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Obraz „talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście 
modelu Renzulliego. Studium przypadku

Poniższy artykuł jest studium przypadku obrazu „talentu” w firmie farmaceutycz-
nej w kontekście modelu Renzulliniego. W badaniu potwierdzono relacje pomiędzy 
badanymi wymiarami a cechami „talentu”, określonymi w modelu. Do weryfikacji 
założeń użyto testów psychologicznych oraz badania Development Center (DC).

Słowa kluczowe: Model Renzulliniego (Renzullini Model), „talent” (Talent), kompetencje (competen-
cies), Development Center

Wprowadzenie

Otoczenie, w jakim przychodzi funkcjonować współczesnym organizacjom, a w szcze-
gólności: zmienność rynków, globalizacja, zmiany demograficzne, rola innowacyj-
nych technologii, ekonomia oparta na informacji i usługach, intelektualizacja pracy, 
wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Do 
tych charakterystyk otoczenia, które podaliśmy na wstępie, można dodać dynamicz-
ny rozwój organizacji międzynarodowych oraz zmiany w modelu samej organizacji. 
Spośród jej cech szczególnie ważne wydają się (Koźmiński, 1998, 2004, s. 257, 201): 

■ przybieranie coraz częściej modelu organizacji–sieci, niejednokrotnie z kilko-
ma ośrodkami władzy; 

■ szerokie otwarcie na otoczenie, nowe idee, przepływ informacji, „słabe sygna-
ły”, zwiastujące zagrożenia i szanse; 

■ spłaszczenie struktury organizacyjnej: nowoczesne struktury budowane są po-
ziomo wokół procesów; 
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■ podstawowym elementem struktury stają się zespoły zadaniowe międzyfunk-
cyjne i międzyorganizacyjne na różnych poziomach organizacji, łącznie z kierow-
nictwem naczelnym. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, niebagatelną rolę we współczesnych or-
ganizacjach odgrywają ludzie i aspekty umiejętnego zarządzania nimi. Firmy prze-
ścigają się zatem w tworzeniu nowych rozwiązań, systemów i działań rozwojowych 
dla swojego personelu. Szczególne miejsce w tej aktywności zajmuje budowanie puli 
talentów i zarządzanie nimi. 

Pojęcia „talent” i „zarządzanie talentami” 

Przez „talent” będziemy rozumieć osobę o wybitnym potencjale do dalszego roz-
woju i osiągania wyników. Zgodnie z najczęściej cytowanym oraz praktycznie sto-
sowanym modelem wybitnych zdolności Renzulliego, „talent” tworzą następujące 
składniki (Listwan, 2013): 

■ ogólne zdolności – podwyższony potencjał intelektualny; 
■ zdolności specyficzne – dotyczące konkretnych dziedzin;
■ twórczość, tj.: oryginalność, nowość, płynność i giętkość myślenia, podejmo-

wanie nowych i niekonwencjonalnych problemów, otwartość na wieloznaczność  
i niepewność, podejmowanie ryzyka, wrażliwość i bogata emocjonalność; 

■ zaangażowanie w pracę, tj.: dyscyplina wewnętrzna, wytrwałość w dążeniu do 
celu, pracowitość, wytrzymałość, fascynacja pracą, skłonność do poświęceń, wiara 
we własne możliwości.

Model Renzulliego, chociaż do tej pory częściej wykorzystywany w edukacji przy 
diagnozie dzieci zdolnych, wyraźnie koresponduje z talentami w organizacji, czyli  
z prognozowanymi cechami menedżera jutra. W przypadku menedżerów dochodzą 
przymioty związane z kierowaniem ludźmi (zdolności kierunkowe – specyficzne). 
Są to więc zmienne o charakterze społecznym, zawierające się w przywództwie cha-
ryzmatycznym, urzeczywistniane przez lidera drogą interakcji z innymi osobami. 
Podstawową umiejętnością jest tu inteligencja personalna, a szczególnie: samo-
kontrola emocjonalna, empatia, zdolność do wywierania wpływu, motywowania.  
Z tymi kwalifikacjami sprzężona jest szeroka interdyscyplinarna wiedza na temat po-
wstawania, funkcjonowania oraz rozwoju zespołów i organizacji, z uwzględnieniem 
wielokulturowości. Dlatego nasze rozważania o talentach możemy z powodzeniem 
odnieść do pracowników sfery zarządczej, poszukiwania i rozwoju liderów orga-
nizacji (Listwan, 2013).
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Kompetencje

