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Jest najbardziej zaawansowanym w swojej metodologii pomiarem normalnej osobowości 

bazującym na tzw. Modelu Wielkiej Piątki. Przygotowany został specjalnie dla 

pracujących dorosłych, nie jest więc testem klinicznym. Dostarcza informacji na temat 

„jasnej strony” osoby, czyli cech, które pojawiają się podczas interakcji społecznych i 

które ułatwiają lub utrudniają jej:  

 współpracę z innymi  

 osiąganie własnych celów 

Jest to więc opis mocnych stron i predyspozycji osoby wspierających ją w osiągnięciu 

sukcesu i pozwalających przewidzieć sukces jednostki w realizacji jej indywidualnych 

celów. HPI dostarcza informacji dotyczących tego, w jaki sposób osoba jest postrzegana 

przez innych, nie daje zaś informacji na temat, w jaki sposób osoba widzi samą siebie.  

Ta perspektywa jest możliwa, ponieważ HPI był walidowany przy użyciu opisów zachowań 

i efektywności zawodowej z punktu widzenia obserwatorów (np. ocena 360°, oceny 

supervisorów etc.) 

SSzzcczzeeggóółłoowwaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  HHPPII::  
wyniki w %: 0 - 35 niskie, 36 – 64 średnie, 65 – 100 wysokie 

 

1. Stabilność – obrazuje stopień, w jakim osoba zachowuje spokój, jawi się jako 

akceptująca siebie i stabilna. 
 

2. Ambicja – ocenia stopień, w jakim osoba jest postrzegana jako lubiąca przewodzić i 

ceniąca osiągnięcia.  
 

3. Towarzyskość – ocenia stopień, w jakim osoba jawi się jako potrzebująca i lubiąca 

interakcje społeczne. 
 

4. Wrażliwość Interpersonalna – odzwierciedla takt, empatię, przyjazność, ciepło. 
 

5. Systematyczność – odzwierciedla stopień zorganizowanie, samokontroli 

skrupulatności. 
 

6. Dociekliwość – ocenia stopień, w jakim osoba jest postrzegana jako ciekawa świata i 

obdarzona wyobraźnią. 
 

7. Otwartość na Wiedzę – odzwierciedla stopień, w jakim osoba ceni edukację i teorię 

jako wartość samą w sobie.  

KKwweessttiioonnaarriiuusszz  OOssoobboowwoośśccii  HHOOGGAANN  HHPPII   
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SSzzcczzeeggóółłoowwee  zzaassttoossoowwaanniiaa  HHPPII::  
 

1. Dobór kandydatów 
 

Analizy pokazują, że różne zawody by osiągnąć w nich sukces wymagają pozyskania osób, 

które mają różne predyspozycje osobowościowe.  

Ponieważ HPI systematycznie ocenia społeczne rezultaty działań, idealnie sprawdza się w 

przewidywaniu sukcesu w zawodach, w których predyspozycje interpersonalne mają 

wpływ na ocenę wyników  pracy i w których sukces osiągany w relacjach międzyludzkich 

prowadzi do sukcesu zawodowego. 

 

2. Ukierunkowanie ścieżki rozwoju kariery, coaching 
 

HPI może także być użyteczny w udzielaniu porad w sytuacji wątpliwości zawodowych 

osoby, lub chęci odkrycia tego, jak jest ona postrzegana przez innych. 

Profile HPI często ujawniają istotne cechy stylu, jaki dana osoba ujawnia w interakcjach z 

innymi ludźmi, z którego może nie zdawać sobie sprawy, a który może stanowić źródło jej 

osobistych lub zawodowych trudności.  

Dzięki ocenie oferowanej przez HPI oraz wsparcia doradcy ludzie mogą rozpocząć pracę 

nad poprawą swoich kompetencji interpersonalnych. 

 

3. Zarządzanie talentami w organizacji 
 

HPI pomaga zidentyfikować osoby, które zasługują na szczególną uwagę w organizacji. 

Oferując rzetelny, obiektywny i kompleksowy obraz mocnych i słabych stron pracownika 

jest znacznym wsparciem w procesie jego rozwoju. 
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Wysokie wyniki                   65 - 100 % 

Otwartość na Wiedzę 97  
Pani X Y jest osobą ceniącą sobie szkolenia i rozwój, ma swoją opinię niemal na każdy 

temat. Pozostaje na bieżąco z nowinkami biznesowymi i technologicznymi, posiada 

zazwyczaj aktualną wiedzę. Zdaje się być osobą zdyscyplinowaną i dbającą o cele, ma 

świetną pamięć i zdolności numeryczne. 

