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Czym jest zaangażowanie pracowników? 

Tradycyjne badania zaangażowania pracowników zwykle zakładają, że to menedżerowie 
są za nie odpowiedzialni.  
Podejście Harrisona opiera się na założeniu, że zaangażowanie jest wspólną 
odpowiedzialnością pracownika i organizacji. Oczekiwania i Motywacje Pracownika 
(czynniki wewnętrzne) oraz Wartości i Cele Organizacji (czynniki zewnętrze) muszą się 
pokrywać.  
Aby otrzymać obiektywne dane, niezbędne jest zmierzenie oczekiwań poszczególnych 
pracowników i stopień ich spełnienia na danym stanowisku. 
Dzięki temu firma dostaje dokładne informacje, w jaki sposób może pomóc pracownikom 
spełnić te oczekiwania, a także co pracownik musi zrobić, aby czerpać większą 
satysfakcję z pracy. 
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Poniżej przedstawiamy 10 kluczowych sposób na 

zaangażowanie pracowników 
 

1. Sprawdź czego potrzebują Twoi pracownicy  

Po pierwsze należy zidentyfikować, jakie konkretne czynniki wpływają na obniżone 
zaangażowanie Twojego pracownika. Jeśli nie wiesz, co motywuje Twoich pracowników, 
to nie będziesz w stanie wzbudzić w nich zaangażowania. Harrison Assessments pozwala 
na zbadanie czynników zaangażowania w obszarach: 
 

Rozwój Uznanie 

Wynagrodzenie Komunikacja 

Władza Oczekiwania Osobiste 

Oczekiwania Społeczne Balans Praca/Życie Prywatne 

 

 

Na te obszary składa się 18 czynników definiowanych jako: 

Potrzeba Rozwoju: Pragnienie, aby praca umożliwiała zdobywanie nowych umiejętności  
i rozwijanie już posiadanych  

Potrzeba Awansu: Pragnienie, aby praca umożliwiała budowanie własnej kariery lub 
zwiększanie zakresu obowiązków  

Potrzeba Uznania: Pragnienie, aby pracodawca doceniał Twoją pracę  

Potrzeba Bycia Docenionym: Pragnienie otrzymywania pozytywnego uznania, 
związanego z własnymi umiejętnościami i mocnymi stronami  

Potrzeba Respektowania Opinii: Pragnienie posiadania pracodawcy, który słucha  
i docenia Twoje opinie  

Potrzeba Wysokiej Płacy: Pragnienie zarabiania większych pieniędzy  

Potrzeba Szybkiej Podwyżki: Pragnienie posiadania pracodawcy, który oferuje 
relatywnie częste podwyżki  

Potrzeba Szczerości: Oczekiwanie od innych bezpośredniej i rzeczowej komunikacji  

Potrzeba Dyplomacji: Oczekiwanie taktu od innych  
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Potrzeba Autonomii: Pragnienie posiadania wolności lub niezależności od przełożonych  

Potrzeba Przewodzenia: Pragnienie zajmowania stanowiska kierowniczego  

Potrzeba Bycia Informowanym: Pragnienie posiadania pracodawcy, który swobodnie 
dzieli się informacjami dotyczącymi Twojej pracy  

Potrzeba Kompetentnego Szefa: Pragnienie posiadania kompetentnego przełożonego  

Potrzeba Pomocy w Problemach Osobistych: Pragnienie, aby otrzymać od pracodawcy 
wsparcie w przypadku problemów osobistych  

Potrzeba Stabilnej Kariery: Pragnienie długotrwałego lub stałego zatrudnienia  

Potrzeba Pracy z Ludźmi: Pragnienie posiadania pracy, która umożliwia kontakt  
i współpracę z innymi ludźmi  

Potrzeba Balansu Praca/Życie Prywatne: Pragnienie, aby mieć wystarczająco dużo czasu 
poza pracą na odpoczynek, rozrywkę lub dla rodziny  

Potrzeba Elastycznego Grafiku Pracy: Pragnienie posiadania elastycznego grafiku pracy 
lub urlopu 

 

2. Określ czy te potrzeby są spełnione 

Kiedy już wiesz, które czynniki mają wpływ na poziom zaangażowania Twojego 
pracownika, istotnym jest zweryfikowanie czy jego potrzeby są zaspokojone.  
W przeciwnym wypadku ryzykujemy, że pracownik po prostu od nas odejdzie. W tym 
celu popularne jest korzystanie z ankiet lub kwestionariusza do pomiaru satysfakcji. 
 

