrodków,
walidacji metod AC/DC,
budowanie wizerunku firmy oraz zaangażowania pracowników w działania na rzecz rozwoju
osobistego.
Strategia personalna przedsiębiorstwa, poprzez odpowiednie dopasowanie procedur

i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi, powinna odpowiadać na rzeczywiste potrzeby
biznesu. W zależności od jej kierunku może skupiać się np. na pozyskiwaniu nowych
pracowników, czy dbałości o utrzymanie stabilności zatrudnienia. W obu przypadkach ocena
realizacji strategii może koncentrować się na aspektach ilościowych (liczba zatrudnionych
i koszty zatrudnienia) oraz jakościowych (zgodności posiadanych przez pracowników
243

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 386.
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kompetencji zawodowych z potrzebami organizacji) 244. W dużych przedsiębiorstwach, takich jak
np. firmy objęte badaniami empirycznymi, istnieje możliwość zintegrowania procesów
obejmujących zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji poprzez wdrożenie np. systemu
zarządzania kompetencjami. Pozwala on na skonsolidowanie poszczególnych procesów, takich
jak np. dobór pracowników, programy zarządzania talentami, czy okresowa ocena pracowników.
Zastosowanie w nich AC/DC może stanowić źródło informacji dotyczących jakości zasobów
ludzkich organizacji, a tym samym zwiększać trafność decyzji podejmowanych w stosunku do
obecnych i przyszłych pracowników. Osoby odpowiedzialne za stosowanie narzędzi w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi powinny na bieżąco monitorować oraz redefiniować
oczekiwania stawiane pracownikom na danych stanowiskach i odzwierciedlać je w rzetelnie
odpracowanych,

odpowiadających

rzeczywistości

i

potrzebom

organizacji

profilach
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kompetencyjnych. Te z kolei stanowią bazę do rozpoczęcia procedury tworzenia ośrodków.
Udoskonalanie samej procedury realizacji AC/DC jest możliwe dzięki elastyczności metod.
Modyfikacje mogą obejmować włączanie do sesji różnych technik oceny. Jako przykład można
podać te, które opierają się na zastosowaniu nowych technologii i umożliwiają szybkie
generowanie wyników uzyskanych przez uczestników w danym zadaniu. Zdaniem autorki
dysertacji innym kierunkiem doskonalenia metody AC może być wprowadzanie do ośrodków
elementów, które wymagają od kandydata uprzedniego przygotowania się do sesji na bazie
przekazanych materiałów, a następnie, już w trakcie sesji, wykazania wiedzą lub
umiejętnościami w kontekście danego zadania. Pozwala to dodatkowo, już na etapie selekcji,
ocenić zaangażowanie kandydata oraz określić motywację do pracy w danej organizacji. Zadania
przygotowywane na potrzeby ośrodków oceny powinny mieć ścisły związek ze stanowiskiem.
Tak skonstruowany ośrodek dodatkowo może dostarczać kandydatom zewnętrznym wstępnych
wiedzy nt. wyzwań, z jakimi wiąże się praca na danym stanowisku oraz informacji, jaka jest
kultura organizacyjna danej firmy. Ponadto warto rozważyć przygotowanie sesji, w której
poszczególne zadania stanowiłyby spójną całość, poprzez osadzenie ich treści w określonej
branży i określonym kontekście sytuacyjnym, w miejsce zadań zróżnicowanych pod tym
względem i wymagających od uczestnika ciągłej zmiany ról. W miarę możliwości ośrodki oceny
realizowane na potrzeby obsady kluczowych stanowisk w firmie warto wydłużyć np. do dwóch
dni, a także wykorzystać wywiad ustrukturyzowany jako jedną z technik w ramach ośrodka.

244

M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 147.
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Korzystną praktyką jest także udział menedżerów w sesjach AC w roli obserwatorów lub osób
dokonujących ocen.
Warto zauważyć, że metody AC/DC podlegają rozwojowi. O ich ewolucji świadczy nie tylko
włączanie w skład ich metodyki nowych narzędzi oceny, ale również powstawanie nowych
odmian ośrodków, które wynikają z różnych celów ich stosowania (np. Development and
Learning Centre, ośrodek samooceny). Z przeprowadzonych badan empirycznych wynika, że
w przedsiębiorstwach wzrasta zainteresowanie ośrodkami rozwoju, zatem wymienione rodzaje
ośrodków, nakierowane na rozwój i trening, a także uwzględniające informacje pochodzące
z samooceny mogą stanowić ważny wkład w procesie doskonalenia kompetencji pracowników.
Opracowanie w przedsiębiorstwach metod badania trafności i jakości ośrodków z pewnością
należy uznać za kolejny istotny element związany z korzystaniem z metod AC/DC. Jest to
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szczególnie ważne w tych organizacjach, w których stosowane są one często. Zdaniem autorki
dysertacji do zwiększenia trafności uzyskiwanych wyników badań metodami AC/DC przyczynia
się przede wszystkich ścisłe przestrzeganie zasad opisanych w Zbiorze Wytycznych, dbałość
o stały rozwój i doskonalenie warsztatu przez asesorów i osoby odpowiedzialne za realizację
ośrodków, a także współpraca z organizacjami specjalizującymi się w prowadzeniu projektów
AC/DC. W sytuacji, kiedy sesje realizowane siłami wewnętrznymi nie przynoszą zakładanych
rezultatów, rozwiązaniem może być przeprowadzenie audytu przez firmę doradztwa
personalnego, w celu dokonania analizy i oceny praktyki AC/DC oraz wskazania obszarów,
które wymagają poprawy. Złożoność metod powoduje, że wszelkie odstępstwa od zasad
tworzenia i przeprowadzania ośrodków mogą skutkować obniżeniem trafności prowadzonego
badania. Z kolei przykłady metod walidacji opisane w literaturze można przedstawić w sposób
wskazujący na kierunki opracowywania procedur walidacji:



