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Z jakimi problemami 
zmagają się Zarząd i HR? 

VUCA 



Pracownicy nie chcą powiedzieć wprost, ale widać, że 

codzienna praca stała się dla nich przykrym obowiązkiem, który 

wykonują poprawnie, ale bez zadania z siebie czegoś więcej, 

niż jest wymagane. Firma chce wdrożyć środki zaradcze, ale  

w pierwszej kolejności musi ustalić źródło problemu. 

#1 

Managerowie mają wrażenie,  

że w zespole coś się wypaliło. 

Harrison Analytics 
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Nie chce zamawiać kursów i szkoleń, na których de facto 

skorzystają tylko ich organizatorzy. Aby z bogatej oferty 

szkoleniowej wybrać odpowiednie pozycje, należy określić 

obszary, które wymagają dopracowania. 

 

#2 

Firma chce zaoferować sposoby 

podnoszenia kwalifikacji,  

z których pracownicy wyniosą 

rzeczywistą korzyść. 

Harrison Analytics 
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Wielu pracodawców błędnie zakłada, że najlepszym sposobem 

motywowania są premie i bonusy finansowe. To nieprawda. 

Dla wielu pracowników znacznie lepszym „motywatorem” jest 

możliwość rozwoju, wyjazdy zagraniczne czy zmiana zakresu 

obowiązków. Należy to ustalić, by następnie nie próbować 

uszczęśliwić zespół na siłę. 

 

#3 

Firma stosuje programy 

motywacyjne, a mimo to 

motywacja członków zespołów 

spada. 

Harrison Analytics 
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Dzięki poczuciu, że „wszyscy grają do jednej bramki”, korzyści 

odnoszą i pracownicy, bo rozumieją sens codziennej pracy,  

i firma, bo zaangażowane zespoły lepiej realizują zadania. 

Harrison Analytics pozwala ocenić stopień tej identyfikacji,  

a jeśli jest niski – rozwiązać problem. 

 

 

#4 

Chciałbym, aby pracowników 

cechowało poczucie 

przynależności i identyfikacji 

z firmą. 

Harrison Analytics 
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A gdyby tak w jednym 
miejscu widzieć: 

VUCA 

#1 Źródła problemu z motywacją pracowników i zespołów. 

 

#2 Jakich kompetencji brakuje każdemu pracownikowi w firmie 

 

#3 Co motywuje każdego pracownika z osobna? 

 

#4 Co musimy zrobić, aby pracownicy „grali do jednej bramki”. 

 



Włącz Harrison Analytics 
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Interaktywna platforma on-line do diagnozy zespołów 

oraz całych organizacji. Analytics obejmuje 

Zaangażowanie (patrz. 9) i Kompetencje Behawioralne 

(patrz. 9) według działu, zespołu, menedżera lub osoby.  

 

 

 

Talent Analytics 



Harrison Analytics 

ZAANGAŻOWANIE 
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Talent Analytics 



Harrison Analytics pokazuje czego potrzebuje pracownik, żeby 

się zaangażować. 

 

• 18 czynników składających się na oczekiwania 
pracowników wpływające na zaangażowanie, ocenianych 
według ważności.  

• Stopień satysfakcji. 

• Inspiruje do indywidualnego zaangażowania. 

 

 

Nie badamy zaangażowania 

pracowników – rozkładamy je na 

czynniki pierwsze!  

Harrison Analytics 
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Audyt Zaangażowanie Szczegółowe 

Analiza Zaangażowania 
i Satysfakcji 

 

Analiza 18 oczekiwań 
pracownika oraz 
poziomu ich spełnienia 
(satysfakcji) 

 

Wyniki w widoku 
organizacji (możliwość 
filtrowania po tagach) 

 



Audyt Zaangażowanie Szczegółowe 

Niska potrzeba 

Brakujące dane 

Może być potrzebna 
rozmowa 

Rozmowa prawdopodobnie 
nie jest potrzebna 

Pilnie potrzebna jest 
rozmowa 



Audyt Zaangażowania i Satysfakcji 

Harrison Analytics - 
Zaangażowanie  

 

• Badanie Zaangażowania 

• Badanie Satysfakcji z Pracy 

 

• Raporty indywidualne dla 
każdego pracownika 
(Zaangażowanie i Satysfakcja z 
Pracy) 

• Platforma on-line z wynikami 

 

 

 



Audyt Zaangażowania (tzw. helicopter view) 

Wyniki w widoku 
organizacji (możliwość 
filtrowania po tagach) 

 

Ogólny wynik 
satysfakcji z pracy i 
dopasowania do 
kompetencji dla 
każdego pracownika 

 

Badanie 
Zaangażowania 
 i Satysfakcji 

Badanie Kompetencji 
Behawioralnych 
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Talent Analytics 

Raport Zaangażowanie i 
Satysfakcja z Pracy 

Indywidualny raport Zaangażowanie 

Satysfakcja z Pracy dla każdego 

pracownika 



Harrison Analytics 

KOMPETENCJE BEHAWIORALNE 
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Audyt Kompetencji 

Analiza pracowników z wysokim 
potencjałem lub managerów. 