Systematyczność 88 
Pani X Y należy do ludzi, którzy potrafią pracować ciężko dla swojej organizacji, 

postępując zgodnie z firmowymi zasadami i procedurami. Z góry planuje pracę oraz 

przewidują zmiany w obciążeniu obowiązkami. Może mieć problemy z delegowaniem i 

czasem grzęznąć w detalach, ponieważ zainteresowana jest wykonywaniem „dobrej 

roboty”. Zazwyczaj jest staranna i precyzyjna. Istotne jest dla niej to, jak inni ją 

postrzegają. W życiu stosuje podejście oparte na planowaniu i choć zdarza się jej czasem 

postąpić impulsywnie, to zazwyczaj przewiduje konsekwencje swoich działań i unika 

niepotrzebnego ryzyka. 

Dociekliwość 87 
Pani X Y należy do osób, które myślą szybko i są pomocne w rozwiązywaniu różnych 

problemów. Rozumie i potrafi dyskutować z erudycją o wielu różnych sprawach, jest 

ciekawa świata i ma szerokie zainteresowania w tym również kulturalne. 

Może jednak łatwo się nudzić wdrożeniami i powtarzalnymi zadaniami. Szuka wrażeń i 

ekscytacji oraz jest chętna wyzwaniom dostarczającym stymulacji i przygód. Jest osobą 

zainteresowaną tym, dlaczego rzeczy się dzieją, dociekającą przyczyn i istoty rzeczy. 

Bardzo lubi rozwiązywać zagadki i łamigłówki. 

Stabilność 82 
Pani X Y bardzo dobrze radzi sobie z presją i zazwyczaj podejmując działania 

optymistycznie oczekuje osiągnięcia sukcesu. Choć często wewnątrz jest niespokojna i 

spięta, to na zewnątrz sprawia wrażenie spokoju.  Nie ma skłonności do martwienia się 

swoimi błędami, nie bierze krytyki do siebie osobiście, przez co jednak może stawiać opór 

przy próbach przekazywania jej opinii krytycznych. 

Ma raczej zrozumienie dla błędów innych, chociaż czasem nie wytrzymuje i się irytuje, ale 

jednak prawie nigdy nie zdarza się jej to okazać. Jest stała w swoich nastrojach i nie 

reaguje emocjonalnie. Jest zazwyczaj opanowana i w dobrym nastroju, ma szacunek do 

autorytetów i jest pozytywnie nastawiona do zwierzchników. Pani X Y bada intencje 

innych osób i jest raczej nieufna i podejrzliwa w stosunku do nowych ludzi.  

HHPPII  ––  wwyynniikkii  PPaannii  XXYY 
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Średnie wyniki       36- 64 % 

Wrażliwość Interpersonalna 49 
Pani X Y jest osobą wyrozumiałą i tolerancyjną wobec innych. Poważnie rozważa ich 

opinie i  spełnia złożone obietnice. Jest uważna w stosunku do ludzi.  

Natychmiast aktywnie stawia czoło problemom interpersonalnym, jeżeli się takie 

pojawią. Zachowuje się taktownie, cieszy się towarzystwem ludzi i rzadko zdarza się jej 

wystąpić z uwagą krytyczną w stosunku do kogoś. 

Niskie wyniki                       0 – 35 % 

Towarzyskość 31 
Pani X Y więcej słucha niż mówi oraz myśli zanim cokolwiek powie. Jest osobą niezbyt 

towarzyską, preferuje pracę samodzielną oraz formalne, strukturalizowane spotkania, a 

nie nieformalne i w luźnej atmosferze z elementami zabawy. Na spotkaniach jest raczej 

cicha i spokojna, nie lubi być w centrum zainteresowania, choć poszukuje różnorodności i 

wyzwań w relacjach z ludźmi, jest nimi żywo zainteresowana, ale raczej jako słuchacz i 

obserwator. 

Nie przerywa i nie rozprasza innych, chociaż może udzielać im niewystarczającej 

informacji zwrotnej. 

Ambicja 17 
Pani X Y należy do osób, które pozwalają innym przejmować kontrolę, mają skłonność 

raczej do delikatności w podejściu niż konfrontowania się z innymi. Jest ambitna i 

wytrwała w pracy, lubi swój a pracę, ale bez skłonności do przewodzenia i kierowania 

innymi, ponieważ nie jest do końca wewnętrznie pewna siebie. Nie ma ambicji 

kierowniczych. Ma problem z wystąpieniami publicznymi i pewien lęk społeczny, zdaje się 

niechętnie wypowiadać publicznie.  

