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Etapy prac nad NBK

„Narzędzie do badania kompetencji ”



ETAP 1: 

Opracowanie katalogu 
kompetencji



Produkty Etapu 1:

 Metodologia stworzenia Katalogu Kompetencji NBK (plan badań jakościowych 

i ilościowych)

 Katalog kompetencji NBK (lista 26 kompetencji, 44 profile kompetencyjne)

 Metodologia NBK (plan badania pilotażowego i standaryzacyjnego)



ETAP 2: 
Opracowanie testów 

do kompetencji, 
przeprowadzenie 

badania 
pilotażowego 

i standaryzacyjnego, 
stworzenie narzędzia 

informatycznego

ETAP 2: 

Opracowanie testów do kompetencji, 
przeprowadzenie badania pilotażowego 

i standaryzacyjnego, stworzenie narzędzia 
informatycznego



KOMPETENCJE SPOŁECZNE (7) KOMPETENCJE OSOBISTE (9) KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE (2)

 Dbałość o rozwój i relacje

 Komunikacja interpersonalna

 Negocjowanie

 Orientacja na klienta

i autoprezentacja

 Otwartość na innych

 Radzenie sobie z wpływem innych

 Współpraca w grupie

 Elastyczność

 Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

 Kreatywność w rozwiązywaniu 

problemów

 Obsługa komputera i wykorzystanie 

Internetu

 Podzielność uwagi

 Radzenie sobie ze stresem

 Sprawność motoryczna

 Sumienność w dążeniu do rezultatów

 Zdolności analityczne i podejmowanie 

decyzji

 Kierowanie

 Rozwiązywanie konfliktów

ETAP 2: 

Opracowanie testów do kompetencji, 
przeprowadzenie badania pilotażowego 

i standaryzacyjnego, stworzenie narzędzia 
informatycznego

Ostateczna lista kompetencji NBK



L. p. Kompetencja
Rzetelność (Omega) Liczba pozycji 

testowych
1 Dbałość o rozwój i relacje 0,81 12

2 Elastyczność 0,75 8

3 Gotowość do podnoszenia kwalifikacji 0,75 8

4 Kierowanie 0,63 12

5 Komunikacja interpersonalna 0,69 8

6 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów 0,71 12

7 Negocjowanie 0,61 6

8 Obsługa komputera i wykorzystanie Internetu 0,68 8

9 Orientacja na klienta 0,77 12

10 Otwartość na innych 0,72 8

11 Podzielność uwagi 0,66 8

12 Radzenie sobie z wpływem innych 0,67 8

13 Radzenie sobie ze stresem 0,68 8

14 Rozwiązywanie konfliktów 0,64 8

15 Sprawność motoryczna 0,75 8

16 Sumienność w dążeniu do rezultatów 0,80 12

17 Współpraca w grupie 0,65 8

18 Zdolności analityczne i podejmowanie decyzji 0,72 12

Rzetelność testów 
oraz liczba pozycji
wchodzących w skład 
testów kompetencji

Badanie 
standaryzacyjne



Produkty Etapu 2:

 Ostateczny katalog kompetencji wraz z testami kompetencji

 Narzędzie informatyczne NBK

 Raport z badania pilotażowego

 Raport z badania standaryzacyjnego

 Podręcznik NBK do użytku Doradców Zawodowych



• Zrealizowanych zostało łącznie 311 dni szkoleniowych

• 4 276 osobodni szkoleniowe

• 97 grup szkoleniowych dla Doradców Zawodowych

• 2 grupy dla Administratorów Technicznych i Merytorycznych

• 6 grup dla Trenerów wewnętrznych

• 19 Trenerów prowadzących szkolenia NBK

ETAP 3: 

Szkolenia dla Doradców 
Zawodowych, Trenerów 

Wewnętrznych oraz 
Administratorów
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WYNIKI ANKIET EWALUACYJNYCH

Średnie wyniki w trzech blokach

ETAP 3: 

Szkolenia dla Doradców 
Zawodowych, Trenerów 

Wewnętrznych oraz 
Administratorów

OCENA ORGANIZACJI SZKOLENIA OCENA MERYTORYCZNEJ  SZKOLENIA
OCENA PRZYDATNOŚCI SZKOLENIA 

W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

4,41 4,78 4,65



Przebieg badania NBK 

Natalia Chudzikiewicz
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Test kompetencji

Pytania zawierają dwa elementy:
1. Opis sytuacji
2. Lista 3 możliwych odpowiedzi

Sytuacje dotyczą problemu, którego rozwiązanie wymaga podjęcia 
określonego działania lub oceny, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę 
by go rozwiązać. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dotyczą 
konkretnych, nakreślonych w realistyczny sposób wydarzeń, których 
istotą jest jakaś trudność lub problem. Zadaniem osoby rozwiązującej 
tego typu test jest ocena jakości zaproponowanych odpowiedzi.



Przykład pytania:

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM 

Jesteś nowym pracownikiem i masz do wykonania 
trudne zadanie. Po pomoc i wsparcie w wykonaniu tego 
zadania zwrócisz się do:

ODPOWIEDŹ 
NAJGORSZA

ODPOWIEDŹ 
NAJLEPSZA

Osoby, z którą najlepiej się dogadujesz i która chętnie Ci pomoże.