Kompetencje są obecnie ważnym obiektem zainteresowań różnych badaczy związa-
nych z rynkiem pracy. Kompetencje badane są często w kontekście efektywności na 
stanowisku pracy oraz pełnionych ról społecznych (Baczyńska, 2010). 

W prezentowanym artykule przyjęto definicję, w myśl której kompetencje stano-
wią kategorie zachowań warunkujące efektywną realizację zadań. Na zachowania te 
wpływa wiedza deklaratywna i proceduralna, doświadczenie, temperament, intelekt, 
ale też, jak wspomniano, osobowość, styl pracy, czy motywacja (Baczyńska, Weksel-
berg, 2009, s. 56–60). 

Rysunek 1. Definicja kompetencji

Źródło: Instytut Rozwoju Biznesu

Częstą i sprawdzoną metodą pomiaru kompetencji ujętych w nurcie behawioral-
nym jest Development Center, która daje możliwość skutecznego zbadania potencjału 
oraz indywidualnych możliwości wzrostu i rozwoju pracownika. 
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Cel badania

Celem badania było sprawdzenie modelu Renzulliego, w kontekście osób znajdują-
cych się w puli talentów w firmie farmaceutycznej. 

Dla sprawdzenia przyjętych założeń postawiono następujące pytanie badawcze, 
z którego wyprowadzono poniższe hipotezy: 

Pytanie badawcze: Czy osoby znajdujące się w puli talentów i osiągające wyso-
kie wyniki pracy prezentują wysoki poziom w zakresie prezentowanych czynników 
według modelu Renzulliego?

Hipotezy

Hipoteza 1 (H1)
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższony potencjał intelektualny mierzony 
Testem Matryc Ravena.

Hipoteza 2 (H2) 
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższony potencjał intelektualny mierzony 

w badaniu Development Center w kompetencji myślenie analityczne.
Hipoteza 3 (H3) 
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższony wynik w zakresie zdolności spe-

cyficznych mierzony w badaniu Development Center w takich kompetencjach, jak nastawienie 
na rezultat, orientacja na klienta wewnętrznego, współpraca.

Hipoteza 4 (H4) 
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają średni lub podwyższony potencjał w zakresie 

działania twórczego mierzony w badaniu Development Center w kompetencjach: zorientowa-
nie na zmiany, przewodzenie zespołowi, rozwijanie innych.

Hipoteza 5 (H5) 
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższone zaangażowanie w pracę mierzone 

testem Intentio Consensio w wymiarze wysokich wyników w skali Intentio.

Metoda badania

Badanie zrealizowano w grudniu 2013 r. w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warsza-
wie. Przeprowadzono je na próbie dobranej celowo. Próba składała się z przedsta-
wicieli medycznych N=49 pracujących w jednej z największych firm farmaceutycz-
nych, działającej na terenie Polski. 

W początkowej fazie badania określono metodą Sędziów Kompetentnych wy-
bór narzędzi pomiaru poszczególnych zmiennych w modelu Renzulliego. W gru-
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pie Sędziów znajdowali się przedstawiciele firmy farmaceutycznej, osób badanych, 
konsultantów Instytutu Rozwoju Biznesu – łącznie trzy osoby. Tabela 1 prezentuje 
poczynione ustalenia.

Tabela 1. Model Renzulliego oraz narzędzia zastosowane do pomiaru  
poszczególnych składowych modelu

Model Renzulliego – czynniki składowe Narzędzia pomiaru dobrane do poszczegól-
nych czynników modelu Renzulliego

Ogólne zdolności – podwyższony potencjał 
intelektualny.