 

 

Walidacja 13  
kwestionariusz wykonany starannie, miarodajny. 
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Określa obszary ujawniające się w sytuacjach stresu i dużego obciążenia pracą, które jako 

czynniki ryzyka utrudniające jednostce funkcjonowanie w relacjach z innymi, mogą 

stać się przeszkodą dla dalszego rozwoju jej kariery i zablokować dalszy rozwój 

zawodowy. 

Zachowania powiązane z tymi czynnikami ryzyka, które są diagnozowane i opisywane 

przez HDS wywołują efekty odwrotne od zamierzonych. 

W kontekście pracy mogą powodować niezdolność do efektywnej komunikacji i 

przeszkadzają osobie w budowaniu relacji z innymi ludźmi oraz tworzenia i 

przewodzenia spójnym, zmotywowanym, zorientowanym na cele zespołom osiągającym 

doskonałe wyniki. 

Kwestionariusz jest więc szczególnie użyteczny dla osób, które zarządzają innymi, pracują 

w zespołach bądź wykonują stresujące zajęcia.  

HDS opisuje te problematyczne aspekty zachowania, które są trudne do wykrycia np. 

podczas wywiadu z kandydatem na stanowisko. 

Rozpoznanie tych czynników pozwala na ograniczenie ich wpływu poprzez np. 

trening rozwoju i coaching. 

HDS mierzy jedenaście czynników ryzyka - głównych skal, widocznych w sytuacjach 

stresu i dużego obciążenia pracą. 

 

 
    0 - 39     40 – 69                  70 – 89           

90  – 100 

 

BBaaddaanniiee  RRoozzwwoojjoowwee  HHooggaann  HHDDSS 
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Wyższe wyniki na skali (wyższe ryzyka) zwiększają szanse, że czynniki ryzyka oraz 

wywołujące nieprzewidziane efekty zachowania będą się pojawiały i negatywnie wpływały 

na efektywność pracy. 

Niektóre wyniki Wysokiego Ryzyka mogą być powiązane z cechami charakterystycznymi 

uznawanymi za atrakcyjne dla innych. 

Brak Wysokich Ryzyk (wyniki w Braku Ryzyka i w Niskim Ryzyku) niekoniecznie 

stanowią mocne strony. 

Większość ludzi posiada co najmniej jeden lub dwa wysokie wyniki (Umiarkowane lub 

Wysokie). 

Ciemna i jasna strona skal wysokiego ryzyka (pod presją) 

1. Labilność emocjonala (Entuzjazm):  

dotyczy sprawiania wrażenia osoby poddającej się nastrojom, zmiennej w relacjach 

interpersonalnych, łatwo się irytującej i trudnej do zadowolenia, a także radzącej sobie ze 

stresem poprzez rezygnowanie lub zrywanie relacji. 

2. Podejrzliwość (Przenikliwość):  

dotyczy niedowierzania intencjom innych ludzi, bycia czujnym na oznaki złego 

traktowania, a w konsekwencji obwiniania innych o nie. 

3. Zachowawczość (Ostrożność): 

dotyczy bycia zakłopotanym lub nadmiernie zatroskanym i obawiającym się popełniania 

błędów, a także przyjmowania defensywnej i nieasertywnej postawy. 

4. Zamknięcie w Sobie (Niezależność):  

dotyczy sprawiania wrażenia osoby nie troszczącej się o innych, pełnej rezerwy, 

introwertycznej, nieco skrępowanej wobec nieznajomych osób, nieświadomej bądź nie 

zainteresowanej uczuciami innych ludzi, a także radzenie sobie ze stresem poprzez 

wycofywanie się i brak komunikacji. 

5. Nieelastyczność (Skoncentrowanie): 

dotyczy poszukiwania pracy zgodnej z czyimś własnym tempem i standardami oraz 

poczucia bycia wykorzystywanym, kiedy jest się proszonym o to, by pracować szybciej, 

albo inaczej; osoba pozornie spokojna  w rzeczywistości bywa uparta i nie 

współpracująca. 
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6. Arogancja (Pewność Siebie): 

 dotyczy skłonności do przeceniania swoich talentów, nie przyznawania się do błędów, nie 

przyjmowania rad,  niezwykłej pewności siebie  graniczącej z wygórowaną opinią na temat 

swoich kompetencji i wartości oraz możliwości blefowania w presji. 

