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O Szkole Asesorów 

Metoda Assessment/Development Center uważana jest za najskuteczniejszą metodę diagnozy kompetencji. 
Istotną częścią tej metodologii jest Asesor i to od jego profesjonalizmu głównie zależy rzetelność realizowanej 
diagnozy. 

Jesteśmy firmą, która od ponad 20 lat realizuje diagnozy kompetencyjne w oparciu o metodologię 
Assessment i Development Center. Zrealizowaliśmy dotychczas diagnozy dla ponad 11.000 osób. Nasi 
Konsultanci-Asesorzy dzielą się praktyczną wiedzą z zakresu diagnoz kompetencyjnych na wyższych 
uczelniach. 

Wykorzystując nasze doświadczenia utworzyliśmy „Szkołę Asesorów”, w ramach której pomagamy 
w zdobywaniu praktycznych umiejętności, które powinni posiadać Asesorzy.  

Nasi Absolwenci – Asesorzy nie tylko maja kompetencje do realizacji diagnoz kompetencyjnych (Assessment/ 
Development Center). Potrafią zaprojektować system kompetencyjny, zarządzać nim, znają metody 
kompetencyjnych systemów ocen okresowych, a także znają specyfikę systemów rozwoju kompetencji. 

W firmach, które chcą skutecznie zarządzać kompetencjami swoich pracowników nasi Absolwenci są 
niezbędni, aby profesjonalnie zarządzać tymi procesami. Pozwolą one absolwentom skutecznie 
zaprojektować i zrealizować procedurę diagnozy kompetencyjnej w oparciu o metodę  
Assessment/Develoment Center. 

Program Szkoły Asesorów jest w pełni zgodny z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment 
Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” opracowanym przez The 
International Congress on Assessment Center Methods, który odbył się 24 września 2008 roku 
w Waszyngtonie. Nasza Szkoła Asesorów jest również certyfikowana przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów 
Metody Assessment Center/Development Center.  

 

Program 

Proces kształcenia jest zawarty w czterech dwudniowych zjazdach oraz dwóch dniach praktyk asesorskich. 

Istotnym wyróżnikiem Szkoły Asesorów Experum HR jest to, że każdy Uczestnik przechodzi diagnozę 
kompetencji wymaganych u Asesorów. Diagnoza jest przeprowadzana metodą Development Center. 
Kolejnym atutem naszej Szkoły jest włączenie do programu nauczania praktyk asesorskich. Każdy uczestnik 
na koniec cyklu kształcenia uczestniczy jako Asystent Asesora (I sesja) i jako Asesor (II sesja) w dwóch 
rzeczywistych sesjach Assessment/Development Center. Praktyki asesorskie pełnią rolę egzaminu 
praktycznego dla naszych Absolwentów. 

Pomiędzy zjazdami Uczestnicy realizują zadania domowe. 

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego otrzymają otrzymaniem świadectwo ukończenia Szkoły Asesorów 
certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody AC/DC. 



 

 

 

PROGRAM SZKOŁY ASESORÓW 

Dzień Tematyka zajęć Forma pracy 

1 Diagnoza Development Center dla Uczestników w kontekście kompetencyjnego 
modelu Asesora. Analiza przebiegu sesji z perspektywy Uczestnika. 

Uczestnictwo 
w sesji 

Development 
Center 

Wykład – 1 h. 

2 Sesja feedback dla Uczestników po Development Center. Specyfika komunikacji 
Asesora w procesie diagnozy kompetencyjnej – warsztat komunikacyjny. Sylwetka 
Asesora – rola w metodzie, wygląd, zachowanie. 

Wykład – 3 h. 

Ćwiczenia – 4 h. 

3 Rys historyczny metody Assessment/Development Center, mechanizm działania 
metody, definicja kompetencji w kontekście metody AC/DC, systemy 
kompetencyjne, zastosowanie metody AC/DC, wykorzystanie kompetencji 
w procesie zarządzania. 

Wykład – 3 h. 

Ćwiczenia – 4 h. 

4 Metody tworzenia modeli kompetencyjnych. Warsztat Kompetencyjny 
– określanie i definiowanie kompetencji, tworzenie skali behawioralnej. Rodzaje 
skal stosowanych w metodzie. 

Ćwiczenia – 7 h. 

5 Narzędzia diagnostyczne – mechanizm działania, rodzaje narzędzi. Rola asesora 
w metodzie, technika obserwacji asesorskiej, techniki notatek asesorskich. 
Techniki narady asesorskiej - techniki wnioskowania, techniki rozwiązywania 
problemów, negocjacyjne itp. Błędy w technice diagnozy 
i oceny. 

Wykład – 3 h. 

Ćwiczenia – 4 h. 