Test Matryc Ravena\
Development Center:
1. Myślenie analityczne kompetencja

Zdolności specyficzne – dotyczące konkretnych 
dziedzin

Development Center:
1. Nastawienie na rezultat
2. Orientacja na klienta wewnętrznego
3. Współpraca

Twórczość, tj.: oryginalność, nowość, płynność 
i giętkość myślenia, podejmowanie nowych  
i niekonwencjonalnych problemów, otwartość 
na wieloznaczność i niepewność, podejmowanie 
ryzyka, wrażliwość i bogata emocjonalność. 

Development Center:
1. Zorientowanie na zmiany
2. Przewodzenie zespołowi
3. Rozwijanie innych

Zaangażowanie w pracę, tj.: dyscyplina 
wewnętrzna, wytrwałość w dążeniu do celu, 
pracowitość, wytrzymałość, fascynacja pracą, 
skłonność do poświęceń, wiara we własne 
możliwości

Test Intentio Consensio (Wekselberg)

Następnie zaprojektowano badanie, które składało się z dwóch etapów: (1) sesji 
Development Center oraz (2) baterii testów. 

Opis próby

Badanie przeprowadzono na 49 przedstawicielach medycznych uczestniczących  
w programie Rozwoju Talentów. Przedstawiciele medyczni zajmują się promocją 
oraz sprzedażą produktów firmy. Ich podstawowym zadaniem jest nawiązywanie 
i utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, dyrektorami szpitali, pracownikami 
aptek oraz przedstawicielami środowiska medycznego i farmaceutycznego. Badane 
osoby zostały wyselekcjonowane do puli talentów firmy. Oznacza to, że osiągnęły 
one wysokie lub bardzo wysokie wyniki oceny pracy za ostatnie dwa lata. Ponad-
to brano pod uwagę takie kryteria doboru, jak: zdolności organizacyjne, otwartość 
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na współpracę, otwartość na rozwój. Ważnym kryterium tego doboru był fakt, że 
wybór ten inicjowali i akceptowali dyrektorzy regionalni, a nie jedynie bezpośredni 
przełożeni. 

Przebieg badania i opis narzędzi badawczych

Development Center

Łącznie przeprowadzono 7 sesji Development Center (po 6–8 osób w każdej grupie). 
Wszyscy badani uczestnicy brali udział w jednodniowej sesji, podczas której mie-
rzone były ich kompetencje, tj.: 

■ nastawienie na rezultat,
■ orientacja na klienta wewnętrznego,
■ współpraca,
■ zorientowanie na zmiany,
■ przewodzenie zespołowi,
■ rozwijanie innych,
■ myślenie analityczne.
Projektując Development Center, Instytut Rozwoju Biznesu opiera się na zasa-

dach, które zostały wypracowane 4 maja 2000 r. w San Francisco i są aktualizo-
wane co roku podczas Międzynarodowego Kongresu na temat Metod Ośrodka 
Oceny (The International Congress on Assessment Center Methods – ICoACM) 
przez badaczy i praktyków metody Assessment Center (Baczyńska, Wekselberg, 2009,  
s. 56–60). 

Sesja Development Center składała się z 4 symulacji i wywiadu kompetencyjne-
go. Trwała 8 godzin. Uczestnicy brali udział w następujących zadaniach: dyskusja 
bez przypisanej roli, analiza przypadku w połączeniu z indywidualną prezentacją, 
symulacja trzech typów rozmów: rozmowa z klientem wewnętrznym; rozmowa  
z pracownikiem, wywiad kompetencyjny. Model użyty w badaniu DC obejmował 
siedem wyżej wymienionych kompetencji.

