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Badanie Kompetencji Sprzedaz owych 
(B2B) 

Poradnik użytkownika  

 

Co to jest BKS (B2B) 
BKS (B2B) to Badanie Kompetencji Sprzedażowych dla B2B, który jest przeznaczony do pomiaru 

kompetencji sprzedażowych wśród osób zajmujących się zawodowo sprzedażą w segmencie B2B 

(business to business). BKS ma charakter testu sytuacyjnego, co oznacza że składa się z kilkunastu 

(18) sytuacji typowych dla pracy w sprzedaży, do których zostały przedstawione możliwe 

sposoby zachowania się w każdej z nich (od kilku do kilkunastu). Zadaniem osób badanych jest 

ocenić każde z tych zachowań w skali od 1 do 9, gdzie 1=bardzo zły pomysł, a 9=bardzo dobry 

pomysł.   

Co bada BKS (B2B) oraz jak interpretować wyniki? 

Ogólna kompetencja sprzedażowa 
BKS dla B2B bada ogólną kompetencję sprzedażową, która jest wypadkową różnic pomiędzy 

odpowiedziami, jakich udzieli osoba badana a odpowiedziami ekspertów. Przy czym, przez 

„ekspertów” rozumie się 1) grupę handlowców o najwyższym doświadczeniu sprzedażowym 

(średnio 18 lat) oraz 2) grupę trenerów/ coachów sprzedaży z polskich firm szkoleniowych 

reprezentowanych firmę Kontrakt OSH. W związku z tym, BKS umożliwia ocenę ogólnej 

kompetencji sprzedażowej na dwa sposoby, tj. poprzez odniesienie odpowiedzi osób badanych  

do odpowiedzi udzielonych przez najbardziej doświadczonych handlowców oraz poprzez 

odniesienie ich odpowiedzi do odpowiedzi udzielonych przez trenerów sprzedaży. W raporcie z 

badania TKS znajduje się także uśredniony wynik z obydwu tych perspektyw. 

Wynik dla ogólnej kompetencji sprzedażowej (w przypadku obydwu rodzajów ekspertów) 

liczony jest ze wszystkich itemów (tj. opcji przedstawionych do ceny, opisujących możliwe 

sposoby zachowania się w danej sytuacji), które na drodze wcześniej przeprowadzonych analiz 

statystycznych zidentyfikowano jako diagnostyczne. Itemy diagnostyczne to takie, dla których 

eksperci udzielali odpowiedzi istotnie różnych od odpowiedzi udzielanych przez tzw. 

„przeciętnych” handlowców (średnia doświadczenia w sprzedaży u „przeciętnych” handlowców 

to 7,5 roku).  

Wśród zidentyfikowanych itemów diagnostycznych były takie, które eksperci oceniali wysoko, a 

na dodatek wyżej niż ”przeciętni” handlowcy (tzw. zachowania skuteczne, dla których średnia 

ocen wśród ekspertów wynosiła minimum 6,51 w skali od 1 do 9) oraz takie, które eksperci 

oceniali nisko a na dodatek niżej niż „przeciętni” handlowcy (tzw. zachowania nieskuteczne, dla 

których średnia ocen wśród ekspertów wynosiła maksymalnie 3,50). Były też wśród nich i takie 

itemy, które eksperci oceniali jako „ani dobre ani złe”, a „przeciętni” handlowcy jako wyraźnie 

dobre lub złe (ich średnia oceń wśród ekspertów wahała się miedzy 3,51 a 6,50). W sumie itemów 

diagnostycznych zidentyfikowano ….  

Wyniki dla ogólnej kompetencji sprzedażowej prezentowane są w skali tetronowej (od 0 do 20; 

średnia dla populacji równa 10) i oznaczają w jakim stopniu odpowiedzi udzielone przez osoby 

badane są bliskie odpowiedziom udzielonym przez każdy z rodzajów ekspertów. Im wyższy 

wynik, tym większa zgodność, tym wyższy poziom ogólnej kompetencji sprzedażowej.    
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Specyficzne kompetencje sprzedażowe 
BKS dla B2B bada osiem umiejętności sprzedażowych, które można rozumieć jako umiejętności, 

specyficzne dla pracy w sprzedaży, które będą przybliżać handlowców do realizacji ich celów 

sprzedażowych. Są to: umawianie spotkań, docieranie do osoby decyzyjnej, rozpoznawanie 

kryteriów decyzyjnych, sprzedaż aktywna, negocjowanie pozacenowe, radzenie sobie z 

sytuacjami trudnymi w sprzedaży, budowanie lojalności klienta oraz etyczne zachowania w 

biznesie.  

