
       Badanie psychologicznych predyspozycji zawodowych zalecane jest dla zwiększenia 
racjonalności  decyzji podejmowanych w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie, 
a szczególnie przy realizacji działań związanych z:

       

       Badanie to polega na ocenie potencjału psychologicznego osób badanych w odniesieniu 
do wymagań stanowiska pracy i jego kontekstu organizacyjnego. Wskazuje też z jakim rodzajem 
i z jakim stopniem trudności zadań i problemów zawodowych potrafi poradzić sobie osoba badana i z jakim stopniem trudności zadań i problemów zawodowych potrafi poradzić sobie osoba badana 
w zależności od posiadanego potencjału intelektualnego.

       W zależności od potrzeb pracodawcy, badanie może obejmować wszystkie elementy 
Baterii Diagnostycznej IPK - wówczas powstaje pełny Profil Psychologicznych Predyspozycji 
Zawodowych kandydata / pracownika. 
Badanie dotyczyć może także tylko wybranych predyspozycji osobowościowych lub sprawności 
intelektualnych.

       Wiarygodny i sprawdzony zestaw testów diagnostyczno - selekcyjnych gwarantuje obiektywizm        Wiarygodny i sprawdzony zestaw testów diagnostyczno - selekcyjnych gwarantuje obiektywizm 
wyników oraz w sposób istotny zwiększa trafność decyzji kadrowych.

Obejmuje badanie testami psychologicznymi cech, predyspozycji, uzdolnień i preferencji 
zawodowych określających styl i poziom funkcjonowania  w różnych sytuacjach zawodowych. 

IPK Sp. z o. o. jest jedną z najstarszych polskich firm doradztwa personalnego.
W ciągu ponad 25 lat działalności przeprowadziliśmy badania ponad 20 tysięcy osób – 
pracowników lub kandydatów do pracy na stanowiska wszystkich szczebli.

DIAGNOZA POTENCJAŁU ZAWODOWEGO

TESTY / COACHING KARIERY

REKRUTACJĄ I SELEKCJĄ
 
AUDYTEM KADROWYM I MENEDŻERSKIM – 

COACHINGIEM, PLANOWANIEM ŚCIEŻEK KARIERY
 
OUTPLACEMENTEM – 

Assessment / Development Center

restrukturyzacją zatrudnienia



Diagnoza ma postać tabel zawierających wyniki testów i wskaźniki odnoszące się do ujętych 
w niej cech osoby badanej i obejmuje następujące obszary psychologiczne:

TESTY / COACHING KARIERY

STYL PODEJMOWANIA
DECYZJI

REAGOWANIA W SYTUACJACH
STRESOWYCH W ZESPOLE

PRACA
W ZESPOLE

STYL 
KIEROWANIA

OSOBOWOŚĆ
KOMPETENCJE
INTELEKTUALNE MOTYWACJA

STYL
DZIAŁANIA



TESTY / COMPACT COACHING

TESTY on-line
Szczególnie godnym polecenia, niezwykle użytecznym oraz łatwym w stosowaniu 
narzędziem diagnostycznym jest Test 3P  - kwestionariusz osobowości zawodowej 
stosowany w formie on-line, co znacznie upraszcza i skraca proces badania.

       
       Test 3P bada osobowościowe predyspozycje zawodowe istotne dla skutecznego 
wykonywania różnych zawodów (np. administracja, księgowość / finanse, 
obsługa klienta, sprzedaż) i pełnienia różnych funkcji (praca w zespole, stanowisko obsługa klienta, sprzedaż) i pełnienia różnych funkcji (praca w zespole, stanowisko 
samodzielne, stanowisko wykonawcze, stanowisko kierownicze /zarządcze).

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w coachingu zawodowym oraz na podstawie 
obiektywnych przesłanek wynikających z analizy przebiegu wielu tysięcy karier zawodowych 
oferujemy usługe indywidualnego coachingu  ukierunkowanego na rozpoznanie własnego potencjału
profesjonalnego oraz [planowanie w oparciu o tę wiedzę dalszych kroków w karierze zawodowej.

       
       oparciu coachingu na obiektywnych przesłankach (wyniki testów psychologicznych)

       planowaniu własnej kariery z pomocą doświadczonego coacha       planowaniu własnej kariery z pomocą doświadczonego coacha

       kompaktowym charakterze doradztwa - ma ono postać jednej kilkugodzinnej sesji

Coaching prowadzony przez dr Marka Suchara - psychologa, trenera o wieloletnim doświadczeniu, 
specjalizującego się w rozwoju zawodowym. Dr Marek Suchar jest autorem ponad 100 publikacji 
(w tym 9 książek) poświęconych problematyce zarządzania karierą.

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

BADANIE PSYCHOLOGICZNE TESTEM 3P

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

SPECYFIKA FORMUŁY DORADZTWA, JAKĄ JEST CC, POLEGA NA:



TESTY on-line

Gdańsk - 570 500 131
ipk.gdansk@ipk.com.pl

Poznań - 61 843 07 44
ipk.poznan@ipk.com.p

Warszawa - 505 783 488
ipk.warszawa@ipk.com.pl

KONTAKT

Dynamizm

Uporządkowanie

Indywidualizm

Nastawienie
na kontakt

Kierowanie

PROFILOGRAM

www.ipk.pl

PROFILOGRAM

PROFESJOGRAM

WYNIKI TESTU PREZENTOWANE SĄ W FORMACIE 3P


