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O raporcie HPTI
Analiza wskaźników potencjału (Thomas HPTI) to pomiar sześciu 
kluczowych parametrów mających wpływ na efektywność lidera. Co 
istotne z Twojego punktu widzenia, raport zawiera też wskazówki, jakie 
działania możesz podjąć aby awansować do roli lidera/menadżera w 
organizacji i sugestie, w jakich obszarach ten styl może być najbardziej 
skuteczny.

Czym jest 
potencjał?
Istnieje wiele różnych 
definicji potencjału, co jest 
powiązane z różnym 
postrzeganiem sukcesu jako 
takiego. Ogólnie „wysoki 
potencjał” oznacza 
prawdopodobieństwo 
odniesienia sukcesu. W 
kontekście tego raportu, jest 
to prawdopodobieństwo 
odniesienia sukcesu w roli 
związanej z przywództwem.

Czym jest osobowość?
Osobowość to stabilny koncept 
psychologiczny, który wpływa na nasze 
myśli, emocje i zachowanie. Jest mało 
prawdopodobne, by osobowość zmieniła 
się znacząco w okresie dorosłości.

Każda cecha mierzona testem HPTI jest 
stabilna i spójna na przestrzeni kariery, 
chociaż pewne cechy podlegają 
większym wahnięciom niż inne. Różna 
jest też ich ważność dla poszczególnych 
ścieżek karier.

Jak rozumieć raport
Cechy opisane przez raport HPTI są istotne, ale nie są jedynymi 
parametrami od których zależy potencjał i skuteczność lidera. 
Istotne również są następujące zagadnienia:

Im lepiej rozumiesz swoje mocne strony i potrzeby rozwojowe we 
wszystkich tych obszarach, tym bardziej prawdopodobne jest, że 
dopasujesz swoją rzeczywistą wydajność do swojego potencjału. 
Skuteczni liderzy nieustannie pracują nad własnym rozwojem.

Każda sekcja tego raportu omawia, w jaki sposób cechy osobowości 
są powiązane ze zdolnościami przywódczymi.

Interpretacja wyników

Zwykle interpretujemy wysokie wyniki testów jako 
„dobre”, a niskie jako „złe”. Często nie jest to 
właściwa interpretacja, a zdecydowanie nie jest to 
prawdą w przypadku HPTI.

W raporcie zobaczysz, że wyniki opisane są w 
następujących zakresach: „Niski”, „Umiarkowany”, 
„Optymalny” oraz „Nadmierny”.

Zakresy określone jako „Optymalne” opisują 
najbardziej efektywnych liderów wyższego szczebla.

Prawdopodobnie będąc w roli lidera, będziesz w 
stanie wzmocnić czynniki, gdzie Twoje wyniki są 
określone jako „Umiarkowane”, do poziomu 
Optymalnego.  

Wyniki „Niskie” lub „Nadmierne” mogą w pewnych 
obszarach ograniczyć Twoją efektywność, jednak w 
innych kontekstach właśnie takie natężenie cech 
może być pożądane.  

Kluczowe jest, aby mieć na uwadze, że opisany 
zestaw czynników odzwierciedla Twój preferowany 
styl przywództwa; raport zawiera sugestie 
rozwojowe – nawet jeśli Twoje wyniki wypadają 
poza zakresem „Optymalnym” możesz być 
skutecznym liderem.
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Tomasz Thomas - Tablica wyników

Konsekwencja
Osoby, które opisują swoją 
konsekwencję jako wysoką, najczęściej 
koncentrują się na celach i sposobach 
ich osiągania. Zwykle charakteryzuje ich 
wysoka motywacja wewnętrzna. Osoby 
z niższym wynikiem w tym zakresie, 
charakteryzują się większą 
spontanicznością działania, są 
postrzegane jako bardziej zrelaksowane 
i otwarte na nowe inspiracje.

Odporność
Wysoki wynik wskazuje  na umiejętność 
zachowania spokoju pod presją i 
odporność na stres. Osoby, które 
uzyskują niższe wyniki, częściej 
odczuwają niepokój i napięcie.

Ciekawość
Osoby o wysokiej ciekawości interesują 
się tym co nowe i różnorodne. Często 
bardzo lubią się uczyć. Natomiast osoby 
opisujące swoją ciekawość jako niską, 
przeważnie wybierają spójne, stabilne i 
wypróbowane rozwiązania.