6 Warsztat tworzenia narzędzi diagnostycznych, pilotaż narzędzi, ćwiczenie 
obserwacji i narady asesorskiej 

Ćwiczenia – 7 h. 

7 Logistyka sesji diagnostycznych, projektowanie merytoryczne i techniczne sesji 
diagnostycznych, Zasady tworzenie raportów po diagnozie – indywidualne 
i grupowe. Feedback po diagnozie – zasady i techniki, wzbudzanie motywacji do 
rozwoju. Sytuacje trudne podczas sesji feedback. 

Wykład – 3 h 

Ćwiczenia – 4 h. 

8 Zagadnienia etyczne w stosowaniu metody. Kompetencyjne systemy oceny 
okresowej. Systemu rozwoju kompetencji. Analiza dokumentu „Wytyczne 
i reguły etyczne dotyczące stosowania Assessment Center na podstawie 
wniosków Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Standardów Assessment 
Center”. Egzamin dla uczestników. 

Wykład – 3 h. 

Ćwiczenia – 4 h. 

9 Praktyka I – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako asystent Asesora 
zawodowego 

8 h. 

10 Praktyka II – uczestnictwo w rzeczywistej sesji AC lub DC jako Asesor pod nadzorem 
Asesora zawodowego 

8 h. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMY PRACY 

Realizacja działań rozwoju Asesorów odbędzie się w oparciu o autorską, innowacyjną metodę „Modelowania 
Kompetencji”. Metodologia ta zakłada stymulowanie Uczestników w czterech obszarach definiujących 
kompetencje (wg L.S. Spencer): 

•  Wiedza, 

•  Umiejętności, 

•  Cechy osobowe, 

•  Postawy. 

Szerokie bodźcowanie Uczestników w tych obszarach gwarantuje uzyskanie stosunkowo szybkich i trwałych 
zmian oczekiwanych zachowań. Dominującą formą pracy będą Grupowe Sesje Rozwojowe (GSR). 

Celem sesji będzie analiza posiadanych doświadczeń, dostarczenie potrzebnej wiedzy i umiejętności, 
przetrenowanie jej w warunkach warsztatowych i zaplanowanie działań w sytuacji rzeczywistej (cykl Kolba).  

Zakres dostarczania nowej wiedzy i umiejętności będzie uwzględniał zlokalizowane wcześniej luki 
kompetencyjne. Podczas pracy Trenerzy stosują różnorodne formy pracy mające na celu zdywersyfikowanie 
bodźców wywołujących zmianę postaw i zachowań u uczestników. Każdy element wiedzy jest ćwiczony 
(scenki, symulacje, gry, ćwiczenia) i analizowany indywidualne i w grupach. Stosujemy zróżnicowane 
oddziaływanie na grupę m.in. z zastosowaniem technik prowokatywnych zmierzających do wywołania silnej 
autorefleksji. Ćwiczenia w parach i grupach, scenki, gry, dyskusje moderowane, case study, ćwiczenia 
integrujące - modelujące wzorce współpracy. 

Sposoby pracy będą dobierane do potrzeb i oczekiwań grupy, tak by stworzyć optymalne warunki do 
doświadczania, refleksji i ćwiczenia nowych umiejętności. Dzięki temu uczestnicy będą mogli uświadomić 
sobie i przeanalizować dotychczasowe sposoby działania,  praktycznie  przećwiczyć  nowe umiejętności i w 
końcu odczuć korzyści z wprowadzania nowych zachowań.  

Warsztatowy charakter Grupowych Sesji Rozwojowych będzie też okazją do dzielenia się doświadczeniem  
i inspirowania się wzajemnie przez uczestników. 

Mamy świadomość, że bycie Asesorem, to nie tylko posiadanie wiedzy i umiejętności, ale także wysoka 
samoświadomość i odpowiednia postawa. Do takiej formacji Asesora niezbędne jest zastosowanie 
zaawansowanych form rozwoju – Grupowe Sesje Rozwojowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Wybrane referencje  
    
 „Szkoła Asesorów to doskonały sposób, by na własnej skórze przekonać się, czym jest AC/DC oraz posiąść 
kompleksową wiedzę na temat projektowania i prowadzenia sesji, a także diagnozy, tworzenia raportów 
i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia mają przejrzystą strukturę i tworzą logiczny ciąg, ale zawsze jest czas 
na zadawanie pytań i pogłębienie wybranego tematu. Ogromną zaletą jest nacisk na praktykę, choć na 
wstępie znalazło się też miejsce na solidne podwaliny teoretyczne”. 

