
Diagnoza potencjału 

Wykorzystanie narzędzi 
diagnostycznych w ocenie 
potencjału pracowników  
i kandydatów do pracy 

 



Dlaczego warto oceniać potencjał 
zawodowy? 

Wysoki 
potencjał 

pracowników 

Wysoka 
efektywność 

Realizacja 
celów 



Jak można ocenić potencjał? 

Talenty 

Kompetencje Motywacja 



Podstawowe narzędzia / metody 

Obserwacja 

Wywiad 

Testy 

Assessment Center 



OCENA TALENTÓW 

Jakich 
talentów 

potrzebujemy 
Diagnoza Dopasowanie 



Jakich talentów potrzebujemy? 



Wskaźniki talentów 
Stałe, powtarzające się wzorce myślenia, 

odczuwania i działania 

Czym się zajmuję, o czym myślę, co robię, 

kiedy mam wolny czas? 

Szybkie uczenie się Czego uczę się szybciej niż inni? 

Odczucie przyjemności w trakcie działania 

– często utrata poczucia czasu (flow) 

Kiedy, – w jakich sytuacjach, działaniach 

etc. czas mija mi szybko i przyjemnie? 

Odnoszenie sukcesów - niekoniecznie 

największych. Od czasu do czasu udaje się 

coś zrobić naprawdę dobrze  

(glimpses of excellence)! 

Co mi wychodzi wyjątkowo dobrze? 

Czym mogę się pochwalić? 

Co takiego zrobiłem (robię czasami),  

z czego jestem naprawdę zadowolony? 

Satysfakcja wynikająca z tego,  

że mogę się tym zajmować 

Jakie działania sprawiają mi przyjemność  

i lubię samą myśl, ze mogę się nimi zająć?  



TalentProfiler 
 

Test pozwala  
określić preferencje  

w zakresie  
zachowań,  
uczenia się,  

stylów działania  
i myślenia. 



Talent Profiler 

Dzięki  
szeregowaniu 

preferencji 
uzyskujemy 

dokładne dane 
dotyczące  
głównych  
talentów. 



Wyniki 

Wskazanie czterech głównych talentów badanej osoby. 



Omówienie wyników 

Każdy z głównych talentów jest omawiany  
oraz wskazywane są sugerowane role zawodowe 



Zakres wykorzystania 

Dopasowanie do roli zawodowej 

Ścieżka kariery 

Optymalne działania rozwojowe 



OCENA KOMPETENCJI 

Profil kompetencji Test Wykorzystanie 



Profil kompetencji 

1

2

3

4

5
Budowanie relacji

Orientacja na
klienta

Zarządzanie sobą

Orientacja w
biznesie

Myślenie
analityczne

Budowanie i rozwój
organizacji

Wiedza zawodowa

Wykorzystanie
narzędzi IT



Test kompetencji 
Do każdej  
z badanych 
kompetencji 
dobieranych  
jest pięć pytań 
sytuacyjnych. 

Umożliwia  
to dokładną ocenę 

każdej kompetencji. 



Wyniki testu 

Wykres radarowy 
pozwala na 
porównanie profilu 
pożądanego  
z uzyskanymi 
wynikami. 



Omówienie wyników 

Prezentujemy opis każdej z badanych kompetencji  
oraz podstawowe wskazówki rozwojowe. 



Zakres wykorzystania 

Ocena potencjału i potrzeb 

Dopasowanie szkoleń i rozwoju 

Przygotowanie do nowej roli 



WYWIADY BEHAWIORALNE 

Zakres 

• Kompetencje 

• Predyspozycje/ 
talenty 

Pytania 

• Behawioralne 

• Metoda STAR 

Ocena 

• Dopasowanie 
odpowiedzi do 
kategorii oceny 



Zakres 

Kompetencje 

• Jakie 
kompetencja 

• Na jakim 
poziomie 

Talenty 

• Główne 
talenty 

• Inne 
możliwe 

Motywacja 

• Wartości 

• Chęć do 
pracy 



STAR 

Sytuacja 

Task - 
zadanie 

Akcja 

Rezultat 



Pytania - przykłady 

 Proszę przypomnieć sobie sytuację, gdy podczas 
negocjacji miał Pan zupełnie inne zdanie niż partner  
w rozmowach. Jak Pan postąpił w tej sytuacji?  
Co dokładnie Pan zrobił? Jak zareagowała na Pana 
postępowanie osoba, z którą prowadzone były 
negocjacje? Jak zakończyło się to spotkanie? 
 

 Proszę mi opowiedzieć o rzeczywistej sytuacji, gdy 
zauważył Pan, że w trakcie negocjacji jest poddawany 
próbie presji bądź manipulacji. Proszę powiedzieć,  
jak to wyglądało? Po czym Pan to poznał? Jak dokładnie 
Pan wtedy postąpił? Jaki miało to wpływ na rozmówce? 
Co udało się osiągnąć? 



Ocena 

0 1 2 3 4 5

Wykorzystanie wniosków z
analizy dostępnych danych

Podejmowanie decyzji w
odpowiednim czasie

Prognozowanie następstw,
rezultatów decyzji

Radzenie sobie z brakiem
kompletnych danych

Uwzględnianie różnych
perspektyw w procesie…

Ocena

Pożądany