Każda kompetencja obserwowana była przynajmniej w dwóch ćwiczeniach,  
a każdy uczestnik obserwowany był w każdym ćwiczeniu przynajmniej przez dwóch 
asesorów. Sesja została przeprowadzana zgodnie z wytycznymi opisanymi powyżej. 
Łącznie zrealizowano 7 sesji.
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Pomiar kompetencji w DC

Mierzone kompetencje opracowane zostały na potrzeby klienta w kontekście zmie-
rzenia potencjału osób znajdujących się w puli talentów. Skala, jaką przyjęto do 
pomiaru kompetencji, składała się z 5 poziomów, gdzie:

■ poziom 1 oznaczał brak zachowań pożądanych, dominację zachowań niepożą-
danych; spójność niepożądanych zachowań w różnych kontekstach sytuacyjnych;

■ poziom 2 oznaczał, że pojawiają się próby zachowań pożądanych, w sytuacjach 
łatwych pojawiają się okazjonalnie zachowania pożądane; brak spójności zachowań 
w różnych kontekstach sytuacyjnych; 

■ poziom 3 – oznaczał, że dominują pożądane zachowania, spójność pożąda-
nych zachowań w sytuacjach standardowych, prostych; w sytuacjach trudnych poja-
wiają się zachowania niepożądane; 

■ poziom 4 – oznaczał trwałe pożądane zachowania, powtarzane w różnych 
kontekstach sytuacyjnych, również w zadaniach trudnych, a pożądane zachowania 
prezentowane są w sposób pewny i jednoznaczny; 

■ poziom 5 – oznaczał, że dominują zachowania odnoszące się do systemowych 
rozwiązań i propozycji rozwiązania problemów. 

Wszystkie kompetencje tworzone były z udziałem Sędziów Kompetentnych., 
Również zasady przeprowadzania sesji i obserwacji uczestników przeprowadzone 
zostały zgodnie ze standardami ICoACM cytowanymi powyżej. Metodą Sędziów 
Kompetentnych określono oczekiwany wysoki poziom danej kompetencji, poziom 
średni i poziom niski. Poczynione ustalenia opisuje poniższa tabela.

Tabela 2. Ocena poziomów kompetencji

Kompetencja Wynik niski Wynik średni Wynik wysoki
Myślenie analityczne Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziom 3–5
Nastawienie  
na rezultat

Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziomy 3–5

Orientacja na klienta 
wewnętrznego

Poziomy 1–2 Poziomy 2,5–3 Poziomy 3,5–5

Współpraca Poziomy 1–2 Poziomy 2,5–3 Poziomy 3,5–5
Zorientowanie  
na zmiany

Poziomy 1–2 Poziom 2,5–3 Poziomy 3,5–5

Przewodzenie  
zespołowi

Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziomy 3–5

Rozwijanie innych Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziom 3–5
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Bateria testów

Uczestnicy badania wykonywali baterię testów, w skład których wchodziły: Test 
Matryc (Raven) oraz Test Intentio Consensio (Wekselberg).

Test Matryc Ravena – test inteligencji płynnej

Test Matryc Ravena (test matryc progresywnych) – służy do pomiaru poziomu in-
teligencji ogólnej. Dzięki temu testowi uzyskuje się informacje o wartości u danej 
osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji.

Test Matryc Ravena w użytej wersji standardowej składa się z 5 skal A, B, C, D  
i E. W każdej skali znajduje się zwykle po 12 zadań, które polegają na tym, że ba-
dana osoba musi wychwycić relacje między elementami wzoru (matrycy) i wskazać 
brakujący element wzoru z podanych poniżej matrycy. 

Test Intentio Consensio (TIC) Victora Wekselberga

Kompleksowo bada podstawy osobowościowe motywacji do pracy, przewiduje po-
ziom wysiłku wkładanego w pracę, gotowość do współpracy. TIC oparty jest na 
nowoczesnej koncepcji mierzenia osobowości w kontekście pracy i bada osobo-
wość jako strukturę informacji/wiedzy. TIC, poprzez pomiar dwóch globalnych 
cech osobowości Consensio i Intentio, bada predyspozycje do współpracy oraz go-
towość do wkładania wysiłku w pracę. Obie cechy Consensio i Intentio mają charakter 
wymiarów pokazanych poniżej.