Podejmowanie ryzyka
Osoby uzyskujące wysokie wyniki w 
zakresie podejmowania ryzyka są często 
postrzegane jako proaktywnie 
podchodzące do wyzwań i trudnych 
konwersacji. Niższy wynik w zakresie 
tego czynnika typowo wskazuje na 
podejście bardziej reaktywne/ pasywne.

Akceptacja 
niejednoznaczności
Osoby z wysoką akceptacją 
niejednoznaczności często lubią w 
sposób kompleksowy przetwarzać 
wielowymiarowe dane, podane w 
skomplikowany sposób. Osoby z 
niższym wynikiem, które mogą mieć 
trudność w radzeniu sobie z 
niejednoznacznością, najczęściej 
preferują prostsze komunikaty i 
rozwiązania.

Rywalizacja
Wysoki wynik w zakresie rywalizacji 
najczęściej charakteryzuje osoby, które 
dobrze czują się posiadając realną 
władzę, wpływ na innych i 
rozpoznawalność. Osoby z niższym 
wynikiem preferują współpracę w 
zespole i mogą unikać bycia w centrum 
uwagi.
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Jak pracować z raportem
HPTI nie ma na celu przewidzenia rozwoju Twojej kariery zawodowej - czy kiedykolwiek osiągniesz pozycję menadżera/ lidera w 
organizacji. Na osiąganie celów mają wpływ różne czynniki. Część z nich, jak np. wiedza i umiejętności są w obszarze naszej kontroli, inne 
są poza nim.
Wskaźniki mierzone kwestionariuszem HPTI są stabilne w czasie, możesz jednak zmieniać swoje reakcje i zachowania, jakie z nich 
wynikają, a także poszukiwać zadań i środowisk, które najlepiej będą korespondować z Twoim preferowanym stylem działania.

W trakcie czytania:

Zastanów się nad konkretnymi przykładami, które mogą 
odnosić się do postawionych tez.

Zaznacz twierdzenia, z którymi się zgadzasz i te, z którymi się 
nie zgadzasz. Analizy psychometryczne mają wysoką wartość 
diagnostyczną, jednak nie zawsze całość interpretacji zgodna jest 
z odczuciami osoby analizowanej.

Wnioski w raporcie postawione są na bazie odpowiedzi 
udzielonych w kwestionariuszu. Zastanów się, dlaczego opisałaś/ 
opisałeś się w taki sposób.

Pomyśl, która cecha lub cechy mogą pomóc Ci osiągnąć cele w 
obecnej roli.  

Raport HPTI może przyczynić się pełniejszego i bardziej 
precyzyjnego określenia Twoich długoterminowych celów. 
Wielu z nas nigdy ich nie precyzuje. Być może po analizie uznasz 
rozwój swojej kariery zawodowej za realistyczny.

Pomyśl o swoich współpracownikach. Jak bardzo są oni 
podobni, lub różni od Ciebie? Jakie własne cechy dostrzegasz u 
innych? Na ile praca z osobami bardzo różnymi od Ciebie jest 
dla Ciebie wyzwaniem? Korzystne w tej sytuacji może być 
wypełnienie HPTI również przez inne osoby w zespole i 
wzajemne porównanie wyników.

 
Technika formułowania celów SMART pomaga 
rozwijać umiejętności, poprawiać skuteczność i 
zdobywać nową wiedzę.

Cele SMART są:

Specific (Skonkretyzowane): jasno 
określające CO ma być osiągnięte, np. jaki 
rodzaj zachowania ma być wypracowany, tak 
by realizacja celu nie była uzależniona od 
opinii lub subiektywnej oceny.

Measurable (Mierzalne): opisane 
parametrem, który da się sprowadzić do 
liczby lub wymiaru.

Actionable (Wykonalne): opisane 
konkretnymi czynnościami do wykonania.

Realistic (Realistyczne): o odpowiednim 
poziomie trudności.

Timely (Osadzone w czasie):  z jasno 
określonymi ramami czasowymi.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Definicja
Konsekwencja łączy w sobie samo-dyscyplinę, 
organizację własnej pracy i umiejętność 
kontrolowania impulsów, którym inni mogą się 
poddawać. Wysoko konsekwentne osoby 
tworzą konkretne plany działania, samodzielnie 
motywują się do pracy. Dążą do osiągania celów.

Osoby o niższej Konsekwencji z większą 
swobodą podchodzą do ustalonych terminów i 
kontroli jakości, lecz mogą być bardziej otwarte 
na nowe idee. Można odnieść wrażenie, że 
naturalnie poddają się fluktuacjom i zmianom 
kierunku.