Natalia Urbańska - HR Director, Divante 

„Znakomita wiedza merytoryczna prowadzącego zachęca do poszerzania swej wiedzy. Potrafi zarazić 
pozytywną energią i przekonać do zdiagnozowania siebie, a potem innych. Cały kurs znacznie poszerza 
horyzonty i daje wzrost kompetencji oraz pozwala odkryć ukryte w sobie zasoby”. 

Grzegorz Śliwiński - Kierownik Operacyjny, LOTOS Paliwa 

 
„Dzięki uczestnictwu w Szkole Asesorów poznałam w pełni stronę techniczną zawodu. Miałam możliwość 
uczestniczenia w ćwiczeniach pełniąc role diagnozowanego oraz asesora, co dało mi obraz i próbkę odczuć 
z obu stron. To, co jednak najbardziej utkwi mi w pamięci, to etyka działalności asesora. Wiele narzędzi 
HRowych, które są niepoprawnie wykorzystywane często powoduje niechęć i strach uczestników, przez co 
tracą one na wartości dla głównych zainteresowanych. Po Szkole Asesorów każdy z uczestników ma solidne 
etyczne i merytoryczne podstawy do wykonywania AC czy DC. Dodatkowo gwarantowane praktyki stanowią 
doskonałe uzupełnienie. Polecam w 100%!” 

Agnieszka Bilska - HR & Training Officer, DoubleTree by Hilton Wroclaw 

 „Doskonałe szkolenie zorientowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy, wykształcenie umiejętności 
praktycznych jak i „wychowanie” uczestników do roli asesora AC/DC. Prowadzący idealnie łączą 
zainteresowania naukowe z wieloletnim doświadczeniem oraz z rolą mentora prowadzącego po meandrach 
rozległej wiedzy asesorskiej, dając nie tylko narzędzia, ale również budując charakter i odpowiednie podejście 
do wykonywania roli asesora. Jeśli dodać do tego otwarte forum wymiany wiedzy ze 
współuczestnikami, mogę śmiało powiedzieć, że to, co otrzymałam jako adept Szkoły Asesorów przerosło 
moje oczekiwania w jak najlepszym tego słowa znaczeniu”. 

Agata Nowak - Specjalista ds. Personalnych, Redknee 

"Szkoła Asesorów, pod szyldem Experum HR to niewątpliwie punkt obowiązkowy dla osób, które chcą zgłębić 
tematykę Asesment Center (AC) i Development Center (DC). To 4 spotkania, podczas których uczestnik jest 
prowadzony przez każdy drobny element AC i DC,  nie tylko zyskuje na ich temat wiedzę, ale również może go 
doświadczyć i podzielić się swoimi wnioskami i obserwacjami w gronie doświadczonych biznesowo ludzi. 
Praktyka i  profesjonalizm - to 2 określenia, które idealnie opisują charakter Szkoły Asesorów. Serdecznie 
polecam!" 

Dawid Straszak – Team Leader, Trener, UPS 

„Świetne szkolenie dla osób które rozpoczynają swoją przygodę z metodologią Assessment i Development 
Centre, jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć profesjonalnych umiejętności”. 

Andrzej Listwan - HR Manager, UPM Raflatac 

 



 

 

  Trener wiodący  
 

JANUSZ DZIEWIT 

Dyrektor Zarządzający, Konsultant, Trener, Mentor 

Od 25 lat ściśle związany z branżą HR, jako osoba zarządzając Experum HR, 
a także konsultant, trener i mentor. 

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w projektowaniu systemów 
kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na stanowiska wyższego 
szczebla zarządzania metodą Executive Search, audytach personalnych 
z wykorzystaniem metodologii Development Center. Projektuje 
i koordynuje realizację kampanii rekrutacyjnych, badań opinii i satysfakcji 
pracowników, systemów kompetencyjnych ocen okresowych, programy 
rozwoju pracowników oraz projektów badawczych na rynku pracy. 

Autor jednej z pierwszych w Polsce kreatywnych kampanii rekrutacyjnych („Autobus Volvo”). 

Jako trener projektuje i prowadzi programy rozwojowe z zakresu niwelowania luk kompetencyjnych, 
umiejętności miękkich oraz specjalistycznych – Assessment Centre, rekrutacji i selekcji, zarządzania oraz 
komunikacji interpersonalnej. Trener wiodący w „Szkole Asesorów” Experum HR. Twórca metodologii 
„Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk kompetencyjnych. W pracy konsultanckiej 
doradza firmom w zakresie strategii HR. 

Autor wielu publikacji w specjalistycznych czasopismach HR oraz prasie codziennej, wielokrotny prelegent na 
konferencjach branżowych i naukowych. 

Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense 
i Wyższej Szkole Bankowej.  

Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center/Development Center 
(www.psamadc.pl). 