Rysunek 2. Charakterystyka niskiego i wysokiego nasilenia cech ogólnych 
Intentio i Consensio

INTENTIO

NISKIE WYSOKIE
unikanie wysiłku
inikanie ryzyka

unikanie nowości
preferencja stabilności

szukanie wysiłku
podejmowanie ryzyka

szukanie nowości
preferencja zmian

CONSENSIO

NISKIE WYSOKIE
cele indywidualne

praca indywidualna
współzawodnictwo

brak gotowości do pomagania

cele społeczne 
praca w grupie

współpraca
gotowość do pomagania

Źródło: Instytut Rozwoju Biznesu
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Wyniki badania. Weryfikacja hipotez

Czy osoby znajdujące się w puli talentów i osiągające wysokie wyniki pracy prezen-
tują wysoki poziom w zakresie prezentowanych czynników według modelu Ren-
zulliego?

Hipoteza 1
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższony potencjał intelektualny mierzony 

Testem Matryc Ravena. 

Tabela 3. Wyniki pomiaru potencjału intelektualnego mierzonego Testem 
Matryc Ravena

Średnia N
7,7143 49

H1 potwierdziła się częściowo, ponieważ osoby uzyskały wyniki na poziomie M 
= 7, 7 stenu, co oznacza, że średnia zmierza w kierunku wyników wysokich, które 
zaczynają się od 8 stenu.

Hipoteza 2
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższony potencjał intelektualny mierzony 

w badaniu Development Center w kompetencji myślenie analityczne.

Tabela 4. Interpretacja wyników z DC dla kompetencji myślenie analityczne

Kompetencja Wynik niski Wynik średni Wynik wysoki
Myślenie analityczne Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziom 3–5

Tabela 5. Wyniki pomiaru kompetencji myślenie analityczne

Myślenie analityczne

N
Ważne 49
Braki danych 0

Średnia (M) 3,3980
 Mediana (Me) 3,5000
Dominanta (D) 3,00
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Tabela 6. Rozkład wyników kompetencji myślenie analityczne

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Liczba osób Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

1,50 1 2,0 2,0 2,0
2,00 1 2,0 2,0 4,1
2,50 5 10,2 10,2 14,3
3,00 16 32,7 32,7 46,9
3,50 11 22,4 22,4 69,4
4,00 10 20,4 20,4 89,8
4,50 2 4,1 4,1 93,9
5,00 3 6,1 6,1 100,0
Ogółem 49 100,0 100,0

Wynik kompetencji myślenie analityczne dla badanej grupy N=49 wyniósł śred-
nio M=3,398, przy czym mediana wyniosła Me=3,5, a dominanta D=3,0. Oznacza 
to, że zmieścił się w obszarze wyników wysokich dla tej kompetencji (poziomy od 
3–5). Wyniki 42 osób spośród 49 badanych mieszczą się w obszarze wyników wy-
sokich.

H2 potwierdziła się. 

Hipoteza 3
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższony wynik w zakresie zdolności 

specyficznych mierzony w badaniu Development Center w kompetencjach: nastawienie na rezultat, 
orientacja na klienta wewnętrznego, współpraca.

Tabela 7. Interpretacja wyników z DC dla kompetencji: nastawienie na rezultat, 
orientacja na klienta wewnętrznego, współpraca

Kompetencja Wynik niski Wynik średni Wynik wysoki
Nastawienie na rezultat Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziomy 3–5
Orientacja na klienta 
wewnętrznego

Poziomy 1–2 Poziomy 2,5–3 Poziomy 3,5–5

Współpraca Poziomy 1–2 Poziomy 2,5–3 Poziomy 3,5–5
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Tabela 8. Wyniki pomiaru kompetencji: nastawienie na rezultat, orientacja na 
klienta wewnętrznego, współpraca