Aby je wyłonić, przeprowadzono analizę logiczną i treściową w grupie itemów diagnostycznych, 

które dotyczą zachowań uznanych przez ekspertów za jednoznacznie skuteczne lub 

jednoznacznie nieskuteczne (takich zachowań było …). Itemy, w przypadku których eksperci nie 

zgadzali się co do tego, czy są one skuteczne czy nieskuteczne („ani dobre ani złe”) nie były brane 

pod uwagę w tej analizie. Analiza logiczna polegała w tym przypadku na zestawieniu ze sobą 

wszystkich zachowań skutecznych i nieskutecznych celem połączenia w grupy tych najbardziej 

do siebie podobnych pod względem treściowym. Następnie, aby się upewnić, że tak wyłonione 

kompetencje badają jednorodny konstrukt przeprowadzono analizę ich rzetelności (omówioną 

dalej). W efekcie niektóre propozycje kompetencji zostały odrzucone. Przyjęto tylko te, które są 

badane przez przynajmniej 2 itemy oraz posiadają wymaganą rzetelność.  Zaprezentowane w BKS 

kompetencje sprzedażowe spełniają obydwa te warunki.  

Wyniki dla poszczególnych kompetencji sprzedażowych liczone są tylko z tych itemów, które 

wchodzą w skład danej kompetencji. Liczenie to polega na zwyczajnym dodaniu do siebie ocen 

(jak wspomniano wcześniej od 1 do 9) udzielonych przez osobę badaną w itemach wchodzących  

w skład danej kompetencji (przy czym w przypadku zachowań nieskutecznych skala jest 

odwrócona, tj. zamiast 9 jest 1, zamiast 8 jest 2 itd.).  

Dzięki wyłączeniu zachowań niejednoznacznych z puli itemów diagnostycznych branych pod 

uwagę przy liczeniu wyników dla kompetencji sprzedażowych, możliwe jest ich jaśniejsze 

zdefiniowanie oraz łatwiejsze zinterpretowanie. Możliwe jest także przedstawienie na ich 

podstawie konkretnych i jednoznacznych rekomendacji, których celem jest umożliwienie osobie 

badanej podniesienia wyniku w danej kompetencji.  

Wyniki dla kompetencji sprzedażowych prezentowane są w skali stenowej od 1 do 10 (średnia 

dla populacji równa 5), gdzie im wyższy wynik tym, wyższy poziom danej kompetencji 

sprzedażowej.  

Ekspertyza sprzedażowa 
Ekspertyza sprzedażowa jest pojęciem szerszym niż kompetencja sprzedażowa, bo obejmuje nie 

tylko to, co się wie czy potrafi (treść wiedzy – skuteczne zachowania w sprzedaży), ale również to, 

jaki charakter ma ta wiedza (rodzaj wiedzy). 

Zachowania skuteczne w sprzedaży. Treść wiedzy to w skrócie wiedza o tym, które 

zachowania są w sprzedaży skuteczne, a które nie. Często zdarza się, że handlowcy wiedzą, 

jakie działania są skuteczne i je stosują, lecz nie wiedzą, które są nieskuteczne i też je stosują. 

Zdarza się także, że wiedzą, które są nieskuteczne i ich nie stosują, lecz nie wiedzą, które są 

skuteczne i siłą rzeczy, tych też nie stosują.  

Mając to na uwadze, BKS określa w jakim % osoba badana udzieliła odpowiedzi zgodnych z 

ekspertami pod względem zachowań skutecznych oraz w jakim % udzieliła odpowiedzi zgodnych 

z ekspertami pod względem zachowań nieskutecznych. Przez odpowiedź „zgodną z ekspertami” 

rozumie się w przypadku zachowań skutecznych każdą odpowiedź, która jest taka sama lub 

wyższa niż ekspercka (tj. 7 lub więcej), a w przypadku zachowań nieskutecznych każda 

odpowiedź, która jest taka sama lub niższa od odpowiedzi eksperckiej (tj. 3 lub mniej)      
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Zachowania intuicyjne i wytrenowane. Rodzaj wiedzy odnosi się do podziału na wiedzę 

organiczną (ang. organic) i nabytą (ang. acquired). Tak jak firmy rosną na dwa sposoby, tj. 