7. Manipulowanie (Czar):  

dotyczy ryzykowania, potrzeby ekscytacji, testowania granic, do których można się 

posunąć w relacjach z innymi ludźmi, podejmowania pochopnych, beztroskich decyzji,  

nie uczenia się z doświadczenia oraz domagania się zmiany, kiedy staje się w obliczu 

niezrozumienia. 

8. Teatralność (Ekspresyjność): 

dotyczy oczekiwania by być odbieranym jako osoba utalentowana i interesująca oraz 

lubiana, ignorowania próśb innych i stawania się pod presją bardzo zajętym; osoba jest 

społecznie pewna siebie, bywa gadatliwa, impulsywna oraz żądna sensacji. 

9. Fantazjowanie (Wyobraźnia): 

dotyczy bycia osobą działającą i myślącą twórczo, kreatywnie, czasami w sposób 

ekscentryczny, osobliwy lub dziwaczny, a także stawania się nieprzewidywalnym. 

10. Drobiazgowość (Staranność): 

dotyczy posiadania wysokich standardów wykonania zadań odbieranych często jako 

pedantyzm, perfekcjonizm, zbytnia obowiązkowość i skrupulatność, może prowadzić do 

bycia nadmiernie wybrednym, krytycznym i upartym. 

11. Oportunizm (Zgodność): 

dotyczy bycia osobą miłą w zewnętrznych kontaktach lecz konformistyczną, niechętną 

podejmowaniu samodzielnych działań lub wyrażaniu niepopularnych opinii w sytuacji 

presji. 

Szczegółowe zastosowania HDS: 
 

1. Zarządzanie talentami w firmie: coaching i rozwój. 

2. Rekrutacja osób na odpowiedzialne i występujące na wysokim 

    szczeblu w organizacjach pozycje, gdzie istotne jest zachowanie 

    w stresie, pod presją w sytuacji ryzyka i zagrożenia. 

3. Uzyskanie wskazówek, w jaki sposób osoba będzie funkcjonować 

    jako członek zespołu. 
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Wysokie ryzyko                   90 - 100 % 

Brak wysokich ryzyk 

Umiarkowane ryzyko       70- 89 % 

74% Arogancja – Pewność Siebie         

Podobni ludzie wydają się być społecznie pewni siebie, energiczni i nieustraszeni. 

Oczekują, że będą traktowani z szacunkiem. Poszukują inicjatywy i pozycji, gdzie mogliby 

mieć znaczenie. 

Mogą nie doceniać wkładu innych w generowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów. 

73% Drobiazgowość – Staranność 

Podobne osoby wydają się być kulturalne, sumienne i ciężko pracujące oraz uważne na 

innych. 

Próbują robić wszystko samodzielnie. Utrzymują wysokie standardy dla siebie i innych. 

Niskie ryzyko                        40 - 69 % 

66% Fantazjowanie – Wyobraźnia 

Podejmują racjonalne decyzje. Komunikują się w zrozumiały sposób. Kreują rozsądne 

pomysły. 

Zachowują się w społecznie właściwy sposób. 

59%  Zachowawczość – Ostrożność 

Osoby tego typu wydają się być pewne siebie i dojrzałe. Zdają się nie obawiać popełniania 

błędów. 

Eksperymentują z nowymi metodami i technologiami. Dobrze znoszą rozczarowania. 

Akceptują nowe wyzwania. 

54 % Zamknięcie w Sobie – Niezależność 

Wydają się być osobami przystępnymi dla innych i rozumiejącymi ich potrzeby. Zadają 

pytania, aby zrozumieć inne osoby. Zwykle są taktowne wobec innych. Potrafią szybko 

"odczytać" emocje innych ludzi. Pomagają, jeśli zostaną o to poproszone. 

52% Manipulowanie – Czar 

Wydają się być ludźmi słownymi i samozdyscyplinowanymi. 

Myślą, zanim zrobią. Komunikują się poprzez właściwe kanały. Utrzymują zaangażowanie. 

Rzadko podejmują niepotrzebne ryzyko. 

49% Teatralność – Ekspresyjność 

Wydają się być bezpretensjonalni i społecznie dostosowani. Nie szukają uwagi innych. 

Wspierają działania innych. Wydają się stanowić dobre wsparcie. Nie traktują siebie 

nazbyt poważnie. 

HHDDSS  ––  wwyynniikkii  PPaannii  XXYY 
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43% Podejrzliwość – Przenikliwość 

Podobni ludzie słuchają sugestii bez przyjmowania postawy obronnej. Budują relacje 

oparte na zaufaniu. Nie żywią urazy. Wydają się być łatwi do prowadzenia w coachingu. 