Wnioski w kontekście ról 
liderskich
Osoby o wysokiej Konsekwencji przeważnie 
zwracają uwagę na detale i dbają o to, aby 
zadania były realizowane zgodnie z wysokim 
standardem. Istnieje jednak zagrożenie, że zbyt 
wysokie natężenie tego czynnika u lidera może 
prowadzić do niedoceniania korzyści płynących 
ze spontaniczności i wynikających z niej 
możliwości.

Liderzy, u których wskaźnik Konsekwencji jest 
niski, mogą mieć trudności w ustalaniu celów – 
indywidualnych i zespołowych, lecz z drugiej 
strony oznaczają się elastycznością i otwartością 
na nowe idee. Rzadko kiedy również czują się 
nadmiernie obciążeni lub zdenerwowani.

Konsekwencja
Twoje wyniki
Konsekwencja w działaniu to jedna z cech, które Cię definiują. 
Prawdopodobnie jesteś osobą ostrożną i dokładną, która lubi skupić się 
na pracy i wykonywać ją bez presji czasu. Nie lubisz się spóźniać, 
przekładać spotkań, a ludzie, którzy do organizacji czasu i pracy 
podchodzą z mniejszą uwagą, mogą Cię frustrować.

Sukces jest dla Ciebie bardzo istotny i bywa, że bardziej koncentrujesz 
się na wysokiej wydajności, niż na ludziach. Często osoby o wysokiej 
konsekwencji bardziej krytycznie podchodzą do błędów własnych, niż 
tych które popełniają inne osoby.

Są to cechy bez wątpienia cenne, mają jednak też ciemniejszą stronę. 
Bywasz pracoholikiem i perfekcjonistą, który zbyt wiele czasu poświęca 
na doprowadzanie zadań do ideału. Możesz przez to przekraczać 
terminy ważne dla innych.

Często osoby wysoko konsekwentne mają trudność w delegowaniu 
zadań i podejście, które mówi, że nikt nie wykona pracy tak dobrze, jak 
oni sami, co w roli lidera może być wyzwaniem. Negatywnie na 
efektywność lidera może również wpłynąć brak uznania dla osób z 
innym podejściem do pracy.

Konsekwencja to ważna cecha liderów wyższego szczebla. Jednak, jeśli 
przekracza ona punkt krytyczny, może spowodować trudności w 
motywowaniu i rozwijaniu innych. Mając to wszystko na uwadze warto 
również zauważyć, że Twój poziom czynnika Konsekwencji może 
pomóc Ci kierować dając dobry przykład: narzucając sobie wysokie 
standardy, możesz zainspirować innych do zrobienia tego samego.

Rozwój przywództwa
Jeśli chcesz rozwijać się jako lider, możesz rozważyć poniższe 
rekomendacje:

Uważaj na frustrację jaka może dla Ciebie wynikać z pracy z 
osobami o niższym wskaźniku konsekwencji niż Twój własny. 
Próbuj tworzyć zespoły i pracować z różnymi typami ludzi, 
zauważając różny wkład, jaki ich praca wnosi.  

Przeprowadź eksperyment polegający na narzucaniu sobie 
krótszych niż zwykle terminów wykonania zadań.

Poproś współpracownika który może być opisany jako mniej 
konsekwentny, ale bardziej kreatywny, o nieformalny coaching. 
 

Ustal ranking jakości pracy: 1 = ‘nieakceptowalna’ to 10 = 
‘perfekcyjna’. W okolicach 6 lub 7 jakość będzie ‘odpowiednia 
do realizacji celu’. W większości przypadków jest to 
odpowiedni poziom jakości. Tylko szczególnie istotne zadania 
muszą być realizowane na 8-10 punktów na tej skali.

•

•

•

•
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Definicja
Wyniki w zakresie 
czynnika Odporności odnoszą się do 
emocjonalnej reakcji omawianej osoby na stres, 
wpływy zewnętrzne i presję.  

Osoby z niskim wynikiem częściej poddają się 
negatywnym emocjom. Prawdopodobnie będą 
unikać zbytniej śmiałości w pracy i w zachowaniu 
względem innych. Mogą zbyt mocno 
koncentrować się na opiniach innych i martwić 
się tym, co zdaniem ich otoczenia jest mało 
znaczące. 

Wysoka Odporność często wiąże się z 
pozytywnym podejściem do pracy i relacji. 
Osoby z takim wynikiem można określić jako 
odporne na stres i zewnętrzną presję.