organicznie i poprzez przejęcia, tak samo rozwija się ekspertyza sprzedażowa. W związku z tym, 

wiedza organiczna to wiedza, którą nabywa się w toku własnych doświadczeń, ma ona charakter 

bardzo spersonalizowany i jest ściśle związana z kontekstem pracy, w jakim się rozwinęła. Często 

określa się ją mianem intuicji lub wiedzy utajonej. Jej przejawem bywa to, że trudno czasem ubrać 

w słowa coś, co wydaje się nam oczywiste. Natomiast wiedza nabyta to wiedza, którą możemy 

przejąć w toku szkoleń, i dla odmiany ma charakter raczej uniwersalny, często przybiera postać 

jasno wyartykułowanych reguł czy zaleceń, opiera się na modelach i ma zwykle abstrakcyjny 

charakter. Jest powszechnie dostępna w różnego rodzaju poradnikach i podręcznikach sprzedaży, 

pisanych przez uznanych ekspertów od sprzedaży.  

Dlatego analiza rodzaju wiedzy (zachowań intuicyjnych i wytrenowanych) opiera się na ponownej 

analizie ogólnej kompetencji sprzedażowej z perspektywy najbardziej doświadczonych 

handlowców oraz trenerów sprzedaży. Przy czym  interesuje nas tu nie tylko nasilenie każdej z 

nich, lecz również ich wzajemna relacja. A mówiąc dokładniej to, czy pozostają ze sobą w 

równowadze czy też może jedna dominuje nad drugą. Aby różnica między jednym a drugim 

rodzajem wiedzy była istotna musi wynosić minimum 7, w skali od 0 do 20.  

Najpierw przyjrzymy się temu, co oznaczają wysokie wyniki w każdym przypadku: 

a) pod względem wiedzy organicznej wysoki wynik informuje o bogatym doświadczeniu 

sprzedażowym danej osoby – co w przypadku osób o dużym stażu sprzedażowym nie 

dziwi, jednak w przypadku osób o relatywnie krótkim stażu może informować o ich 

naturalnym talencie, intuicji, czy mówiąc bardziej potocznie „instynkcie” do sprzedaży.  

b) pod względem wiedzy nabytej wysoki wynik  informuje o tym, że posiadana wiedza ma w 

dużym stopniu postać abstrakcyjnych reguł czy algorytmów, co w przypadku trenerów 

sprzedaży jest sprawą oczywistą, biorąc pod uwagę, że pracują z różnymi firmami i 

branżami, i ich wiedza siłą rzeczy musi mieć charakter abstrakcyjny, by mogła być 

zastosowana do różnych obszarów. Warto jednak zauważyć, że wysoki wynik pod 

względem wiedzy nabytej, będzie świadczył o czymś innym w przypadku doświadczonego 

i młodego handlowca. W pierwszym przypadku można przyjąć że wysoki wynik będzie 

efektem zebrania różnorodnych doświadczeń, wzbogaconych o refleksję nad nimi w roku 

szkoleń, coachingu, własnej refleksji etc. Natomiast w drugim, gdzie tych doświadczeń 

brakuje, wysoki wynik pod względem wiedzy nabytej może świadczyć o dużym 

przygotowaniu teoretycznym handlowca do pracy w sprzedaży (szkolenia, książki, 

poradniki, podręczniki, video szkoleniowe etc.). 

Tak więc wyniki w zakresie wiedzy organicznej i nabytej należy zawsze rozpatrywać w kontekście 

stażu pracy i bogactwa nagromadzonych doświadczeń. Wtedy ich interpretacja będzie trafniejsza. 

Jeśli natomiast chodzi o przewagę jednego rodzaju wiedzy nad drugim, to informuje ona przede 

wszystkim o źródle potencjału do rozwoju, i o tym, jak pracować z daną osobą badaną, by ten 

potencjał wykorzystać. I tak, jeśli dominuje wiedza: 

a) organiczna, oznacza to, że osoba badana ma więcej doświadczenia niż prawdopodobnie 

potrafiłaby nazwać czy zwerbalizować. Aby to zobrazować można przywołać dość 

powszechną sytuację, gdy skuteczny i doświadczony handlowiec zostaje poproszony, by 

wdrożyć do pracy nowego handlowca, i… okazuje się, że swojej wiedzy zwyczajnie nie 

potrafi przekazać. Wiadomo, że jest dobry w tym, co robi, ale by podzielić się z kimś swoją 

ekspertyzą potrzeba, by miała ona formę bardziej świadomą, zwerbalizowaną, „ubraną” 

w pewne reguły i zasady. Dlatego praca coacha sprzedaży powinna w przypadku osoby o 
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większej wiedzy organicznej niż nabytej polegać głównie na wydobywaniu z doświadczeń 

takiej osoby pewnej syntezy w postaci ogólniejszych zasad czy reguł, które można by 

później próbować przetransferować do nowych obszarów.  