perspektywa krótkoterminowa – badanie walidacyjne pojedynczego projektu AC/DC, polegające
na ocenie trafności treściowej, czyli udokumentowaniu związku pomiędzy ćwiczeniami
wykorzystywanymi w ocenie a ocenianymi wymiarami, atrybutami i kompetencjami.



perspektywa długoterminowa – badanie longitudinalne, przeprowadzone na wzór analizy
Management Progres Study, polegające na ocenie trafności decyzji personalnych na
podstawie analizy karier pracowników w danej organizacji. Zdaniem autorki dysertacji może
być ono bardzo trudne do realizacji z powodu rotacji pracowników, która jest coraz częściej
obserwowana w organizacjach. Jego poważnym ograniczeniem jest także konieczność
długiego oczekiwania na wyniki.
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Wreszcie ośrodki oceny i rozwoju mogą stanowić element budujący wizerunek
pracodawcy, korzystającego z nowoczesnych narzędzi w obszarze HR oraz zaangażowanego
w działania na rzecz rozwoju pracowników. Zdaniem autorki pracy istotne znaczenie odgrywa
komunikacja związana z realizacją projektów AC/DC. Kandydaci uczestniczący w procesach,
których celem jest selekcja nie mogą poczuć się potraktowani instrumentalnie, mimo iż w tym
przypadku ośrodek zaspokaja przede wszystkim potrzeby pracodawcy. W przypadku
Development Centre ważne jest podkreślenie celu związanego z rozwojem kompetencji,
określaniem mocnych stron oraz ustalaniem potrzeb związanych z rozwojem. Udzielenie
informacji zwrotnej po sesji AC może korzystnie wpłynąć na postrzeganie firmy przez
kandydata, nawet jeśli nie zostanie wybrany na stanowisko, o które się ubiegał. Z kolei ośrodki
rozwoju mogą zostać uznane za wyraz dbałości firmy o rozwój kompetencji pracowników.
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Zwiększenie udziału Development Centre w procesach z obszaru rozwoju może zostać
pozytywnie odebrane przez pracowników (przy założeniu zadbania o wysoką jakość badania,
udzielonej informacji zwrotnej oraz wykorzystaniu wyników badania w sposób, który został
zakomunikowany przed sesją), a także zapobiegać rotacji oraz zwiększać zaangażowanie
pracowników w dbałość o własny rozwój zawodowy. Jak dowiódł T. Schultz, ludzie, podobnie
jak przedsiębiorstwa, zwiększają swoje kwalifikacje po to, żeby zwiększyć swoją wartość,
która powinna przekładać się na wyższe zarobki 245. W tym kontekście istotną cechą AC/DC
jest koncentracja na tych elementach związanych z funkcjonowaniem człowieka w pracy
i relacjach społecznych, które można rozwijać i które poddają się rozwojowi. Stwarza to
pracownikom możliwość obejmowania stanowisk o wyższej odpowiedzialności i często
wyższym poziomie wynagrodzenia.
Autorka przewiduje dalszy rozwój metod AC/DC w firmach działających w Polsce,
szczególnie związany z częstszym stosowaniem Development Centre w celu doskonalenia
kompetencji pracowników. Jest prawdopodobne, że organizacje będą także poszukiwać nowych
technik oceny oraz sposobów na pomiar trafności diagnostycznej i prognostycznej stosowanych
narzędzi, również wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jeden z ostatnich
międzynarodowych kongresów poświęconych metodom AC/DC dotyczył zastosowania nowych
technologii w obrębie ośrodków. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych badań empirycznych,
żadna organizacja nie wykorzystuje samooceny, przed lub po realizacji sesji. Zdaniem autorki
dysertacji mogłoby to przyczynić się do zwiększenia ilości informacji uzyskanych o kandydacie

245

R. Kłeczek, Pieniądze oddałem, a francuski został, blog: Marketing i wartość, 2015, http://marketin
giwartosc.blogspot.com (29.08.2016).
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lub pracowniku. Reasumując, to głównie skuteczność technik użytych w obrębie danego ośrodka
oraz umiejętność wyciągania trafnych wniosków przez asesorów warunkują jakość
uzyskiwanych informacji.