Nastawienie na 
rezultat

Współpraca/Szacu-
nek do innych

Orientacja na klien-
ta wewnętrznego

N
Ważne 49 49 49

Braki danych 0 0 0
Średnia (M) 3,0612 3,0714 3,1020
Mediana (Me) 3,0000 3,0000 3,0000
Dominanta (D) 3,00 3,00 3,00

Tabela 9. Rozkład wyników kompetencji nastawienie na rezultat

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

0,00 1 2,0 2,0 2,0
1,50 1 2,0 2,0 4,1
2,00 3 6,1 6,1 10,2
2,50 9 18,4 18,4 28,6
3,00 16 32,7 32,7 61,2
3,50 10 20,4 20,4 81,6
4,00 7 14,3 14,3 95,9
4,50 2 4,1 4,1 100,0
Ogółem 49 100,0 100,0

Tabela 10. Rozkład wyników kompetencji orientacja na klienta wewnętrznego

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

2,00 8 16,3 16,3 16,3
2,50 6 12,2 12,2 28,6
3,00 13 26,5 26,5 55,1
3,50 12 24,5 24,5 79,6
4,00 10 20,4 20,4 100,0
Ogółem 49 100,0 100,0
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Tabela 11. Rozkład wyników kompetencji współpraca

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

1,50 1 2,0 2,0 2,0
2,00 3 6,1 6,1 8,2
2,50 7 14,3 14,3 22,4
3,00 20 40,8 40,8 63,3
3,50 13 26,5 26,5 89,8
4,00 5 10,2 10,2 100,0
Ogółem 49 100,0 100,0

W kompetencji nastawienie na rezultat wynik kompetencji dla N=49 wyniósł 
średnio M=3,061, mediana Me=3,0, dominanta D=3,0. Oznacza to, że zmieścił 
się w przedziale wyników wysokich dla tej kompetencji (przedział 3–5). Wyniki 35 
osób spośród 49 badanych mieszczą się w obszarze wyników wysokich.

W kompetencji orientacja na klienta wewnętrznego średni wynik dla badanej 
grupy wyniósł M= 3,1, mediana Me=3,0, dominanta D=3,0. Oznacza to, że nie 
zmieścił się w przedziale wyników wysokich dla tej kompetencji (przedział 3,5–5). 
Wyniki 22 osób spośród 49 badanych mieszczą się w obszarze wyników wysokich 
dla tej kompetencji.

W kompetencji współpraca średni wynik dla badanej grupy wyniósł M=3,07, 
mediana Me=3,0, dominanta D=3,0. Oznacza to, że nie zmieścił się w przedziale 
wyników wysokich dla tej kompetencji (przedział 3,5– 5). Wyniki 22 osób spośród 
49 badanych mieszczą się w obszarze wyników wysokich dla tej kompetencji.

H3 nie potwierdziła się w odniesieniu do kompetencji: orientacja na klienta we-
wnętrznego i współpraca. 

Hipoteza 4
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają średni lub podwyższony potencjał w zakresie 

działania twórczego mierzony w badaniu Development Center w kompetencjach: zorientowa-
nie na zmiany, przewodzenie zespołowi, rozwijanie innych.
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Tabela 12. Interpretacja wyników z DC dla kompetencji: zorientowanie  
na zmiany, przewodzenie zespołowi, rozwijanie innych

Kompetencja Wynik niski Wynik średni Wynik wysoki
Zorientowanie na zmiany Poziomy 1–2 Poziom 2,5–3 Poziomy 3,5–5
Przewodzenie zespołowi Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziomy 3–5
Rozwijanie innych Poziom 1–1,5 Poziom 2–2,5 Poziom 3–5

Tabela 13. Wyniki pomiaru kompetencji: zorientowanie na zmiany, przewodzenie 
zespołowi, rozwijanie innych

Zorientowanie na 
zmiany

Przewodzenie  
zespołowi

Rozwijanie innych

N
Ważne 49 49 49

Braki danych 0 0 0
Średnia (M) 2,9388 2,6020 2,7755
Mediana (Me) 3,0000 2,5000 3,0000
Dominanta (D) 3,00 3,00 3,00