b) nabyta, oznacza to, że osoba badana posiada więcej wiedzy, nazwijmy to teoretycznej niż 

zdołała doświadczyć osobiście. Często jest to efektem intensywnej pracy szkoleniowej czy 

po prostu oczytania, ale bez towarzyszącego temu, równie intensywnemu treningowi w 

praktyce. Dlatego praca coacha z taką osobą powinna polegać głównie na wdrażaniu w 

życie zaleceń czy zasad, które taka osoba bardzo dobrze zna, a których być może jeszcze 

nie przetestowała, a potem ich omówieniu celem weryfikacji i bieżącej integracji z 

doświadczeniem.  

W pierwszym przypadku praca coacha powinna dać największe korzyści tym handlowcom, którzy 

myślą o zmianie np. o sprzedaży innego produktu, do innego klienta, czy w innym segmencie. 

Natomiast w drugim młodym handlowcom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze 

sprzedażą i własnych doświadczeń mają mniej niż wiedzy na temat zasad czy reguł, które pod 

postacią porad dostają na szkoleniach, z poradników czy od starszych kolegów.  

Rekomendacje  
BKS oferuje dla każdej kompetencji zestaw rekomendacji, które bezpośrednio wynikają z itemów 

diagnostycznych, które weszły w jej skład, i tym samym w oparciu o które przygotowano ich 

definicje. W związku z tym, rekomendacje dzielą się na pozytywne, dotyczące tego, co zacząć robić, 

czego robić więcej lub z większą intensywnością (wywodzące się z zachowań skutecznych) oraz 

negatywne, dotyczące tego, co przestać robić, lub zacząć robić z mniejszą częstotliwością lub 

intensywnością (wywodzące się z zachowań nieskutecznych).   

 

Własności psychometryczne  

Rzetelność  
Rzetelność jest miarą dokładności pomiaru danego narzędzia. Rzetelność BKS B2B została 

określona metodą Alpha Cronbacha i dla wyników ogólnych (ogólna kompetencja sprzedażowa w 

oczach doświadczonych handlowców, ogólna kompetencja sprzedażowa w  oczach trenerów 

sprzedaży, % trafnie ocenionych zachowań skutecznych i % trafnie ocenionych zachowań 

nieskutecznych) wynosi 0,75, a dla wyników szczegółowych (tj. dla ośmiu badanych kompetencji) 

0,7. Wymagany w diagnozie indywidualnej minimalny poziom rzetelności skal to 0,70. Jak widać 

TKS spełnia ten warunek.   

Trafność  
Trafność jest miarą tego, czy dane narzędzie pomiarowe bada to, do badania czego zostało 

stworzone. Miarą trafności TKS są jego związki z kryteriami zewnętrznymi (rho Spearmana). 

Poniższa tabela prezentuje trafność TKS:  

 
Liczba 

awansów 
w karierze 

Liczba 
klientów 

pod opieką 

Liczba klientów 
pozyskiwanych 

miesięcznie  

% prowizji od 
sprzedaży w 

rocznych zarobkach 

WO (ttl) (WP) 0,16* - 0,16* 0,14* 

WO (oczami najbardziej doświadczonych) 0,12* - 0,11* - 

WO (oczami trenerów sprzedaży) 0,16* - 0,16* 0,15* 

% trafnie ocenionych zachowań skutecznych  - - 0,21* 
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% trafnie ocenionych zachowań nieskutecznych 0,21* - - - 

Budowanie lojalności klienta 0,19* - - 0,16* 

Negocjowanie pozacenowe 0,14* 0,21* 0,18* 0,20* 

Aktywna sprzedaż - 0,13* 0,15* 0,17* 

Umawianie spotkań - - - - 

Trudne sytuacje w sprzedaży - - 0,13* 0,14* 

Docieranie do osób decyzyjnych 0,10* - - - 

Etyczne zachowania w biznesie 0,17* - - - 

Rozpoznawanie kryteriów decyzyjnych - - - 0,21* 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, zarówno wyniki ogólne jak i szczegółowe istotnie korelują z 

kryteriami zewnętrznymi, świadczącymi o skuteczności handlowców w pracy. Dlatego można 

uznać TKS za dobry prognostyk efektywności handlowców.  