***
W rozdziale przedstawiono analizę zbiorczą wyników badań przeprowadzonych metodą
studium przypadku w sześciu przedsiębiorstwach działających na terenie Polski oraz
kwestionariusza ankiety skierowanego do uczestników sesji i menedżerów, korzystających
z ocen uzyskiwanych dzięki zastosowaniu ośrodków oceny i rozwoju. Intencją badań
empirycznych było zwiększenie wiedzy w obrębie przedmiotu badań – metod AC/DC
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i sposobów ich wykorzystania w celu doskonalenia pracowników w organizacjach. Mimo iż
główny cel stosowania ośrodków w polskich przedsiębiorstwach to nadal cel selekcyjny, jednak
można uznać, że zarówno dobór zewnętrzny, jak i wewnętrzny daje początek pewnym
działaniom rozwojowym, które z założenia oznaczają kształtowanie kompetencji pracowników.
Szczegółowe informacje pozyskane o kandydacie lub pracowniku podczas sesji, jak pokazują
przeprowadzone eksploracje, często stanowią punkt wyjścia do opracowania planu rozwoju
zawodowego. Interpretacja uzyskanych wyników badań stworzyła również możliwość
poszukiwania elementów wspólnych oraz tych, które różnicują przedsiębiorstwa w kontekście
praktyki stosowania AC/DC.
Intencją rozdziału czwartego było m.in. wypełnienie celu aplikacyjnego niniejszej dysertacji.
Na bazie przeprowadzonych analiz określono czynniki sprzyjające i utrudniające wdrażanie metod
AC/DC w przedsiębiorstwach. Główną przesłanką stosowania metod jest potrzeba korzystania
przez organizacje ze sprawdzonych, gwarantujących wysoką jakość uzyskiwanych wyników,
metod oceny kompetencji. Wiedza ta, w zależności od celu ośrodka, wykorzystywana jest do
podjęcia decyzji personalnych związanych przede wszystkim z doborem lub rozwojem
pracowników. Wśród czynników przesądzających o włączeniu AC/DC do danego procesu,
wymienia się koszty związane z przeprowadzeniem sesji, czas przeznaczony na ich realizację oraz
zaangażowanie pracowników. Dla przedsiębiorstw objętych badaniami istotne znaczenie we
wdrożeniu procedur ośrodków oraz planowaniu i przeprowadzaniu sesji odgrywają zewnętrzne
firmy doradztwa personalnego. Zakres współpracy między podmiotami, w zależności od przyjętej
opcji, może wiązać się z określonymi korzyściami oraz ograniczeniami, które autorka pracy starała
się wskazać.
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Implikacje menedżerskie dotyczące wykorzystania ośrodków oceny i rozwoju w procesach
zarządzania zasobami ludzkimi wiążą się z kwestią wdrożenia metod AC/DC do praktyki
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz zgodną z zasadami Zbioru Wytycznych
realizacją poszczególnych projektów. Studia literaturowe oraz przeprowadzone badania
empiryczne pozwalają stwierdzić, że ośrodki oceny i rozwoju będą w dalszym ciągu podlegać
rozwojowi oraz potencjalnie może zwiększyć się zakres ich stosowania. Oznacza to zatem
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możliwość dalszych eksploracji w omawianym przedmiocie badawczym.
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Problematyka obejmująca doskonalenie kompetencji pracowników jest jednym z obszarów
w obrębie szerokiego spectrum zagadnień związanych z realizacją funkcji personalnej
w przedsiębiorstwach. Autorka skoncentrowała się na wybranym fragmencie rzeczywistości,
który dotyczył analizy możliwości i sposobów wykorzystania metod Assessment Centre
i Development Centre w procesach, które z założenia mają wspierać zarządzanie zasobami
ludzkimi w organizacjach. Zdiagnozowana luka dotycząca braku pogłębionych eksploracji we
wskazanym przedmiocie badawczym, które byłyby opisane na gruncie literatury polskiej, a także
chęć zaspokojenia ciekawości poznawczej, zaowocowały podjęciem badań. Przeprowadzone
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eksploracje teoretyczne i empiryczne, zdaniem autorki dysertacji, pozwoliły na zrealizowanie
postawionych celów w sferze poznawczej i empirycznej. Umożliwiły również sformułowanie
praktycznych wskazówek dla praktyki zarządzania, związanych z warunkami stosowania
ośrodków oceny i rozwoju w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.
Rezultaty badań własnych zostaną syntetycznie podsumowane poprzez odniesienie się do celów
pracy i udzielonych w kolejnych jej rozdziałach odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Celem badań teoretycznych było określenie stanu badań literaturowych dotyczących rozwoju
zawodowego pracowników oraz ich doskonalenia w świetle współczesnych koncepcji
zarządzania zasobami ludzkimi i procesów, w których wykorzystywane są narzędzia służące
kształtowaniu kompetencji. Drugi obszar tematyczny odnosił się do przedmiotu badań,
obejmował charakterystykę metod Assessment Centre i Development Centre, w tym określenie
ich roli w doskonaleniu kompetencji pracowników.
W rezultacie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że potrzeba doskonalenia
pracowników wynika przede wszystkich z bieżących i przyszłych potrzeb organizacji, dla
których aktywności w tym obszarze mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i budowania przewagi
konkurencyjnej. Proces doskonalenia zawodowego pracowników powinien być programem
o ściśle