Nie traktują osobiście tego, co im się mówi krytycznego. 

Brak ryzyka                           0 - 39 % 

34% Nieelastyczność – Skoncentrowanie 

Wydają się być pomocni, pozytywnie nastawieni i reagujący na krytykę. Zabiegają o 

informację zwrotną dotyczącą wykonywanej pracy. Wspierają swoje organizacje także 

nieoficjalnie. 

Są skłonni przyjmować sugestie. Nie mają nic przeciwko temu, by im przerywano. 

7% Labilność Emocjonalna – Entuzjazm 

Takie osoby wydają się być spokojne, konsekwentne i stabilne. Okazują emocje w 

dojrzały sposób. Zwykle wydają się być w dobrym nastroju. Rzadko wpadają w nadmierną 

ekscytację. 

Sprawiają wrażenie, że potrafią utrzymywać relacje. 

6% Oportunizm – Zgodność 

Podobni ludzie wydają się być niezależni i samodzielni. Sprawiają wrażenie chętnych do 

działania bez uprzedniej zgody szefa. Wydają się być skłonni do kwestionowania zdania 

swojego szefa, ufają za to swoim bezpośrednim podwładnym i stają w ich obronie. 
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Kwestionariusz pokazuje indywidualne zainteresowania i wartości określające, jaki 

rodzaj pracy i środowiska (w tym kultury organizacyjnej) będzie dla danej osoby 

najbardziej satysfakcjonujący, jakie rzeczy sprawiają radość tej osobie, a jeżeli mamy do 

czynienia z menedżerem: opisuje klimat, jaki będzie kreować ten menedżer w zespole.  

Pozwala organizacji upewnić się, że wiodące wartości, które motywują potencjalnie 

nowozatrudnioną osobę, są spójne z tymi, które obowiązują w tej kulturze 

organizacyjnej.  

MVPI może także pomóc w diagnozie obszarów zgodności oraz konfliktu między 

członkami zespołu, jako podstawa do procesów budowania zespołów. 

 
  

SSzzcczzeeggóółłoowwee  zzaassttoossoowwaanniiaa  MMVVPPII  
 

1. Dopasowanie osoby do kultury organizacyjnej 
Badania Hollanda, Schneidera i innych pokazują, że ludzie są najbardziej szczęśliwi, kiedy 

pracują w warunkach, które są kompatybilne lub zgodne z ich rdzennymi wartościami. W 

każdej firmie wytwarza się określona kultura organizacyjna, na co kluczowy wpływ mają 

założyciele, właściciele, zarząd, kształtując systemy motywacyjne, nagradzając jedne 

sposoby zachowania a kasując inne. 

 

2. Określenie możliwości dobrej współpracy w zespole lub 

przewidzenie ewentualnego konfliktu 
Wyniki umożliwiają również rozpatrywanie, jak będzie funkcjonował nowy menedżer w 

relacji z zespołem lub czy nowy pracownik się z nim zintegruje. 

 

3. Określenie typu przywództwa sprawowanego przez danego 

menedżera w stosunku do podwładnych 
Przywódczy profil MVPI będzie warunkował środowisko pracy, jakie liderzy będą kreować 

dla swoich pracowników. Profile MVPI dla wysokich pozycji menedżerskich będą 

kluczowym wskaźnikiem kultury organizacyjnej. 

 

 

KKwweessttiioonnaarriiuusszz  MMoottyywwóóww,,  WWaarrttoośśccii    

ii  PPrreeffeerreennccjjii  ((MMVVPPII)) 
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4. Motywowanie a w tym szczególnie nagradzanie personelu 
MVPI pozwala oszacować stopień dopasowania pomiędzy wartościami danej osoby a 

motywatorami dostarczanymi przez kulturę organizacyjną lub oczekiwane stanowisko. 

 

5. Planowanie kariery, rozwój i coaching 
Osoby z wysokimi wynikami w Estetyce powinny rozważyć ścieżkę kariery, która zawiera 

możliwości kreatywnej samoekspresji. Osoba z silnymi motywami Altruistycznymi będzie 

raczej czuła się niewygodnie pracując w instytucji finansowej, gdzie jest orientacja na 

profity, natomiast powinna wybrać karierę, która daje możliwości pomagania innym. 