Wnioski w kontekście ról 
liderskich
Odporność to istotna cecha skutecznych 
przywódców. Stanowiska w kadrze zarządzającej 
wyższego szczebla często charakteryzują się 
działaniem pod silną presją i w stresie, a także 
wymagają różnorodnych, angażujących 
emocjonalnie interakcji z innymi. Umiejętność 
zarządzania stresem daje liderowi odporność na 
warunki zewnętrzne, natomiast nadmierne 
natężenie tej cechy może również stanowić 
problem. Może spowodować, że lider będzie 
sprawiał wrażenie osoby emocjonalnie 
zdystansowanej, a także nie będzie zdawał sobie 
sprawy z rzeczywistych trudności z jakimi mierzą 
się organizacje, lub poszczególne osoby.

Odporność
Twoje wyniki
Wydaje się, że bardziej niż inni ludzie zwracasz uwagę na potencjalne 
trudności. Być może często martwisz się problemami, zanim one 
nadejdą. Chociaż stres miejscami wspomaga Twoją efektywność, 
potrzebujesz również spokoju. Przedłużające się napięcie i wysokie 
wymagania mogą być dla Ciebie wyzwaniem.

Jak większość ludzi, czasami wątpisz we własne siły. Jesteś jednak w 
stanie przezwyciężyć ten stan i efektywnie realizować cele.

Twój wynik sugeruje, że masz predyspozycje do pełnienia funkcji 
przywódczych, jednak możesz potrzebować więcej wsparcia w 
zarządzaniu własnym stresem niż większość liderów - szczególnie jeśli 
pracujesz/ będziesz pracować na wyższych poziomach organizacji.

Rozwój przywództwa
Jeśli chcesz rozwijać się jako lider, możesz rozważyć poniższe 
rekomendacje:

Staraj się nie komunikować stresu, który odczuwasz, kiedy 
jesteś pod presją. Jeśli czujesz się szczególnie zestresowany/a, 
zwolnij tempo. Zastanów się zanim wejdziesz w interakcję. 
Zastanów się, co powiesz, zanim to powiesz.

Możesz nie być w stanie wyeliminować stresu całkowicie (w 
rzeczywistości pewna presja zwiększa efektywność), więc ucz 
się i ćwicz różne strategie zaradcze.

Dostępne są dobre książki i kursy dotyczące technik takich jak 
uważność, lub medytacja itp. Regularne ćwiczenia, zdrowa dieta 
i sen mogą złagodzić skutki codziennego stresu.

Prawdopodobnie masz naturalną umiejętność wykrywania 
stresu u innych. Rozwijaj to zrozumienie i empatię, aby Wasza 
współpraca przebiegała bardziej efektywnie.

W trudnych czasach wiele osób odczuwa negatywne emocje, a 
wzajemne wsparcie może wzmocnić cały zespół. Twój styl 
przywódczy dobrze wpisze się w coachingową kulturę 
organizacyjną, ważne więc jest dla Ciebie rozwijanie 
umiejętności coachingowych.

Szukaj kultur organizacyjnych, które nie są bardzo obciążające, a 
codzienna realizacja trudnych celów nie jest tak kluczowa, jak w 
środowiskach nastawionych na dynamiczne pomnażanie 
zysków. Możesz radzić sobie z pewną presją, ale będzie to 
trudne w wysoce rywalizujących strukturach.

Akceptacja presji jest czynnikiem krytycznym na stanowiskach 
wyższego szczebla, więc jeśli wzrasta zakres Twojej 
odpowiedzialności, zapewnij sobie pomoc coacha, trenera, lub 
rozwijaj strategie radzenia sobie ze stresem w inny sposób.

•

•

•

•

•

•

•
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Definicja
Czynnik opisuje podejście osoby do innowacji, 
zmian, nowych informacji, metod wykonywania 
pracy.

Osoby z wysokim wynikiem w  zakresie tego 
czynnika zwykle szukają nowych informacji i 
alternatywnych metod wykonywania pracy, ale 
mogą nie doceniać metod istniejących.

Osoby z niższym wynikiem cenią wypróbowane 
sposoby działania, mogą nieufnie podchodzić do 
nowych informacji lub eksperymentowania z 
nowymi technikami pracy.

Wnioski w kontekście ról 
liderskich
Często mówi się, że trwanie w niezmienności 
jest równoznaczne z cofaniem się w rozwoju, 
więc dobrzy przywódcy muszą stale oceniać 
informacje i szukać sposobów na wprowadzenie 
zmian i poprawę wydajności. Liderzy, którzy nie 
są otwarci na nowe, mogą trzymać się starych 
sposobów wykonywania zadań jeszcze długo po 
tym, jak zaczną one generować problemy. Z 
drugiej strony przywódcy, którzy wprowadzają 
zmiany dla samych zmian, mogą demotywować 
pracowników i porzucać dobre, sprawdzone 
sposoby działania. Różne podejście do nowych 
pomysłów będzie cenne na różnych etapach 
cyklu biznesowego.