Normy  
Normy do TKS zostały obliczone na próbie n=533 polskich handlowców, którzy albo brali udział 

w rekrutacji na stanowisko sprzedażowe (n=164) albo, pracując już na takim stanowisku 

wypełniało TKS w ramach realizowanego w ich organizacji projektu rozwojowego (n=236). 

Handlowcy ci reprezentowali różne regiony oraz różne branże w ramach segmentu B2B. średnia 
wieku w tej próbie to 31 lat (odch. stand. = 8). Próba składała się w 73% z mężczyzn i 27% z 

kobiet. TKS zamienia wyniki surowe na wyniki przeliczone automatycznie.    

Zastosowania TKS  
TKS posiada szereg możliwych zastosowań. Poniżej omówiono każde z nich wraz ze 

wskazówkami dotyczącymi tego, jak go użyć by dany cel zrealizować:  

 

CO? JAK? 

Rekrutacja i selekcja  

Jeśli chcesz z grona dostępnych Ci kandydatów wybrać najlepszego 
warto byś porównał przede wszystkim ogólną kompetencję 
sprzedażową oraz % trafnych oceń zarówno zachowań skutecznych jak 
i nieskutecznych swoich kandydatów. Wysoka trafność prognostyczna 
tych skal oraz ich szeroka rozpiętość, pozwolą Ci ich dobrze 
zróżnicować oraz wybrać najlepszego.  

Diagnoza potrzeb 
rozwojowych  

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie kompetencje stanowią mocną stronę 
handlowców, a nad którymi handlowcy powinni pracować, przyjrzyj 
się ich wynikom pod względem 8 kompetencji badanych w TKS. 
Dowiesz się dzięki temu, nad czym powinni pracować i w jakiej 
kolejności (priorytety rozwojowe).  
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Identyfikacja talentów 
sprzedażowych 

Jeśli wśród nowo zatrudnionych handlowców o relatywnie niewielkim 
stażu pracy, szukasz takich, którzy mają największy potencjał do 
rozwoju, przyjrzyj się ich wiedzy organicznej. Osoby o niewielkim stażu 
pracy w sprzedaży, a z wysokim wynikiem w wiedzy organicznej to 
najprawdopodobniej talenty, które już teraz wiedzą to, co inni po wielu 
latach pracy w sprzedaży.   

Planowanie działań 
rozwojowych 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak pracować z daną osobą badaną (bardziej 
na tym, co robić w sprzedaży czy czego nie robić oraz czy bardziej na 
planowaniu odpowiednich doświadczeń czy wyciąganiu wniosków i 
reguł z doświadczeń już nagromadzonych) przyjrzyj się relacji wiedzy 
organicznej do wiedzy nabytej tej osoby.  

 

Porównanie BKS do TIS 
TKS powstał w oparciu o sytuacje zawarte w TIS oraz dane zebrane przy jego wypełnianiu. TKS 

jest zatem efektem rewalidacji i renormalizacji TIS (czy też BKS, tak jak oferuje to Kontrakt OSH). 

Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy tymi dwoma narzędziami: 

 TIS TKS 

Liczba sytuacji w teście 19 18 

Rzetelność wyniku ogólnego nieznana Średnio 0,75 

Rzetelność kompetencji  nieznana Średnio 0,7 

Stabilność wyniku ogólnego 0,75 nieznana  

Trafność wyniku ogólnego Średnio 0,172  Średnio 0,157 

Liczba korelacji z kryterium (WO) 4 10 

Trafność kompetencji  nieznana  Średnio 0,163 

Liczba wyników ogólnych 3 5 

Liczba kompetencji  11 8 

Analiza ekspertyzy brak Treść + rodzaj wiedzy 

N w próbie 1534 533 

Profil próby B2C+B2B B2B 

Normy dla wyniku ogólnego centylowe tetronowe 

Normy dla kompetencji  Centylowe, przedziały Stenowe 

Przedziały ufności  brak 75% 

 