określonym

zakresie,

wiążącym

cele

przedsiębiorstwa

ze

zdolnościami

i umiejętnościami osób w nim zatrudnionych. W pracy odwołano się do kilku znaczących
koncepcji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HRD, HRM, SHRM, HRC). Wśród ich
cech wspólnych można wymienić akcentowanie podmiotowości człowieka w organizacji, a także
koncentrację na atrybutach pracowników, nazywanych potencjałem, zasobami lub kapitałem
ludzkim. Z punktu widzenia zarządzania rozwojem pracowników, istotne jest wyodrębnienie
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kompetencji ważnych zarówno dla funkcjonowania poszczególnych organizacji, jak i tych, które są
niezbędne dla skutecznego działania w obrębie pojedynczych stanowisk pracy. Stają się one
bowiem podstawą procesów oceny kompetencji, których głównym celem jest pozyskanie
informacji o jakości zasobów ludzkich przedsiębiorstwa oraz skuteczności działania. Rzetelna
ocena kompetencji jest bazą dla doskonalenia kompetencji, ponieważ pozwala na dostosowanie
działań rozwojowych adekwatnych do potrzeb poszczególnych pracowników. Perspektywa
kształtowania kompetencji z punktu widzenia pracownika świadomego wymagań, które stawia
rynek pracy, może z kolei oznaczać korzystanie z możliwości rozwojowych oferowanych przez
organizację i wykorzystywanie szans awansowych. Rozwój, którego doświadcza pracownik
w organizacji, rozbudowuje bowiem jego własny kapitał w postaci posiadanych kompetencji
i innych atrybutów.
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W dalszej kolejności autorka pracy skoncentrowała się na określeniu istoty metod
Assessment i Development Centre. Jak wykazano, ośrodki oceny i rozwoju mogą odgrywać
istotną rolę w systemie zarządzania zasobami ludzkimi opartym właśnie na pojęciu kompetencji.
Rozwój metod powoduje, że istnieje wiele możliwości ich wykorzystania oraz implementacji
w różnych procesach w ramach realizacji funkcji personalnej, w szczególności w doborze
zewnętrznym i wewnętrznym pracowników, zarządzaniu talentami, tworzeniu planów rozwoju
osobistego, czy nawet wartościowaniu stanowisk pracy. Ewolucja ośrodków oceny i rozwoju
widoczna jest także w powstawaniu ich kolejnych odmian, które wynikają z celów stosowania,
takich jak np. ośrodek samooceny, ośrodek diagnozy, Assessment and Learning Centre.
Zasadniczo dana organizacja może zdecydować o wdrożeniu metod na stałe do systemu
zarządzania zasobami ludzkimi lub stosować je okazjonalnie, w zależności od pojawiających się
potrzeb. Kluczową rolę odgrywa realizacja AC i DC zgodna z zasadami opisanymi z Zbiorze
Wytycznych, które pozwalają zapewnić rzetelność oceny kompetencji badanych podczas
pojedynczych sesji. Wdrożenie ośrodków oceny i rozwoju powinno wiązać się ze świadomością
wymagań, które stawiane są tej metodzie od strony planowania i organizacji. Wydaje się, że
wyzwaniem może być także umiejętne dostosowanie ośrodków do rzeczywistych potrzeb, które
wynikają z założeń związanych z przyjętą strategią personalną oraz odniesienia ich do specyfiki
danej organizacji, w tym jej kultury organizacyjnej oraz kontekstu. Istotne znaczenie odgrywa
także skuteczne badanie trafności AC/DC, które pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ich
wartość dodana w poszczególnych procesach HR, ujmowana również w relacji do kosztów na
ten cel poniesionych.

162

Zakończenie

Badania literaturowe zakończyły etap konceptualizacji i pozwoliły przejść do fazy
operacjonalizacji projektu badawczego. Celem badań empirycznych była diagnoza praktyki
zarządzania zasobami ludzkimi w objętych badaniami przedsiębiorstwach, ukierunkowana na
rozpoznanie sposobów wykorzystania metod Assessment i Development Centre z intencją
doskonalenia kompetencji pracowników. Autorka dysertacji, aby zebrać potrzebne dane,
zdecydowała o wyborze case study jako zasadniczej metody badawczej. Badania terenowe
przeprowadzone w sześciu przedsiębiorstwach zostały podporządkowane procedurze studium
przypadku. W ich obrębie zastosowano różne techniki badawcze (wywiad skategoryzowany,
analiza dokumentów, kwestionariusz ankiety, obserwacja uczestnicząca). Zwielokrotnienie
źródeł badawczych nadało eksploracji charakter badań triangulacyjnych. Celem prowadzonych
badań było bowiem nie tylko zebranie szczegółowych informacji na temat istoty, sposobów
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i warunków wykorzystania metod Assessment i Development Centre w praktyce przedsiębiorstw,
ale również uzyskanie opinii na temat tego narzędzia od różnych uczestników procesu.
Pozwoliło to na holistyczne ujęcie problemu, co, zdaniem autorki pracy, wzbogaciło wnioski
końcowe. Najistotniejsze rezultaty, uzyskane dzięki badaniom własnym, pozwoliły na podjęcie
próby odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz sformułowanie poniższych wniosków:



We wszystkich organizacjach objętych badaniami można zauważyć integrację między
strategią przedsiębiorstwa a strategią personalną. Przedsiębiorstwa deklarują traktowanie
pracowników jako cennego zasobu organizacji oraz mają świadomość konieczności
inwestowania w jego rozwój. Istotne jest to również ze względu na problemy obserwowane
obecnie na rynku pracy, takie jak np. relatywnie niskie bezrobocie, trudności w pozyskaniu
i utrzymywaniu pracowników wyspecjalizowanych, częsta rotacja, która w szczególności
dotyczy tzw. pokolenia Y. Respondenci podkreślali znaczenie pracowników i ich
kompetencji w rozwoju przedsiębiorstwa i radzeniu sobie z konkurencją oraz potrzebę
korzystania z zaawansowanych narzędzi służących ich ocenie i rozwojowi, do których
zaliczyli ośrodki oceny i rozwoju.



Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych można uznać, że branża, w której
działają przedsiębiorstwa, może być czynnikiem wpływającym na sposób tworzenia
ośrodków, w szczególności specyfiki ocenianych wymiarów. Kluczową rolę odgrywa
realizacja projektów AC/DC, zgodna ze standardami opracowanymi przez międzynarodową
grupę zadaniową ds. AC.



Wiele zmiennych może mieć wpływ na jakość przygotowania i przeprowadzenia procedury
AC/DC, a także na radzenie sobie uczestników podczas realizacji poszczególnych zadań
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w sesji oraz uzyskiwane przez nich wyniki. Istotne znaczenie należy przypisać właściwej
komunikacji procesów, w których organizacja sięga po ośrodki oceny i rozwoju.



Na prawidłową realizację AC/DC składa się planowanie, realizacja oraz ocena
przeprowadzanych ośrodków. Wdrożenie tych metod obejmuje w głównej mierze poprawną
realizację projektów AC/DC w przestrzeni danej organizacji. W tabeli 4.5. autorka pracy
wskazała wybrane problemy w obrębie metodyki ośrodków oceny i rozwoju oraz
zarekomendowała sposoby ich rozwiązania wraz z określeniem odpowiedzialności
uczestników projektu.



Ustalenie celu ośrodka pozwala na prawidłowy dobór metody: AC, DC, ewentualnie
zastosowanie połączenia obu procedur. Przykładem ostatniego może być proces wyłaniania
kadry sukcesorów. W takim przypadku obok celu selekcyjnego, pojawia się cel rozwojowy –
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informacje pozyskane podczas sesji służą do wyboru osób przewidzianych do objęcia
określonych stanowisk oraz do zaplanowania adekwatnych działań rozwojowych, które
pomogą im przygotować się do danej roli.



Wypowiedzi respondentów pozwoliły na wskazanie barier w stosowaniu ośrodków oceny
i rozwoju w przedsiębiorstwach, są to przede wszystkim: czasochłonność, kosztowność oraz
konieczność zaangażowania wielu osób z organizacji do ich realizacji. Dodatkowym
wyzwaniem, z którym zetknęły się przedsiębiorstwa na etapie wdrażania ośrodków oceny
i rozwoju, była konieczność pozyskania profesjonalnej wiedzy nt. samych metod AC/DC.
Lukę tę w największym stopniu starały się wypełnić firmy doradztwa personalnego, które
wyspecjalizowały się w tych metodach. W praktyce badanych przedsiębiorstw są one stale
obecne, wspierając je w różny sposób. Autorka w formie tabelarycznej wyodrębniła możliwe
sposoby współpracy przedsiębiorstw z firmami zewnętrznymi doradztwa personalnego
w zakresie wdrożenia procedur AC/DC oraz realizacji sesji, określając potencjalne korzyści
i zagrożenia wynikające w przyjętych rozwiązań (zob. tabela 4.4.).



Informacje pozyskane dzięki zastosowaniu AC/DC są dla menedżerów istotnym wsparciem
podczas podejmowania decyzji personalnych, np. trafne dopasowanie kandydatów do danego
stanowiska pracy może zapobiec fluktuacji.



Pozytywnym efektem stosowania AC/DC w organizacjach jest współdziałanie menedżerów
i działów HR w trakcie realizacji ośrodków, które może owocować lepszą współpracą także
w innych procesach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
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Bardzo istotne znaczenie odgrywa informacja zwrotna udzielana uczestnikom po sesji, która
stanowi ważny element z punktu widzenia ich dalszego rozwoju, m.in. dzięki uzyskaniu
profesjonalnej informacji nt. mocnych stron i obszarów uznanych za luki kompetencyjne.



W praktyce badanych przedsiębiorstw wzrasta znaczenie metody Development Centre (pięć
z sześciu badanych organizacji korzysta z ośrodków rozwoju). Ze względu na brak celu
selekcyjnego udział w sesji jest mniej stresujący dla uczestników, a przez to zwykle
pozytywnie przez nich odbierany.



Ośrodki oceny i rozwoju mogą istotnie oddziaływać na pozyskanie, relokację i rozwijanie
zasobów ludzkich danej organizacji, a także działania związane ze wsparciem pracowników
na wyjściu z organizacji. Istnieje zatem możliwość powiązania AC i DC z procesami oraz
instrumentami zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka pracy wskazała na dwie kwestie,
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które jej zdaniem odgrywają kluczowe znaczenie w podejściu do analizy i oceny możliwości
implementacji metod AC i DC w przedsiębiorstwach: wdrożenie procedur AC/DC jako
składnika procesów zarządzania zasobami ludzkimi realizowalnych w organizacji (w obrębie
takich polityk jak: dobór pracowników, polityka szkoleniowa, ocena pracowników,
outplacement) oraz właściwa realizacja projektów AC/DC, obejmująca planowanie,
realizację oraz ocenę przeprowadzanych ośrodków. Należy podkreślić, że na etapie
czynności preparacyjnych, związanych z przygotowaniem ośrodków, niezwykle istotne jest
ustalenie właściwych kryteriów oceny, adekwatnie do potrzeb danego projektu.