Do osoby uważanej za specjalistę w firmie.

Do osoby będącej ekspertem, która pozwoli Ci określić główne cele 
zadania.



Procedura badania:
• Czas badania jest ograniczony i nie powinien przekraczać 60 minut.

• Klient może wypełnić test składający się z maksymalnie 52 pytań.

• Badanie wersją papierową powinno być przeprowadzone w miejscu o dobrym 
oświetleniu i wyposażonym w pulpit umożliwiający swobodne pisanie. 

• Badanie wersją elektroniczną powinno być przeprowadzone w miejscu o dobrym 
oświetleniu i wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu.

• Przy badaniach grupowych nie powinno dopuszczać się do jakiejkolwiek interakcji 
pomiędzy klientami.



PROCEDURA BADANIA

ETAP I 
Nawiązanie 
relacji oraz 

pozyskiwanie 
informacji

ETAP II 
Przedstawienie 
NBK klientowi 

ETAP III 
Przygotowanie 

badania

ETAP IV 
Przeprowadzenie 

badania

ETAP V 
Przygotowanie 

raportów

ETAP IV 
Udzielenie 
informacji 
zwrotnej



Sposoby przeprowadzania testów:

I.  Badanie profilem podstawowy (PP)
II. Badanie jednym z 43 profili kompetencyjnych (P1-P43)
III. Badanie profilem zawodowym
IV: Badanie dedykowanym testem lub profilem kompetencyjnym



Sposób I: Badanie profilem podstawowy (PP)

• Skorzystanie z „Profilu podstawowego” (skonstruowanego dla osób  nie 
posiadających sprecyzowanych zainteresowań zawodowych, 
doświadczenia zawodowego bądź umiejętności zaplanowania kariery 
zawodowej). Kompetencje wchodzące w skład tego profilu to 

1. Sumienność w dążeniu do rezultatów

2. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

3. Otwartość na innych

4. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

5. Kierowanie



Sposób II: Badanie jednym z 43 profili kompetencyjnych (P1-P43)

• Skorzystanie z jednego z 43 gotowych profili kompetencyjnych stworzonych dla tzw. 
grup dużych (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) i dostępnych w narzędziu 
informatycznym NBK

• Na przykład, profil dla grupy zawodów „Specjaliści do spraw technologii informacyjno-
komunikacyjnych” składa się z następujących kompetencji:

• Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

• Obsługa komputera z wykorzystaniem Internetu

• Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

• Orientacja na klienta

• W skład każdego gotowego profilu kompetencyjnego wchodzą 4 kompetencje 
kluczowe



Sposób III: Badanie profilem zawodowym
• Profil Zawodowy zdefiniowany przez doradcę zawodowego, tworzony na potrzeby  

określonej jednostki organizacyjnej i dostępny tylko dla pracowników tej jednostki. 

• Zbudowany na podstawie informacji o wymaganiach pracodawcy w stosunku do osoby 
mającej pracować na określonym stanowisku. 

• Profil może zawierać dowolną liczbę i rodzaj kompetencji, należy jednak pamiętać, że 
jednorazowo można przebadać Klienta testem składającym się z 52 pytań



Sposób IV: Badanie dedykowanym testem lub profilem 
kompetencyjnym

• Test Kompetencji ma zawierać kluczowe kompetencje, które chcemy zbadać u Klienta.

• Profil należy więc zbudować z kompetencji, które:

• Pomogą klientowi podjąć decyzję dotyczącą wyboru zawodu.

• Pomogą klientowi określić kierunek kształcenia lub zdefiniować dalszą ścieżkę 
rozwoju zawodowego. 



STANIN
OPIS 

WYNIKÓW
INTERPRETACJA OGÓLNA

1 Bardzo niski
Brak pożądanych zachowań. Popełnianie bardzo wie błędów i wyraźna 
nieumiejętność radzenia sobie z nawet prostymi, standardowymi zadaniami 
wymagającymi danej kompetencji.

2 
Niski

Niesystematyczne przejawianie zachowań pożądanych. Popełnianie błędów. 
Radzenie sobie z prostymi zadaniami wymagającymi posiadania danej 
kompetencji.3

4 

Umiarkowany
Systematyczne przejawianie zachowań pożądanych. Samodzielne, poprawne 
i efektywne wykonywanie standardowych i dobrze znanych zadań 
wymagających danej kompetencji.

5

6

7 
Wysoki

Systematyczne przejawianie zachowań pożądanych nawet w przypadku 
realizacji zadań nowych i nietypowych. Samodzielne, efektywne 
wykonywanie zadań wymagających danej kompetencji. Umiejętność 
działania w trudnych warunkach.8

9 Bardzo Wysoki

Przejawianie zachowań pożądanych, a także wypracowywanie nowych 
sposobów efektywniejszej pracy. Sprawne wykonywanie nawet wyjątkowo 
trudnych zadań, wymagających danej kompetencji. Efekty działań znacząco 
przekraczają zakładane rezultaty.



Dziękuję za uwagę