Osoba z silnymi potrzebami bezpieczeństwa mogłaby się czuć niewygodnie pracując w 

firmie, w której podejmowanie ryzyka jest częścią biznesu… 
 

Szczegółowa charakterystyka MVPI: 
wyniki w %: 0 - 35 niskie, 36 – 64 średnie, 65 – 100 wysokie 

Skala Definicja Wysokiego Wyniku 

1. Rozpoznawalność 

aprobata, pochwała oraz 

potrzeba bycia popularnym 

Pragnienie bycia znanym, widocznym, dostrzeganym, 

sławnym, styl życia kierowany przez poszukiwanie 

możliwości bycia zauważonym oraz marzenia o sławie i 

wielkich wyczynach, niezależnie od tego, czy są one 

spełnione czy nie 

2. Władza 

sukces, osiągnięcia oraz 

współzawodnictwo 

Pragnienie odniesienia sukcesu, wpływu na 

wydarzenia, dokonywania zmian i osiągania lepszych 

wyników w rywalizacji 

3. Hedonizm 

orientacja na zabawę, 

przyjemność oraz korzystanie z 

uciech 

Pogoń za zabawą, ekscytacją, przyjemnością oraz styl 

życia zorganizowany wokół dobrego jedzenia i rozrywki 

 

4. Altruizm 

chęć pomagania innym, 

przyczyniania się do rozwoju 

lepszego społeczeństwa, 

opiekowania się innymi 

Dążenie do pomagania innym, troska o byt ludzi 

mających mniej szczęścia w życiu oraz styl życia 

zorganizowany wokół służby publicznej i poprawy 

ludzkości 
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5. Przynależność 

pragnienie bycia w grupie i 

czerpanie przyjemności z relacji 

międzyludzkich 

Dotyczy potrzeby i czerpania przyjemności z częstych i 

różnorodnych kontaktów społecznych oraz styl życia 

zorganizowany wokół interakcji społecznych 

 

6. Tradycja 

historia, duchowość, 

kultywowanie obrządków oraz 

konserwatywne wartości 

Wiara w i oddanie konserwatywnym wartościom takim 

jak rodzina, kościół, oszczędność, ciężka praca, 

społecznie akceptowane zachowanie oraz styl życia, 

który odzwierciedla te wartości 

7. Bezpieczeństwo 

pewność, przewidywalność, 

porządek i poczucie kontroli nad 

własnym życiem 

Potrzeba przewidywalności i struktury oraz wysiłki 

skierowane na unikanie ryzyka i niepewności 

(szczególnie w obszarze zatrudnienia) oraz styl życia 

zorganizowany wokół minimalizowania błędów i 

pomyłek 

8. Finanse 

przedsiębiorczość, handel, 

sprawy związane z biznesem 

oraz pieniądze 

Zainteresowanie zarabianiem pieniędzy, 

realizowaniem profitów, znajdowaniem nowych 

możliwości biznesowych oraz styl życia zorganizowany 

wokół inwestycji i planów finansowych 

9. Estetyka 

sztuka, literatura, muzyka, nauki 

humanistyczne, kultura 

Potrzeba ekspresji siebie, oddanie jakości, 

zainteresowanie tym, jak rzeczy wyglądają, pachną i 

jakie wydają dźwięki oraz silne zwracanie uwagi na 

wygląd produktów pracy 

10. Nauka 

wiedza, ciekawość, entuzjazm 

dla technologii  

Dotyczy bycia zainteresowanym nauką, nieskrępowane 

podejście do technologii, preferowanie bazujących na 

danych – jako opozycyjnych wobec intuicyjnych – 

decyzji oraz chęć posiadania wiedzy, jak rzeczy 

działają. 
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Wysokie ryzyko                   90 - 100 % 

96% Finanse 
Osoby z podobnym wynikiem wykazują tendencję do przykładania dużej wagi do budżetu 

i kwestii wynagrodzenia. Dobrze się czują pracując na konkretnych warunkach.  Poważnie 

podchodzą do pracy, zwracają uwagę na detale, lubią biznes, są bezpośrednie i 

skoncentrowane na zyskach. 