Ciekawość
Twoje wyniki
Interesują Cię nowe idee i metody pracy, badasz je i dzięki temu się 
rozwijasz. Analizujesz je pod kątem ich zalet i wad. Jednak jest mało 
prawdopodobne, abyś był/a tak skoncentrowany/a na nowościach, że 
zaczniesz wprowadzać zmiany dla samych zmian. Nie będziesz 
rezygnować ze sprawdzonych metod, aby udowodnić, że potrafisz.

Z przyjemnością dzielisz się nowymi informacjami z innymi oraz 
omawiasz różne opcje i punkty widzenia. Czasami możesz być 
sfrustrowany/a ludźmi, którzy blokują uzasadnione innowacje i nowości.

Przywództwo często polega na prowadzeniu ludzi przez zmianę. 
Niektóre funkcje wymagają jednak konsekwentnego stosowania 
technik zapewniających jakość, a niektóre zespoły i organizacje muszą 
być względnie stabilne. Masz odpowiednie podejście do ciekawych idei i 
nowości. Sugeruje to, że masz realny potencjał jako lider wyższego 
szczebla w tym zakresie - zwróć też jednak uwagę na inne czynniki 
mające wpływ na efektywność lidera (opisane we wcześniejszych 
fragmentach tego raportu).  Optymalna ciekawość pozwala liderom 
kierować organizacjami na wszystkich etapach cyklu biznesowego.

Niezależnie od wyników uzyskanych w teście  HPTI, każdy powinien 
nieustannie dążyć do rozwoju, aby lepiej przygotować się do nowych 
wyzwań, zmian i większej odpowiedzialności. Poniżej znajdują się 
sugestie, co możesz zrobić w tym kierunku. Wybierz opcje, które 
wydają Ci się najodpowiedniejsze dla Twojej przyszłej kariery.

Rozwój przywództwa
Jeśli chcesz rozwijać się jako lider, możesz rozważyć poniższe 
rekomendacje:

Rozwiń swoją wiedzę i umiejętności w wielu różnych 
obszarach. Dobrzy liderzy wiedzą wystarczająco dużo aby być 
wiarygodnym, niekoniecznie będąc wiodącym ekspertem w 
którejkolwiek dziedzinie. Dla wyższego poziomu przywództwa 
istotna jest ogólna wiedza, natomiast specjalizacja to domena 
menadżerów średniego szczebla.

Korzystaj z różnych dziedzin swojego życia; sport, praca, 
rodzina, może obszary takie jak edukacja dzieci, aby 
przyzwyczaić się do różnych typów ludzi i różnych podejść do 
problemów.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania zmianą i kreatywności 
w biznesie. Są to obszary, w których najprawdopodobniej 
będziesz się poruszać. 

Rozszerzaj sieć kontaktów i ucz się od osób, którzy 
implementują zmiany. Możesz skorzystać ze wsparcia coacha, 
lub innej zaufanej osoby, która pomoże Ci testować nowe 
rozwiązania i sprawdzać ich efekty.

•

•

•

•
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Definicja
„Podejmowanie ryzyka” odnosi się do reakcji na 
wyzwania, sytuacje trudne lub niebezpieczne.

Osoby uzyskujące wysokie wyniki rozpatrują 
dostępne opcje, wybierają te, które są ich 
zdaniem właściwe i działają szybko. Z 
wyzwaniami chcą mierzyć się natychmiast i w 
sposób bezpośredni.

Osoby z niższymi wynikami raczej unikają 
wyzwań i konfliktów do momentu, kiedy 
sytuacja zmusi ich do zajęcia się nimi.

Wnioski w kontekście ról 
liderskich
Liderzy powinni mieć umiejętność 
konfrontowania się z problemami, 
podejmowania skalkulowanego ryzyka, 
prowadzenia trudnych konwersacji i ewaluacji 
różnorodnych opcji. Często muszą reagować jak 
najszybciej – nie mają czasu na przekładanie 
złożonych zagadnień na później. Odwaga jest 
ważną częścią osobowości lidera. Jednak, jeśli 
przywódca działa w sposób emocjonalny, bez 
zastanowienia, może okazać się, że pogorszy 
sytuację zamiast ją rozwiązać. Może to 
generować stres i poczucie braku kontroli.