Tabela 14. Rozkład wyników kompetencji zorientowanie na zmiany

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

0,00 1 2,0 2,0 2,0
2,00 5 10,2 10,2 12,2
2,50 9 18,4 18,4 30,6
3,00 23 46,9 46,9 77,6
3,50 4 8,2 8,2 85,7
4,00 6 12,2 12,2 98,0
4,50 1 2,0 2,0 100,0

Ogółem 49 100,0 100,0
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Tabela 15. Rozkład wyników kompetencji przewodzenie zespołowi

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

0,00 2 4,1 4,1 4,1
1,50 3 6,1 6,1 10,2
2,00 10 20,4 20,4 30,6
2,50 11 22,4 22,4 53,1
3,00 12 24,5 24,5 77,6
3,50 9 18,4 18,4 95,9
4,00 2 4,1 4,1 100,0

Ogółem 49 100,0 100,0

Tabela 16. Rozkład wyników kompetencji rozwijanie innych

Poziomy mierzonej 
kompetencji

Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

1,50 3 6,1 6,1 6,1
2,00 9 18,4 18,4 24,5
2,50 8 16,3 16,3 40,8
3,00 20 40,8 40,8 81,6
3,50 5 10,2 10,2 91,8
4,00 4 8,2 8,2 100,0
Ogółem 49 100,0 100,0

W kompetencji zorientowanie na zmiany średni wynik dla badanej grupy 
wyniósł M=2,9, mediana Me=3,0, dominanta D=3,0. Oznacza to, że zmieścił się  
w przedziale wyników średnich i wysokich (przedział 2,5–5). Wyniki 32 osób spo-
śród 49 badanych mieszczą się w obszarze wyników średnich, a 11 talentów w prze-
dziale wyników wysokich dla tej kompetencji.

W kompetencji przewodzenie zespołowi średni wynik dla badanej grupy 
wyniósł M=2,6, mediana Me=2,5, a dominanta D=3. Oznacza to, że zmieścił się  
w przedziale wyników średnich i wysokich (przedział 2–5). Wyniki 21 osób spo-
śród 49 badanych mieszczą się w obszarze wyników średnich, a 23 badanych osób  
w przedziale wyników wysokich dla tej kompetencji.

W kompetencji rozwijanie innych średni wynik dla badanej grupy wyniósł  
M=2,8, mediana Me=3,0, dominanta D=3,0. Oznacza to, że zmieścił się w prze-
dziale wyników średnich i wysokich dla tej kompetencji (przedział 2–5). Wyniki  
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17 osób spośród 49 badanych mieszczą się w obszarze wyników średnich, a 29 osób 
dla tej grupy, zawierają się w obszarze wyników wysokich.

H4 potwierdziła się, przy czym osiągnięte wyniki mieściły się w obszarze oceny 
średniej. Najwyżej ocenioną kompetencją z wyżej wymienionych było zorientowa-
nie na zmiany.

Hipoteza 5 
Osoby znajdujące się w puli talentów posiadają podwyższone zaangażowanie w pracę mierzone 

testem Intentio Consensio w wymiarze wysokich wyników w skali Intentio.

Tabela 17. Zastosowana skala oceny w stosunku do populacji

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabela 18. Wyniki pomiaru Intentio

Intentio

N
Ważne 50

Braki danych 0
Średnia (M) 7,0740
Mediana (Me) 7,0000
Dominanta (D) 6,00a

a. Istnieje wiele wartości modalnych. Podano wartość najmniejszą

Tabela 19. Rozkład wyników w cesze Intentio

Otrzymane wyniki Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent  
skumulowany

Ważne

1,70 1 2,0 2,0 2,0
4,00 1 2,0 2,0 4,0
5,00 2 4,0 4,0 8,0
6,00 15 30,0 30,0 38,0
7,00 15 30,0 30,0 68,0
8,00 3 6,0 6,0 74,0
9,00 11 22,0 22,0 96,0

10,00 2 4,0 4,0 100,0
Ogółem 50 100,0 100,0
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Średnia cechy Intentio u badanych osób wyniosła M=7,1, mediana Me=7,0, do-
minanta D=6,0. Oznacza to, że wyniki mieszczą się w przedziale wyników wysokich 
(steny 7–10). 31 osób spośród 50 badanych uzyskało wynik wysoki.