Bardzo dbają o kwestie pieniędzy, materialny sukces i dochody są dla nich formą 

potwierdzenia samorozwoju. Są zadowolone pracując w warunkach, które dają 

możliwości mnożenia pieniędzy i pójścia do przodu 

 

Implikacje Organizacyjne 

 

Tendencja do promowania środowiska, które: 

 Podkreśla opłacalność 

 Proponuje premię za rozwijanie biznesu dla zysków finansowych 

 Mierzy sukces według kategorii finansowych: silny nacisk na rozwój, 

wynagrodzenie i osobiste zyski 

 

Implikacje Przywódcze 

 

 Duże zainteresowanie sukcesem finansowym; wzrostem pensji, zwrotami z 

inwestycji i innymi sposobami zarabiania pieniędzy 

 Jest zadowolona pracując w warunkach dających okazje do zarabiania 

pieniędzy i posuwania się naprzód  

 

Preferowane Środowisko Pracy 

 

 Będzie najbardziej usatysfakcjonowana pracując w organizacjach, które 

przykładają uwagę do opłacalności, sukcesu komercyjnego oraz 

przysłowiowych zysków i strat (gdzie pensje, benefity i możliwości 

premiowania są wyraźnie podkreślane) 

 Mniej komfortowo czuje się pracując w warunkach, w których jest mniej okazji 

do zarabiania pieniędzy i zdobywania gratyfikacji 

 

MMVVPPII  ––  wwyynniikkii  PPaannii  XXYY  
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93% Estetyka 
Osoby takie czerpią radość z innowacji i będą troszczyć się o wygląd produktów pracy. 

Wyobraźnia i entuzjazm wobec nowości i oryginalności, może być im ciężko 

skoncentrować się na tym, co stare, nieciekawe i powtarzalne. 

Inni mogą postrzegać ich jako nieprzewidywalnych, niezorganizowanych, preferujących 

rozwiązywanie problemów na swój sposób, łatwo się nudzących i testujących limity. 

 

Implikacje Organizacyjne 

 

Tendencja do promowania środowiska, które:  

 Ceni atrakcyjne otoczenie ponad biznesową efektywność 

 Nagradza innowację 

 Bardziej przywiązuje wagę do kreatywności niż do praktyczności 

 Promuje pokazywanie publicznego wizerunku firmy 

 

Implikacje Przywódcze 

 

 Woli atrakcyjne i wyróżniające się otoczenie, kreatywność i innowacyjność od 

funkcjonalności i praktyczności 

 Przewodzi w kwestiach projektowania i jakości oraz pragnie rozwiązywać 

problemy na nowe i różnorodne sposoby  

 Może ignorować praktyczną stronę biznesu 

 Będzie popierała i podziwiała innowację i wyobraźnię 

 Interesuje się wyglądem i jakością produktów i otoczenia 

 

Preferowane Środowisko Pracy 

 

 Najbardziej satysfakcjonuje ją praca w organizacjach, które cenią jakość, styl, 

innowację oraz atrakcyjne warunki pracy, gdzie ludzie są zachęcani do 

kwestionowania tradycyjnych sposobów robienia biznesu i gdzie rozumieją oni 

ważność ujmowania klientów atrakcyjnymi produktami (nawet kosztem 

funkcjonalności). 

 Mniej komfortowo czuje się pracując w organizacjach, które koncentrują się na 

dostarczaniu funkcjonalnych produktów i niewiele lub w ogóle nie troszczą się o 

estetyczne przymioty produktów. 

 

90% Altruizm  
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Preferuje pracę, w której może pomagać innym. Idealistyczna, dobroduszna i troszcząca 

się o opinię społeczną, ciężką sytuację tych, którzy nic nie mają oraz pomyślność 

otoczenia. 

 

Implikacje Organizacyjne 

 

Tendencja do promowania środowiska, które: 

 Stymuluje pracowników do pomagania sobie nawzajem 

 Poza osiągnięciami i rezultatami - kładzie nacisk na morale 

 Nagradza zgłaszanie się na ochotnika oraz pracę na rzecz społeczeństwa 

 Oferuje pracownikom elastyczne podejście, gdy rozwiązują osobiste problemy 

 

Implikacje Przywódcze 

 

 Troszczy się o morale i dobro personelu, o pomaganie tym, którzy mają mniej 

szczęścia oraz o dobre samopoczucie poszkodowanych przez życie 

 Lubi pomagać innym 

 Pragnie sprawiać radość innym i czynić dobre rzeczy, które wywołają 

zaangażowanie ludzi 

 

Preferowane Środowisko Pracy 

 

 Jest najbardziej usatysfakcjonowana pracując w organizacjach, które podkreślają 

troskę o ludzi i zachęcają pracownika do aktywności, które przynoszą korzyść 

społeczeństwu i usprawniają środowisko 

 Preferuje pracę z ludźmi, którzy troszczą się o morale , trening i rozwój personelu 

 Niewygodnie pracuje jej się w organizacjach, które są napędzane przez cele 

finansowe kosztem praw i dobrego samopoczucia poszczególnych pracowników 

 

65% Władza 
Preferuje warunki, w których są możliwości pójścia do przodu, zdobywania osiągnięć i 

odnoszenia sukcesu. Głęboko dba o to, by odnieść sukces i by mieć możliwości 

zwyżkowych zmian oraz będzie wykazywać tendencję do odchodzenia, gdy te możliwości 

nie będą dostępne. 