Reasumując, różne role związane z 
przywództwem wymagają różnego podejścia do 
ryzyka: od niektórych liderów wymaga się 
szybkiej reakcji, w innych sytuacjach konieczne 
jest bardziej wyważone podejście.

Podejmowanie ryzyka
Twoje wyniki
Wydaje się, że wolisz od razu stawiać czoła trudnym sytuacjom i 
rozwiązywać wszelkie problemy, gdy tylko się pojawią. Rozwiązywanie 
problemów może być dla Ciebie ważniejsze niż uczucia innych ludzi. W 
pracy podejmujesz ryzyko i zajmujesz się trudnymi projektami, nawet 
jeśli wykraczają one poza Twoją wiedzę lub umiejętności.

Przywódcy wyższego szczebla codziennie podejmują ryzyko: niektórzy 
twierdzą, że jest to kluczowy element roli lidera. Skalkulowane ryzyko 
jest kluczowym elementem działania na  niektórych stanowiskach 
kierowniczych. Czasami, podobnie jak w przypadku konieczności 
zwolnień, menadżerowie czują się nielubiani i obwiniani, a jednocześnie 
muszą podejmować niepopularne decyzje. Przyjemność może Ci 
sprawiać praca na stanowiskach kierowniczych w rozwijających się, 
zmieniających lub wychodzących z kryzysu organizacjach. 
Prawdopodobnie będziesz czuć się komfortowo przy tego rodzaju 
wyzwaniach, ale równocześnie możesz mieć skłonność do 
nadmiernego dążenia do ryzyka i czerpania przyjemności z konfrontacji, 
co może obniżyć Twoją skuteczność. Twoja skłonność do 
podejmowania ryzyka pozwoli ci wykorzystać nadarzające się szanse, 
ale czasami może prowadzić do poważnych błędów, gdy wykraczasz 
poza swoje umiejętności i wiedzę. Możesz zyskać reputację osoby, 
która nie rozważa konsekwencji swoich działań.

Rozwój przywództwa
Jeśli chcesz rozwijać się jako lider, możesz rozważyć poniższe 
rekomendacje:

Dowiedz się, jak podchodzą do ryzyka Twoi współpracownicy i 
zwróć uwagę na sytuacje i ludzi, którzy wymagają od Ciebie 
większej ostrożności i dyplomacji.

Skoncentruj się na problemach i wyzwaniach, których 
pokonanie może przynieść największe korzyści. Unikaj 
angażowania się w te konflikty, na które szkoda Twojego czasu. 
 

Twoje podejście do ryzyka ma wiele zalet, ale osoby bardziej 
ostrożne mogą uważać Cię za osobę agresywną lub 
konfrontacyjną. Warto mieć tego świadomość. Dodaj do 
swojego arsenału, techniki radzenia sobie z wyzwaniami w 
sposób asertywny, lecz nie brutalny.

Ryzyko może być stresujące. Dbaj o swoją kondycję psychiczną 
i znajdź swoje sposoby na relaks.

Ryzyko może być uzależniające. Oceniaj ryzyko nowych 
pomysłów – czym dokładniej są one opracowane, tym lepiej. 
Pamiętaj o analizie możliwych zagrożeń wynikających z każdego 
planu, aby przewidzieć również najgorszy scenariusz.

•

•

•

•

•
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Definicja
Wskaźnik Akceptacji niejednoznaczności odnosi 
się do podejścia osoby do analizy złożonych, 
skomplikowanych informacji: sytuacji, których 
konsekwencje mogą być niejasne, 
nieoczywistych decyzji lub wniosków.

Osoby z wysoką Akceptacją niejednoznaczności 
czują się dobrze w opisanych wyżej warunkach.

Osoby z niską Akceptacją niejednoznaczności 
preferują prostą i jednoznaczną komunikację, w 
zakresie opisu problemów, sytuacji oraz 
rozwiązań.

Wnioski w kontekście ról 
liderskich
Akceptacja niejednoznaczności  zyskuje na 
ważności na wyższych poziomach organizacji. 
Liderzy stale przetwarzają złożone informacje, 
przeciwstawne opinie i różnorodne opcje. 
Muszą być w stanie radzić sobie w tych 
sytuacjach, podejmując decyzje dotyczące 
kluczowych kwestii, nie czując się tym 
przytłoczonym.

