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Anna Thomas
HPTI - potencjał przywódczy

Czym jest HPTI i dlaczego analiza tych wskaźników jest ważna?

Osobowość to stabilny w czasie koncept 
psychologiczny, zestaw cech mających 
wpływ na sposób myślenia, zachowanie i 
emocje. Jest mało prawdopodobne, aby 
cechy osobowości zmieniały się w sposób 
zasadniczy w dorosłym życiu, co sprawia, że 
parametr Osobowości jest jednym z 
najlepszych wskaźników potencjału do 
odniesienia sukcesu  w różnych obszarach 
zawodowych. Nie ma dobrych ani złych 
profili osobowości; każdy posiada mocne i 
słabsze strony, które ujawniają się w 
różnych kontekstach.

Raport HPTI odnosi się do Twojej 
osobowości. Opisuje poszczególne cechy, a 
także podkreśla potencjalne mocne strony, 
jakie mogą z nich wynikać w kontekście 
biznesowym. Odnosi się do sposobu w jaki 
pracujesz i jak możesz być postrzegany/a 
przez innych.

Wnioski w raporcie zostały sformułowane 
na podstawie Twoich odpowiedzi na 78 
pytań zawartych w kwestionariuszu 
osobowościowym Thomas HPTI.  Twoje 
odpowiedzi zostały przedstawione na tle 
normy dla populacji osób aktywnych 
zawodowo, zajmujących stanowiska 
liderskie. Wyniki są podzielone na 6 
kluczowych obszarów, opisanych 
wskaźnikami: Konsekwencja, Odporność, 
Ciekawość, Podejmowanie ryzyka, 
Akceptacja niejednoznaczności oraz 
Rywalizacja.
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Konsekwencja

Wskaźnik Konsekwencji opisuje wewnętrzną motywację do realizowania celów, 
organizowania i planowania. Osoby o wysokim wyniku sprawiają wrażenie rozważnych i 
pracowitych. Osoby z niższym wynikiem są postrzegane jako bardziej spontaniczne, 
swobodne i mogą wymagać więcej motywacji zewnętrznej.

Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś osobą mocno zorientowaną na osiąganie celów, 

która lubi mieć poczucie dobrze wykonanej pracy. Prawdopodobnie jesteś w stanie 

wkładać dużo wysiłku w to, aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty. Można sądzić, że 

jesteś osobą ekstremalnie dobrze zorganizowaną, pracowitą, którą satysfakcjonują tylko 

doskonałe wyniki.  

W pracy mogą frustrować Cię ludzie, których standardy są niższe niż twoje, lub tacy, 

którzy Twoim zdaniem nie angażują się w działania na sto procent. Bywa, że dążenie 

do najlepszych wyników prowadzi Cię do perfekcjonizmu. Przydatne dla Ciebie może 

okazać się wykształcenie umiejętności zauważania, że coś jest już „wystarczająco dobre”, 

aby uniknąć poświęcania zbyt dużej ilości czasu na próby osiągnięcia perfekcji.

Odporność

Wskaźnik Odporności odnosi się do emocjonalnej odporności na stres, trudności i 
wyzwania. Osoby o wysokim wyniku przeważnie zachowują spokój pod presją i wydają się 
niewzruszone.  Osoby z niższym wynikiem częściej poddają się wpływowi stresu.

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że 

prawdopodobnie jesteś osobą o zrównoważonym temperamencie, odporną na stres. 

Prawdopodobnie zachowujesz spokój nawet w wyjątkowo stresujących sytuacjach. 

Czasami możesz być postrzegany/a jako osoba zdystansowana, pozbawiona emocji.

W miejscu pracy, mogą frustrować Cię osoby, które będziesz postrzegać jako nadmiernie 

emocjonalne, zwłaszcza jeśli Twoim celem będzie zachowanie spokoju. Z drugiej strony, 

Twoja odporność i stabilność może wzmacniać Twoich współpracowników, którzy będą 

zwracać się do Ciebie po wsparcie i wskazówki w stresujących dla nich sytuacjach.
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Ciekawość

Wskaźnik Ciekawości opisuje otwartość na nowe idee, sposoby i strategie działania. 
Osoby o wysokim wyniku lubią nowości, różnorodność i uczenie się nowych rzeczy. 
Osoby z niższym wynikiem wybierają wypróbowane metody działania i bardziej 
konwencjonalne podejście.

Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu wskazują, że jesteś osobą otwartą na nowe metody 

działania i sposoby wykonywania zadań, a możliwość uczenia się postrzegasz jako 

dodatkową wartość swojej pracy. Ludzie prawdopodobnie opiszą Cię jako osobę 

poszukującą innowacji, kreatywną.

Prawdopodobnie lubisz kiedy w miejscu pracy zachodzą zmiany, możesz nawet nalegać 

aby były one wprowadzane. Nowoczesne idee motywują Cię do działania, możesz jednak 

łatwo rozpraszać się szukając nowego, zamiast skoncentrować się na tym co ważne, lecz 

mniej ekscytujące.

Podejmowanie ryzyka

Wskaźnik Podejmowania ryzyka odnosi się do zdolności podejmowania uzasadnionych 
decyzji w obliczu przeciwności. Osoby o wysokim wyniku nie unikają trudnych sytuacji, są 
w stanie też konfrontować się z innymi w sposób rozsądny i racjonalny. Osoby z niższym 
wynikiem podchodzą do decyzji w sposób bardziej instynktowny.

Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu sugerują, że do interakcji podchodzisz ostrożnie. 

Zapewne nie lubisz konfliktów i nadmiernego ryzyka, wybierając bardziej taktowną, 

wyważoną postawę.

W pracy możesz stanowczo unikać ryzyka i konfliktów interpersonalnych. Inni mogą Cię 

postrzegać jako osobę pasywną, trzymającą się na uboczu.
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Akceptacja niejednoznaczności

Wskaźnik Akceptacji niejednoznaczności odnosi się do podejścia osoby do analizy 
niejednoznacznych, skomplikowanych informacji. Osoby o wysokim wyniku lubią w 
sposób kompleksowy przetwarzać wielowymiarowe dane. Osoby z niższym 
wynikiem preferują prostsze komunikaty i rozwiązania.

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że jesteś 

osobą która czuje się dobrze mając poczucie wolności i elastyczności, lecz przy tym 

najlepsze wyniki osiąga pracując w środowisku oferującym pewną strukturę i spójność.

W pracy przyjemność może Ci sprawiać rozwiązywanie złożonych problemów, jednak 

prawdopodobnie nie lubisz sytuacji kiedy inni ludzie wysyłają sprzeczne sygnały lub nie 

komunikują się z Tobą bezpośrednio. Preferujesz raczej jasne odpowiedzi i precyzyjnie 

skrojone rozwiązania dla większości problemów.

Rywalizacja

Wskaźnik Rywalizacji odnosi się do dążenia do zawodowych sukcesów, uznania i 
osiągnięć. Osoby o wysokim wyniku dążą do władzy, posiadania wpływu, 
rozpoznawalności. Osoby z niższym wynikiem preferują pracę zespołową, współdziałanie 
i mogą unikać przebywania w centrum uwagi.

Na podstawie udzielonych w kwestionariuszu odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że 

rywalizacja jest dla Ciebie motywująca. Prawdopodobnie korzystasz ze swojej naturalnej 

potrzeby współzawodnictwa, co prowadzi Cię do coraz lepszych wyników. Zarówno w 

pracy, jak i w życiu, szukasz szans na zwycięstwo.  

W pracy, Twój czynnik Rywalizacji prowadzi Cię na coraz wyższy poziom wydajności i 

sprawia, że nawet codzienne zadania stają się przyjemniejsze i bardziej angażujące. 

Ludzie, którzy nie lubią rywalizować, mogą wzbudzać u Ciebie frustrację, a ludzie którym 

nie zależy na utrzymaniu wyników, wręcz irytację. Twoja potrzeba współzawodnictwa 

może wpływać pozytywnie na Twoje wyniki, w relacji z innymi może jednak być 

utrudnieniem.
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Niniejszy raport ma na celu opisanie osobowości zawodowej w oparciu o odpowiedzi 

udzielone w kwestionariuszu Thomas HPTI – wskaźniki potencjału  (HPTI™).

Jeśli masz pytania dotyczące informacji zawartych w raporcie, lub kontekstu ich 

zastosowania, skontaktuj się z Administratorem analizy.  