W organizacjach objętych badaniami pomijany jest etap oceny skuteczności prowadzonych
projektów AC i DC, co wynika z dwóch głównych przyczyn: presji czasu oraz braku
narzędzi oceny. Wyzwaniem dla organizacji, aktywnie korzystających z ośrodków oceny
i rozwoju, jest opracowanie łatwych do wdrożenia i przeprowadzania metod walidacji
przeprowadzanych projektów AC i DC. Z uwagi na liczne ograniczenia związane z oceną
skuteczności, godnym uwagi podejściem do analiz walidacyjnych może być omawiana
trafność treściowa. Badania prowadzone w długim okresie mogłyby także dostarczyć danej
organizacji satysfakcjonującą odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie dla wzrostu
efektywności procesów pracy i doskonalenia kompetencji pracowników mają ośrodki oceny
i rozwoju.
Wskazane rezultaty badań nie wyczerpują złożonej natury metod Assessment Centre

i Development Centre. Autorka pracy ma jednak nadzieję, że podjęta próba zobrazowania
fragmentu

rzeczywistości

–

zarządzania

zasobami

ludzkimi

w

przedsiębiorstwach

funkcjonujących w Polsce, w którym w obrębie różnych procesów wchodzących w skład
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realizacji funkcji personalnej zastosowanie znajdują ośrodki oceny i rozwoju – wypełniła lukę
badawczą w tym obszarze. Z deklaracji respondentów wynika, że większość organizacji
zamierza w przyszłości równie często korzystać z ośrodków oceny i rozwoju. Wyniki
przeprowadzanych badań empirycznych pokazały, że metody są wykorzystywane w doborze
wewnętrznym i zewnętrznym kandydatów do pracy, tworzeniu planu sukcesji (identyfikowaniu
potencjalnych sukcesorów na stanowiskach menedżerskich), wyłanianiu talentów oraz
mentorów, doborze ekspatriantów oraz w szeroko pojętych działaniach służących identyfikacji
obszarów do rozwoju, a także określaniu planów szkoleń i ścieżek kariery. Firmy objęte
badaniami stosują omawiane metody przede wszystkim w procesach związanych z rolami
zawodowymi, uznawanymi przez nie za kluczowe (stanowiska menedżerskie oraz związane ze
sprzedażą produktów lub usług). Doskonalenie metod AC/DC w kontekście danej organizacji
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może oznaczać optymalne, odpowiadające potrzebom danego procesu oraz sprawne
realizowanie procedury, dobór coraz bardziej skutecznych technik w obrębie ośrodków, a także
zdobywanie większych umiejętności przez osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.
Zdaniem autorki pracy dalszy rozwój ośrodków w firmach działających w Polsce, będzie
prawdopodobnie związany z wykorzystywaniem w większym zakresie metody Development
Centre do celów związanych z doskonaleniem kompetencji pracowników lub innych wymiarów
objętych badaniem, a także z włączaniem nowych technik oceny podczas sesji. Można bowiem
przyjąć, że to głównie skuteczność technik stosowanych w obrębie danego ośrodka oraz
umiejętność wyciągania trafnych wniosków przez asesorów warunkują jakość uzyskiwanych
informacji. W ramach podsumowania podjętych rozważań autorka dysertacji wskazała kierunki
doskonalenia metod, które w obrębie danej organizacji mogą dotyczyć czterech obszarów: relacji
między strategią przedsiębiorstwa i strategią personalną a dopasowaniem instrumentów
zarządzania zasobami ludzkimi, w tym celów stawianych AC/DC, udoskonalania procedury
realizacji ośrodków, walidacji metod AC/DC oraz kwestii związanych z budowaniem wizerunku
firmy oraz zaangażowania pracowników w działania na rzecz rozwoju osobistego. Zdaniem
autorki dysertacji istnieje także szerokie pole do wykorzystania metod poza przedsiębiorstwami
– w sektorze publicznym.
Relatywnie krótka tradycja stosowania ośrodków oceny i rozwoju w przedsiębiorstwach
funkcjonujących