Osoby z wysoką Akceptacją niejednoznaczności 
czują się dobrze w opisanych wyżej warunkach. 
Potrzeba akceptacji niejednoznaczności jest 
charakterystyczną cechą organizacji o elastycznej 
polityce i procedurach.

Z drugiej strony, osoby z niższymi wynikami 
będą dobrze czuć się w roli lidera w 

Akceptacja niejednoznaczności
Twoje wyniki
Można sądzić, że we właściwy sposób podchodzisz do przetwarzania 
złożonych informacji i rozpatrywania niejasności – a nawet traktujesz je 
jako ekscytujące. Prawdopodobnie interesuje Cię rozwiązywanie 
abstrakcyjnych, strategicznych problemów, a nudzą zadania rutynowe, 
powtarzalne. Twoje wyniki wskazują, że w tym zakresie dysponujesz 
rzeczywistym potencjałem w kierunku pełnienia roli lidera – przy czym 
warto jest również zwrócić uwagę na inne cechy i umiejętności, które 
mają wpływ na skuteczność przywódcy.  

Wyższy poziom przywództwa bardzo często oznacza konieczność 
przetwarzania złożonych informacji. Liderzy mierzą się z problemami, 
dla których można znaleźć wiele rozwiązań, podejmują decyzje w 
oparciu o niekompletne informacje pozyskiwane od ludzi, których 
motywy bywają różne. Równocześnie muszą zapewnić taki sposób 
przekazywania instrukcji, celów i planów, aby był on jasny dla 
wszystkich. Więc chociaż dobrze czujesz się przebijając się przez gąszcz 
informacji, nie zapominaj o jasnych komunikatach dla otoczenia.   

Organizacja mierząca się z problemem złożoności, niepewności i 
wdrażająca to, co nowe, to dla Ciebie środowisko naturalne. Z drugiej 
strony, trudno byłoby Ci działać w organizacjach o wyjątkowo 
proceduralnym sposobie funkcjonowania.

Niezależnie od wyników uzyskanych w teście  HPTI, każdy powinien 
nieustannie dążyć do rozwoju, aby lepiej przygotować się do nowych 
wyzwań, zmian i większej odpowiedzialności. Poniżej znajdują się 
sugestie, co możesz zrobić w tym kierunku. Wybierz opcje, które 
wydają Ci się najodpowiedniejsze dla Twojej przyszłej kariery.

Rozwój przywództwa
Jeśli chcesz rozwijać się jako lider, możesz rozważyć poniższe 
rekomendacje:

Pamiętaj, że niektóre osoby wolą proste, bezpośrednie 
rozwiązania i mogą wymagać jasno określonych, 
ustrukturyzowanych zadań, aby odnieść sukces. Staraj się nie 
dawać się ponieść złożoności strategicznego myślenia, do tego 
stopnia, że stracisz z oczu efekt końcowy.

Współpracuj z zespołami o zróżnicowanym poziomie akceptacji 
złożoności i upewnij się, że jej wymagany poziom wynika z opisu 
ich stanowiska.

Staraj się nie denerwować ludźmi, którzy są zorientowani na 
szczegóły i mogą wydawać się pedantyczni. Zauważ, że warto 
jest mieć specjalistów i liderów operacyjnych, którzy zajmą się 
szczegółami, które mogą Cię nie interesować.

Szukaj możliwości rozwoju: w komunikacji; umiejętności 
strategicznego myślenia i formułowaniu analiz.

•

•

•

•

10



©Thomas International UK Limited 2012 - 2022

organizacjach o jasno udokumentowanych 
procedurach, których ścisłe zastosowanie jest 
niezbędne do realizacji celów, dbania o wysoką 
jakość i specyfikację techniczną. W takiej 
kulturze organizacyjnej, osoby o wysokich 
wynikach będą łatwo się nudzić, lub 
komplikować ponad miarę pierwotnie proste 
rozwiązania.
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Definicja
Wskaźnik rywalizacji odnosi się do dążenia do 
zwycięstwa, poczucia sprawczości oraz do 
osobistej reakcji na wygraną i przegraną.

Osoby o wyższym wskaźniku Rywalizacji 
potrzebują poczucia, że ich osiągnięcia są 
zauważane i doceniane. Skutkuje to dążeniem 
do coraz lepszych wyników i samodoskonalenia.

Osoby o niższym wskaźniku Rywalizacji mają 
niższą potrzebę kontroli i mniej koncentrują się 
na nagrodach, lub uznaniu.