Założyciel i Zarządzający Dolnośląskim Forum HR (www.dfhr.pl), którego celem jest wymiana doświadczeń 
i integracja środowiska osób pracujących w Działach Personalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psamadc.pl/
http://www.dfhr.pl/


 

 

 

  EXPERUM HUMAN RESOURCES  
EXPERUM Human Resources jest jedną z najstarszych polskich firm doradztwa personalnego, która już  
od 25 lat wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.  
Nasze wieloletnie doświadczenia oraz wypracowane sprawdzone narzędzia czynią z nas skutecznego 
partnera w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. 
 

Let our experience be your guide 

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie pomagamy w rozwiązywaniu Państwa problemów. Jesteśmy 
przekonani, że nasza wiedza ekspercka w połączeniu z innowacyjnym podejściem sprawi, że współpraca                
z Experum HR będzie dla Państwa przyjemnością przynoszącą wymierne korzyści. 

Każda nasza oferta, jak i działania, dopasowane są do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Z uwagi na 
to, że jesteśmy elastyczni, zawarte w ofercie informacje zawsze są dodatkowo szczegółowo omawiane                          
z klientem, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom, również nietypowym.  

 
Nasze osiągnięcia: 

◆ zrealizowaliśmy dotychczas ponad 400 rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla zarządzania, 

◆ zrekrutowaliśmy dla naszych klientów ponad 5.000 pracowników, 

◆ zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy ponad 20 kampanii rekrutacyjnych. Jesteśmy autorami jednej 
z pierwszych w Polsce kreatywnej kampanii rekrutacyjnej „Autobus Volvo”, 

◆ przeprowadziliśmy ponad 11.000 diagnoz kompetencyjnych zrealizowanych w projektach 
Assessment/ Development Center, 

◆ opracowaliśmy autorską metodę „Modelowania Kompetencji” ukierunkowanej na niwelowanie luk 
kompetencyjnych. 

Tworzymy kilkunastoosobowy zespół doświadczonych konsultantów, który z czterech oddziałów obsługuje 
klientów z całej Polski. 

Jesteśmy elastyczni. Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do specyfiki klienta 
przyjmując rozsądną kalkulację kosztów. W przeciwieństwie do wielu firm świadczących usługi HR 
podejmujemy się nietypowych wyzwań.  

Być może właśnie dlatego ponad 80% naszych klientów wraca do nas ponownie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ 
Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich. Założycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze 
swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej. 
Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza 114 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 
000 pracowników. Członkami Związku, oprócz założycieli są również podmioty z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. 

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa  
i reprezentując interesy Pracodawców. 

Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, 
finansów oraz marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, 
przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa. 

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: 
Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Dolnośląskiej Radzie Dialogu Społecznego 
oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego 
przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz 
Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. 

Związek aktywnie współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem 
Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin organizując Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud 
Miedzi, konferencje i seminaria. 

Jesteśmy samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów administracji 
państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji oraz partnerem społecznym Parlamentu, 
Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej, Związków Zawodowych, Organizacji 
Pozarządowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  MIEDZIOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR 
 
Spółka Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie powstała w marcu 1993 roku w wyniku przekształceń 
własnościowych w KGHM Polska Miedź S.A. przejmując bogate tradycje szkoleniowe przemysłu 
miedziowego. Podstawową działalnością MCKK są  kursy i szkolenia z różnych dziedzin i zakresów 
tematycznych. 
 
Oferujemy kompleksową ofertę szkoleniową dla firm i instytucji – od treningów kompetencji osobistych 

i interpersonalnych, przez szkolenia merytoryczne dla administracji, po kursy zawodowe dla kadry 

technicznej. Realizujemy kursy i szkolenia dedykowane konkretnym zespołom pracowniczym . 

Dysponujemy wyróżniającą nas w Polsce bazą dydaktyczną dla zawodów górniczych, elektrycznych oraz 

operatorów maszyn. Współpracujemy z szeroką grupą wykładowców i trenerów  – dydaktyków  

i praktyków 

Realizujemy kursy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.   

Swoją działalność prowadzimy w pięciu dużych obiektach, gdzie do dyspozycji mamy ponad 40 sal 
wykładowych i ćwiczeniowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i multimedialny. Szkolenia operatorskie 
i spawalnicze prowadzone są na nowoczesnym Poligonie Szkoleniowym.  
 
Od 25 lat prowadzimy również Szkołę Języków Obcych i Drukarnię, a od 2013 roku Szkołę dla młodzieży 
kształcącą górników, przeróbkarzy, elektryków oraz kierowców. 
 
Zapraszamy na naszą stronę www.mckk.pl, gdzie znajdą Państwo wykaz wszystkich naszych kursów  
i szkoleń. 

 

 

http://mckk.pl/szkolenia/kursy/
http://www.mckk.pl/