H5 potwierdziła się.

Podsumowanie i wnioski

Głównym celem badania było sprawdzenie teoretycznego modelu Renzulliego,  
w kontekście osób znajdujących się w puli talentów w firmie farmaceutycznej. Po-
stawiono zatem pytanie badawcze: Czy osoby znajdujące się w puli talentów i osią-
gające wysokie wyniki pracy prezentują wysoki poziom w zakresie prezentowanych 
czynników według modelu Renzulliego? 

Z powyższych danych wynika, że osoby znajdujące się w puli talentów mene-
dżerskich prezentują zgodnie z założeniami Renzulliniego podwyższony potencjał 
intelektualny, o czym świadczą wysokie wyniki uzyskane za pomocą Testu Matryc 
Ravena M=7,7 oraz uzyskany wysoki wynik w badaniu Development Center kompeten-
cji myślenie analityczne (M=3,5, Me=3,5, D=3,0). 

Jeśli chodzi o drugi czynnik modelu – zdolności specyficzne zoperacjonalizo-
wane za pomocą badania trzech kompetencji: nastawienie na rezultat, orientacja na 
klienta wewnętrznego; współpraca, poczynione założenia potwierdziły się w zakre-
sie kompetencji nastawienie na rezultat (M=3,0; Me=3,0; D=3,0.). Nie potwierdziły 
się w dwóch pozostałych. 

Twórczość, tj.: oryginalność, nowość, płynność i giętkość myślenia, podejmo-
wanie nowych i niekonwencjonalnych problemów, otwartość na wieloznaczność  
i niepewność, podejmowanie ryzyka, wrażliwość i bogata emocjonalność zoperacjo-
nalizowana na poziomie badania trzech kompetencji, tj.: zorientowanie na zmiany, 
przewodzenie zespołowi i rozwijanie innych potwierdziły wyprowadzone założe-
nia. Przy czym zorientowanie na zmiany (M=3,0; Me=3,0; D=3,0); przewodzenie 
zespołowi (M=2,5; Me=2,5; D= 3) i rozwijanie innych (M=3,0; Me=3,0; D=3,0).

Ostatni element modelu Renzulliniego – zaangażowanie w pracę, tj.: dyscyplina 
wewnętrzna, wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, wytrzymałość, fascynacja 
pracą, skłonność do poświęceń, wiara we własne możliwości – badany za pomocą 
testu Intentio Consentio – również znalazł swoje odzwierciedlenie w zaprezentowa-
nych wynikach. Osoby badane uzyskały wyniki w cesze Intentio odnoszącej się do 
wkładania wysiłku w pracę, podejmowania ryzyka, szukania nowości oraz preferen-
cji zmian i rozwoju własnego na poziomie (M=7,0; Me=7,0; D=6,0), co mieści się 
w wynikach wysokich. 
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Warto zaznaczyć, że uczestnicy badania byli świeżo zrekrutowani do puli talen-
tów menedżerskich i nie posiadali jeszcze dużych doświadczeń szkoleniowych czy 
rozwojowych.

Wnioski

1. Model Renzulliniego znalazł swoje uzasadnienie w przeprowadzonym badaniu na 
puli talentów menedżerskich w firmie farmaceutycznej.
2. Badanie należałoby powtórzyć na większej puli osób badanych.
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A Snapshot of  Talent in a Pharmaceutical Company in the Context  
of  the Renzullini Model

Summary
This article is a case study of  a snapshot of  “talent” in a pharmaceutical compa-
ny in the context of  the Renzullini model. The research confirmed the relations 
among the investigated dimensions and “talent” qualities as defined in the model. 
Psychological tests as well as the development center (DC) method were used to 
verify assumptions.

_______________________
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