Wnioski w kontekście ról 
liderskich
Rywalizacja dla wielu liderów jest motywatorem, 
co może mieć też dobre przełożenie na wyniki 
zespołu. Osoby lubiące współzawodnictwo 
często docierają w swojej karierze do 
stanowisk dających im władzę lub poczucie 
wpływu. Współzawodnictwo jest zjawiskiem 
pozytywnym kiedy służy podniesieniu wspólnej 
produktywności, lecz nie wtedy kiedy jego celem 
jest podbudowanie własnego ego. Jeśli kluczowe 
w pracy jest współdziałanie, lider z niższym 
wskaźnikiem Rywalizacji może być w stanie 
skuteczniej motywować różnorodne talenty.

Rywalizacja
Twoje wyniki
Bardzo dobrze czujesz się w rywalizującym środowisku, a 
współzawodnictwo jest dla Ciebie motywujące – być może nawet w 
zbyt wysokim stopniu. Większość sytuacji przekształcasz w okazje do 
rywalizacji,  chcesz wygrać i otrzymać za to nagrodę. Lubisz 
występować z pozycji siły, autorytetu i mieć poczucie sprawczości. 
Działanie według instrukcji innych osób, szczególnie tych, które uważasz 
za gorzej wykwalifikowane, może być dla Ciebie frustrujące. Często 
ważniejsze dla Ciebie są cele indywidualne, niż grupowe. Rywalizacja 
powoduje, że osiągasz lepsze wyniki, a zwykłe zadania stają się dzięki 
niej bardziej angażujące.

Współzawodnictwo jest istotnym zjawiskiem w wielu organizacjach. 
Rywalizują zewnętrznie, z innymi podmiotami, ale także zachęcają 
pracowników do rywalizowania między sobą. Jednak zbyt daleko 
posunięta rywalizacja może być też siłą niszczącą. Może odciągać uwagę 
ludzi od wspólnych, organizacyjnych celów, potrzeb klientów i 
prawdziwego przywództwa, a kierować ich w stronę toczenia 
wewnętrznych potyczek.

Prawdopodobnie środowisko antagonistyczne jest dla Ciebie 
mobilizujące. Istnieje jednak ryzyko, że w funkcji lidera, Twoja naturalna 
skłonność do rywalizacji ograniczy Twoją efektywność. Może prowadzić 
Cię do stałego poszukiwania okazji do zwycięstwa i wygrywania bitew, 
ale przegrywania wojen – w znaczeniu realizowania misji organizacji 
jako całości, zgodnie z potrzebami jej interesariuszy.

Rozwój przywództwa
Jeśli chcesz rozwijać się jako lider, możesz rozważyć poniższe 
rekomendacje:

Zastanów się, jaką potrzebę współzawodnictwa mają Twoi 
współpracownicy, a także kto potrzebuje publicznego uznania, a 
kto woli być doceniany w rozmowie jeden-na-jeden.

Przez niektóre osoby możesz być postrzegany jako agresywny/
a. Zwróć większą uwagę na zagadnienie silnej asertywności i jak 
jest ona odbierana przez otoczenie.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak działają zespoły. Jest to 
sfera organizacyjnego działania, której znaczenie cały czas 
rośnie. Szersze spojrzenie zniweluje nieco Twój indywidualizm.

Wykorzystaj czas wolny na działania mające w sobie element 
rywalizacji. Przełoży się to dla Ciebie na lepszą znajomość 
technik i świadomość innych ludzi.

Niektóre osoby nie reagują dobrze na współzawodnictwo, a 
nawet na publiczne wyróżnienia. Zidentyfikuj takie osoby w 
swoim otoczeniu i nie angażuj ich w rywalizację na siłę.

Unikaj angażowania się w potyczki, których jedynym celem jest 
walka.

•

•

•

•

•

•
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HPTI jest elementem szerokiego portfolio narzędzi Thomas 
International, które wspierają organizacje w rozwijaniu 

potencjału swoich pracowników i zespołów, dostarczając 
informacji mających natychmiastowy wpływ na ich skuteczność.

Budowanie samoświadomości na 
podstawie informacji zwrotnej 

Badanie zdolności i szybkości 
przyswajania wiedzy 

Analiza stylów zachowań 
wykonywana jedynie w 8 minut

Narzędzia Thomas uzupełniają się wzajemnie, dając dzięki temu 
możliwość holistycznego spojrzenia na pracownika, kandydata, 

klienta coachingu - jego zachowanie, zdolności, potencjał, 
kompetencje i emocje.

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących rozwoju 

potencjału, zadzwoń do nas: +48 22 654 46 46 lub napisz: 

thomas.poland@gigroup.com.
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