na

terenie

Polski,

deklaracje

respondentów,

którzy

wzięli

udział

w przeprowadzanych badaniach, a także analiza opracowań dotyczących stosowania metod
w innych krajach, wskazują, iż zainteresowanie podjętą problematyką nie osłabnie, zarówno po
stronie teorii jak i praktyki zarządzania. Opisane przez autorkę w formie case studies sposoby
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wykorzystania metod AC i DC i wyprowadzone na ich podstawie wnioski można uznać za
wkład w rozwój wiedzy z tego obszaru. Stosowanie ośrodków oceny i rozwoju w praktyce
zarządzania zasobami ludzkimi jest przykładem swoistej otwartości subdyscypliny na różne
podejścia, w tym przypadku do kwestii oceny i rozwoju kompetencji pracowników. Zdaniem
autorki dysertacji istotna jest refleksja, towarzysząca tej metodzie, która może dotyczyć zarówno
osób objętych takim sposobem oceny kompetencji, jak i samej organizacji, która na bazie
uzyskiwanych wyników może formułować określone wnioski odnoszące się do poszczególnych
pracowników, zespołów, czy nawet całej organizacji.
Dalsze badania empiryczne mogą koncentrować się na próbach zwiększania wiedzy
związanej z praktyką stosowania ośrodków oceny i rozwoju w Polsce. Jak wykazano, metody te
stosowane są głównie w dużych firmach i, jak pokazują badania, obejmują zwykle etatowych
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pracowników. Zdaniem autorki pracy interesująca poznawczo mogłaby być realizacja projektu
badawczego, którego celem byłaby diagnoza praktyki wykorzystania AC i DC w zarządzaniu
zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Jako przykład
oddzielnego projektu badawczego można wskazać także dociekania związane ze sposobami
wykorzystania metod, szczególnie Development Centre, w edukacji, np. w programach
rozwojowych dedykowanych studentom uczelni wyższych.
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ZAŁĄCZNIK 1 – KWESTIONARIUSZ WYWIADU
SKATEGORYZOWANEGO (badania terenowe)
1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa organizacji
Branża, profil przedsiębiorstwa
Obszar działania
Ilość pracowników
Misja firmy
Strategia przedsiębiorstwa (główne cele strategiczne)
Strategia personalna (główne cele w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi)
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Polityki obowiązujące w obszarze personalnym
2. CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI (ZZL)
Związek strategii ogólnej ze strategią w obszarze ZZL

Metody, techniki i narzędzia zarządzania zasobami ludzki
wykorzystywane są w przedsiębiorstwie:

→

Profile i opisy stanowisk

→

Model kompetencyjny

→

Ocena pracownicza

→

Program wyłaniania i zarządzania talentami

→

Rozwój pracowników (szkolenia, coaching,
mentoring, itp.)

→

Współpraca z sektorem edukacji

→

Outplacement

→

Inne, jakie?

→

Selekcja w rekrutacji wewnętrznej

→

Selekcja w rekrutacji zewnętrznej

→

Ocena pracownicza

→

Wyłanianie talentów

→

Wyłanianie kadry ekspatriantów

→

Diagnozowanie luk kompetencyjnych,
obszarów do rozwoju

3. ISTOTA I ZNACZENIE OŚRODKÓW OCENY
I ROZWOJU (AC/DC)
Od kiedy stosuje się ośrodki oceny i rozwoju?
Co wpłynęło na zainteresowanie metodą i wprowadzenie jej
do praktyki zarządzania?

W jakich procesach HR AC/DC odgrywają kluczowe
znaczenia , w jakich sytuacjach są stosowane?
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→

Planowanie i dobór działań rozwojowych,
np. planowanie szkoleń

→

Budowanie zespołów projektowych
w ramach organizacji

→

Derekrutacja

→

Zwolnienia monitorowane (outplacement)

→

Inne, jakie?

→

Wewnętrzny zespół asesorski

→

Zewnętrzny zespół asesorski

Kto przeprowadza AC/DC?

→

Zespół mieszany

Według jakich standardów planowane są AC/DC? Skąd
czerpane są informacje nt metody?

→

Zadanie grupowe

→

Symulacja rozmowy

→

Koszyk zadań

→

Case business’owy

→

Testy psychologiczne

→

Testy wiedzy specjalistycznej

→

Inne, jakie?

→

Zadanie grupowe

→

Symulacja rozmowy

→

Koszyk zadań

→

Case business’owy

→

Testy psychologiczne

→

Testy wiedzy specjalistycznej

→

Inne, jakie?

WYKORZYSTANIE AC/DC W FAZIE WEJŚCIA

tak

nie

Czy AC jest wykorzystywane do procesów selekcji
w rekrutacjach zewnętrznych?

→

Menedżerskie

→

Specjalistyczne

→

Praktyki studenckie

→

Programy stażowe

→

Dobór pracowników outsourcingu

→

Inne, jakie?
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Kto jest odpowiedzialny za planowanie, projektowanie,
organizację i realizację sesji AC/DC? Jakie czynności
następują w fazie preparacji, realizacji i oceny ośrodka?

Jakie rodzaje narzędzi oceny wchodzą w skład ośrodka
oceny (AC):

Jakie rodzaje narzędzi oceny wchodzą w skład ośrodka
rozwoju (DC):

Czy do przeprowadzenia ośrodka wykorzystuje się również
nowoczesne technologie? Jakie korzyści, jakie
ograniczenia?

Na jakie stanowiska?

Kto przygotowuje procedurę przeprowadzenia AC?
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Czy przygotowywana jest matryca kompetencyjna
(co stanowi jej punkt odniesienia, co zawiera)?
Jaka jest ilość zadań?
Jaka jest treść zadań? Czy wprowadzają tematycznie
w zagadnienia występujące na stanowisku pracy?
Jaki jest średni czas trwania sesji?
Jakie kompetencje są badane (wiedza, umiejętności,
kompetencje osobowe, inne – jakie)?
Czy istnieje zestaw tzw. kluczowych kompetencji w firmie,
które zawsze podlegają badaniu? Jakie?
W jaki sposób są rejestrowane i opisywane badane
kompetencje?
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Czy powstaje raport z sesji? Jakie zawiera informacje?
Jak wykorzystywana jest wiedza pozyskana o kandydacie,
kto otrzymuje te informacje, jak je przetwarza?
Czy kandydat otrzymuje informację zwrotną po sesji?
W jakiej formie?
WYKORZYSTANIE AC/DC W FAZIE PRZEJŚCIA

tak

nie

Czy AC jest wykorzystywane do procesów selekcji
w rekrutacjach wewnętrznych?