 

Implikacje Organizacyjne 
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Tendencja do promowania środowiska, które: 

 Oczekuje od ludzi brania na siebie ambitnych projektów 

 Wymaga od ludzi, by byli pracowici i by ich praca przynosiła rezultaty 

 Kładzie nacisk na wygrywanie i ponoszenie klęski w rywalizacji 

 Akcentuje doprowadzanie projektów do końca 

 

Implikacje Przywódcze 

 

 Ceni sukces i bycie ocenianą na podstawie osiągnięć 

 Pracuje ciężko i jest zdeterminowana w dążeniu do celu 

 Motywowana przez poczucie spełnienia, ceni rywalizację 

 Lubi autorytet i kontrolę, wierzy, że ludzie będą reagować na wyzwania 

 

Preferowane Środowisko Pracy 

 

 Jest najbardziej usatysfakcjonowana pracując w organizacjach, które cenią 

wysokie wyniki pracy, produktywność i osiągnięcia i gdzie jest możliwość 

wnoszenia swojego wkładu i odmiany 

 Lubi pozycje przywódcze oraz okazje do motywowania i dawania uprawnień 

innym 

 Nie będzie cieszyć ją praca w organizacjach, w których nie ma możliwości 

zaznaczenia swojego śladu i wprowadzenia odmiany. 

Umiarkowane ryzyko  (Średnie)    70- 89 % 

63% Nauka 
Osoby te wykazują tendencję do utrzymywania równowagi między analizą, a działaniem i 

próbują być na bieżąco z nowymi technicznymi i biznesowymi informacjami. 

Powinni być pomocni w rozwiązywaniu problemów, ale najprawdopodobniej angażują 

innych do wspierania ich w znajdowaniu rozwiązań. 

55% Przynależność  
Będą preferować środowisko pracy, które wymaga pracy zespołowej i procesów 

grupowych. 

Nie będą lubić pracy samodzielnej w przeciągającym się czasie; bez problemów odnajdą 

się pośród obcych, będą otwarcie się komunikować oraz dostarczać zarówno informacje 

jak i feedback swoim podwładnym. 

54% Hedonizm 
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Zazwyczaj przedkładają biznes ponad przyjemność i dotrzymują zobowiązań, ale mogą 

także być impulsywni i czasami zbyt pobłażliwi. 

Zazwyczaj są w stanie utrzymywać właściwy balans pomiędzy pracą a zabawą oraz 

pomiędzy czerpaniem przyjemności a byciem skoncentrowanym na zadaniu. 

Preferują elastyczne środowisko pracy, które pozwala liderom ustalać swoje własne 

priorytety, a ludziom zbalansować poważną pracę z beztroskimi „wstawkami”. 

50% Bezpieczeństwo  
Czują się skrępowani ryzykownymi i dwuznacznymi sytuacjami; raczej będą stąpać po 

stronie bezpieczeństwa, aniżeli podejmować wyzwania związane z ich karierą lub 

finansami. Wykazują tendencję do nie poszukiwania informacji zwrotnych, przejmowania 

inicjatywy lub wprowadzania innowacji. Najprawdopodobniej będą dobrze funkcjonować 

w sytuacjach, w których istnieją pewne możliwości odniesienia sukcesu lub, w których 

przyszłość organizacji jest zabezpieczona. 

48% Tradycja 
W pewny sposób formalni, dosyć konserwatywni w swoim spojrzeniu i preferują 

podążanie za ustanowionymi procedurami. 

Mogą czerpać przyjemność z robienia rzeczy w nowy sposób; cenią rolę tradycji i historii 

jako wytycznych dla zachowań. 

Niskie ryzyko                        40 - 69 % 

4% Rozpoznawalność 
Wykazują tendencję do trzymania się z rezerwą, braku komunikacji i unikania 

przykuwania do siebie uwagi. Cenią dzielenie zasług, są obojętni na osobistą 

rozpoznawalność i nie mają nic przeciwko pracy „z tyłu sceny”.  

 
 
 
 
 

opracowała: Anna Podgórska 
 