• Raporty indywidualne dla każdego 

pracownika (Przegląd) 

• Opcjonalny raport grupowy 

• Platforma on-line z wynikami 

 

KOMPETENCJE: 

• Kształtujący się/Senior Lider 

• Współpraca i Praca Zespołowa 

• Inteligencja Emocjonalna 

• Praca/Zarządzanie Zdalne 

• Standardowe lub Własne 

Kompetencje 
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Talent Analytics 

Analiza Pracy Zdalnej - Przegląd 

Kompetencje Pracy Zdanej  

• Wspierają pracowników w 
produktywności i efektywnej 
komunikacji podczas pracy zdalnej.  

 
• Każda z tych dwóch kompetencji 

porównuje daną osobę z szeregiem 
cech powiązanych z pracą zdalną. 

 
• W cenie pakietu. 



Analiza Zdalnego Zarządzania - 
Przegląd 
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Talent Analytics 

Kompetencje Zdalnego Zarządzania  
• Wspierają liderów w skutecznej 

komunikacji z pracownikami 
pracującymi zdalnie i pomaganie im  
w utrzymaniu produktywności. 

 
• Każda z tych dwóch kompetencji 

porównuje osobę z szeregiem cech 
związanych z komunikowaniem się  
z pracownikami działającymi na 
odległość. 
 

• W cenie pakietu. 
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Talent Analytics 

Kształtujący się Lider - Przegląd 

Analiza Kompetencji Behawioralnej 
Kształtujący się Lider  

• Identyfikuje mocne strony  
i „potencjalne zakłócacze” 
Przywództwa. 
 

• Orientacja na Osiągnięcia 
• Oddziaływanie i Wpływ 
• Innowacja 
• Przewodzenie Innym 
• Myślenie Strategiczne 
• Komunikacja 
• Wzmacnianie Ludzi 
• Zdolność Uczenia się 
• Rozwiązywanie Problemów 
• Odporność i Wytrwałość 

 

• W cenie pakietu. 



Senior Lider - Przegląd 
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Talent Analytics 

Analiza Kompetencji Behawioralnej 
Senior Lider 
• Pokazuje kompetencje przywódcze na 

poziomie Senior Lidera. 
 

• Orientacja na Osiągnięcia 
• Oddziaływanie i Wpływ 
• Innowacja 
• Przewodzenie Innym 
• Myślenie Strategiczne 
• Komunikacja 
• Wzmacnianie Ludzi 
• Zdolność Uczenia się 
• Rozwiązywanie Problemów 
• Odporność i Wytrwałość 

 
• W cenie pakietu. 
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Talent Analytics 

Współpraca i Kompetencje 
Zespołowe - Przegląd 

Współpraca i Kompetencje Zespołowe 

• Pokazuje kompetencje dotyczące 
współpracy i kompetencji zespołowych 

 

• Identyfikuje mocne strony i 
potencjalne „zakłócacze” w 
odniesieniu do kompetencji 
współpracy.  

 

• W cenie pakietu. 



Inteligencja Emocjonalna - 
Przegląd 
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Talent Analytics 

Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej 
• Oparte na badaniach wielu autorów 

dotyczących koncepcji inteligencji 
emocjonalnej m.in. Golemana. 
 

• Umożliwiają osobom i organizacjom 
zwiększenie efektywności dzięki 
inteligencji emocjonalnej. 

 
 

• W cenie pakietu. 
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Talent Analytics 

Zmierz Kompetencje w Swojej 
Organizacji 

Analiza Kompetencji Behawioralnej 
 
Możliwość dopasowania do potrzeb 
firmy poprzez edytowanie lub tworzenia 
własnych profili kompetencyjnych np. 
modelu kompetencyjnego czy wartości. 



Audyt Kompetencji (tzw. helicopter view) 

Wybierz interesującą 
Cię kompetencję 

 

 

Wyniki w widoku 
organizacji 

 

Ogólny wynik 
dopasowania do 
kompetencji dla 
każdego pracownika 

 



Harrison Analytics 

PEŁNY PAKIET 
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Jest to połączenie wszystkich 
rodzajów Analytics w jedno 
narzędzie w specjalnej cenie. 

 

Harrison Analytics Pełny Pakiet 



Talent Exact 

wyłączny dystrybutor  
Harrison Assessments w Polsce 
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Nasza misja  

Talent Exact to eksperci HR z innowacyjnymi narzędziami. Bazujemy 

na faktach i danych, nie na przypuszczeniach. 

2,5 miliona + 

użytkowników 

38 języków [kwestionariusz] 

23 języki [raporty] 

30+ lat badań 

61 krajów 

7000+ Formuł Sukcesu 

Zawodowego 

VUCA 



Cennik 

System rozliczeń jest bardzo wygodny  
i zależy od ilości pracowników. Przy 
zakupie pakietu jednostek możesz 
znacząco obniżyć koszty. 
 

Zapraszamy do kontaktu w celu 

indywidualnej wyceny 

 

info@talentexact.pl 

Zadzwoń: (22) 208 56 26 



Kontakt 

 
Zapraszamy do współpracy 
 
Talent Exact 
 
Tel. 22 208 56 26 
E-mail: info@talentexact.pl  
www.talentexact.pl/harrison-analytics 

http://www.talentexact.pl/harrison-analytics
http://www.talentexact.pl/harrison-analytics
http://www.talentexact.pl/harrison-analytics
http://www.talentexact.pl/harrison-analytics
http://www.talentexact.pl/harrison-analytics