→

Menedżerskie

Na jakie stanowiska?

→

Specjalistyczne

Wyłanianie talentów – na jakim etapie, jaki cel, jaka
charakterystyka ośrodka?
Ocena pracownicza – na jakim etapie, jaki cel, jaka
charakterystyka ośrodka?
Czy wykorzystuje się do identyfikacji luk kompetencyjnych
w określonych rolach zawodowych w celu planowania
działań rozwojowych, np. szkoleń?
Czy i jak wykorzystuje się wyniki AC/DC w celu
kwalifikowania pracowników do awansów, w tym sukcesji?
WYKORZYSTANIE AC/DC W FAZIE WYJŚCIA
Czy wykorzystuje się AC/DC i uzyskane tą metodą wyniki
w kwalifikowaniu pracowników do odejść z organizacji?
Jak wykorzystuje się wyniki AC/DC w kwalifikowaniu
pracowników do odejść z organizacji?
Czy wykorzystuje się ośrodki w działaniach
outplacementowych, np. w określaniu mocnych i słabych
stron uczestnika?
Inne działania związane z wykorzystaniem AC/DC w fazie
wyjścia z organizacji, jakie?
EWALUACJA
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Czy w firmie prowadzi się wewnętrzne statystyki dotyczące
prowadzonych procesów AC/DC, poziomu spełnienia
oczekiwań, trafności diagnostycznej i prognostycznej?
W jaki sposób?
Co jest mocną, a co słabą stroną metody AC/DC?
Jakie problemy napotyka organizacja podczas stosowania
AC/DC?
Jakie są kierunki rozwoju metody AC/DC
w przedsiębiorstwie?
Czy wyniki AC/DC są istotnym elementem w
podejmowaniu decyzji w obszarze ZZL? Co o tym
przesądza?
Czy w przyszłości organizacja zamierza częściej/rzadziej
korzystać z tej metody?
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Opis procesu, w którym zastosowano AC/DC

1. Nazwa procesu
2. Cel ośrodka
3. Profil wymagań (np. profil stanowiska pracy, oczekiwany profil kompetencyjny w procesie)
4. Badane kompetencje (nazwa, definicja, nazwa poszczególnych poziomów)
5. Rodzaj zadań
6. Uczestnicy procesu (osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie ośrodka, osoby dokonujące
oceny itp.)
7. Organizacja ośrodka
8. Znaczenie uzyskanych wyników z punktu widzenia celu ośrodka i realizacji funkcji personalnej w firmie
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ZAŁĄCZNIK 2
KWESTIONARIUSZ ANKIETY – ZEBRANIE OPINII UCZESTNIKÓW SESJI
ORAZ MENEDŻERÓW KORZYSTAJĄCYCH Z INFORMACJI POZYSKANYCH
DZIĘKI ZASTOSOWANIU W PROCESACH Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI METOD ASSESSMENT CENTRE (AC)
I DEVELOPMENT CENTRE (DC)
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1. W ilu AC/DC do tej pory uczestniczyłaś/łeś?





1
2-3
powyżej 3
2. Jak oceniasz trafność (własnych) wyników oceny kompetencji uzyskanych po sesji AC/DC ?

3. Czy informacje nt. Twoich mocnych stron i ewentualnych obszarów do rozwoju, które
otrzymałeś po sesji są zbieżne z Twoją samooceną? Jeśli nie, czego zabrakło?

4. Jakie są Twoim zdaniem mocne i słabe strony AC/DC?



Mocne:



Słabe:
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5. Jakie rodzaje zadań uważasz za najbardziej wartościowe z punku widzenia możliwości
diagnozy kompetencji oraz badania potencjału zawodowego Uczestnika sesji?








indywidualne symulacje rozmowy, np. z pracownikiem, współpracownikiem, klientem
zadania grupowe
case study połączone z prezentacją rozwiązania
testy: wiedzy, psychologiczne, kwestionariusze osobowości
sprawdzanie konkretnych, „twardych” umiejętności, np. MS Excel
inne, jakie?
6.

Jakie

powinny

być

Twoim

zdaniem

kierunki

rozwoju

metody

AC/DC
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w przedsiębiorstwach?



W jakich sytuacjach warto stosować metodę, a w jakich jest zbędna lub niewłaściwa?



Jakiego typu zadania powinny zawierać metody AC/DC, aby ich trafność była potencjalnie
wyższa?



W jakich sytuacjach je stosować , a w jakich nie?

7. Jak oceniasz jakość i użyteczność informacji zwrotnej pozyskanej po sesji? Jak można by ją
udoskonalić?

TWOJA OGÓLNA REFLEKSJA DOTYCZĄCA AC/DC:
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PYTANIE DODATKOWE DLA MENEDŻERA:
1. Jak oceniasz jakość i użyteczność informacji pozyskanych o Uczestnikach, dzięki
zastosowaniu AC/DC?
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2. W jakich procesach kadrowych AC/DC są Twoim zdaniem najbardziej przydatne?

3. W jaki sposób informacje pozyskane dzięki zastosowaniu AC/DC
decyzje w obszarze personalnym?

wspierają Twoje
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