  



 

www.talentexact.pl 

3. Sprawdź, w jaki sposób firma może spełnić te oczekiwania 

Wiemy już, co jest naprawdę ważne dla pracownika oraz które jego potrzeby nie są 
spełniane na obecnym stanowisku. Teraz przychodzi czas na zweryfikowanie, jakie 
rozwiązania firma może w tej sytuacji wdrożyć, a także co musi zrobić pracownik, aby 
czerpać większą satysfakcję z pracy. Czy potrzebna będzie podwyżka, dodatkowa 
odpowiedzialność, a może bardziej elastyczny grafik pracy?  

4. Komunikacja jest kluczem 

Rozmawiaj z pracownikami o tym, co oni sądzą o swoim zakresie obowiązków i sposobie 
wynagradzania (nie tylko za pomocą wypłaty). Niezwykle istotne jest wyznaczenie 
jasnych celów i tego, czego oczekujemy od pracownika. Jeśli nie wiemy, dokąd 
zmierzamy, to będziemy kręcić się w kółko i szybko się wypalimy. Działa to w obie strony 
– pracownik wie, co musi zrobić, a my wiemy, co musimy mu zapewnić, aby dawał z 
siebie 100%  
i czerpał satysfakcję z wykonywanej pracy. Można to robić np. przeprowadzając co 
kwartał podsumowania z pracownikami, organizować ankiety lub skorzystać z systemu, 
który automatycznie da Ci informację, który pracownik i na jaki temat potrzebuje 
porozmawiać. 

5. Określ, czy stanowisko pasuje do pracownika  

Zapewnij pracownikom odpowiednie role i zadania, dzięki którym mogą się zaangażować 
w większym stopniu. Być może masz w swoim zespole wspaniały Talent, który jednak nie 
wykorzystuje w pełni swojego potencjału i traci motywację pracując na 
niedopasowanym stanowisku? Same kwalifikacje nie wystarczą, aby przewidzieć czy 
osoba będzie efektywnie wykonywać swoją pracę. Warto zbadać za pomocą twardych 
danych, czy predyspozycje miękkie pokrywają się z obecnym profilem stanowiska i 
rozważyć np. awans poziomy. 

6. Odpowiednia ścieżka kariery  

W sytuacji, gdy pracownik ma bardzo wysoką potrzebę awansu, przed rozmową warto 
zobaczyć, w których obszarach istnieje największy potencjał do rozwoju. Każda osoba i 
każda firma jest różna. Dlatego w celu zbadania dopasowania pracownika do stanowiska 
trzeba sprawdzić, czy jego kompetencje i kwalifikacje będą pokrywały się z wymaganiami 
danej organizacji. Warto też zwrócić uwagę na silnie rozwinięte cechy, które czasami 
mogą wydawać się mocnymi stronami, które mogą okazać się potencjalnymi 
zagrożeniami efektywności, jednocześnie doprowadzając do frustracji pracownika i jego 
zespołu. 
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7. Dawaj informację zwrotną 

Jeśli pracownik nie wie, że jego zachowanie stanowi problem, to nie będzie czuł 
potrzeby, aby nad nim pracować. Nasza wrażliwość na różne czynniki jest tak różna, jak 
różni są ludzie. Dlatego osoba komunikująca się w sposób Bezceremonialny i mająca 
wysoką Tolerancję dla Bezceremonialności nie zorientuje się sama, że członkowie 
zespołu mogą być przez nią onieśmieleni. Dlatego tak ważne jest regularne dawanie 
informacji zwrotnej, aby dać pracownikom możliwość pracy nad sobą i rozwijania 
potencjału, aby stać się efektywniejszymi. Jednocześnie zwracając uwagę na mocne 
strony i chwaląc je, dajemy jasny sygnał, że doceniamy danego pracownika i zależy nam, 
aby został na naszym pokładzie.  

8. Uznawaj pracę w taki sposób, jaki tego oczekują 

Nie wszystkich motywują wysokie premie lub pochwalenie na forum całego zespołu. 
Musimy zidentyfikować, w jaki sposób dany pracownik będzie chciał być doceniany. 
Osoba z wysoką potrzebą rozwoju i awansu na pewno doceni, gdy ustalimy z nią, co 
konkretnie musi zrobić i rozwinąć, aby dostać awans. Kto inny może natomiast być 
zupełnie zadowolony ze swojej pozycji i nie chce awansować, natomiast chciałby mieć 
większą autonomię.  

9. Regularnie sprawdzaj potrzeby (pulse check) 

Życie jest nieprzewidywalne. To, co kiedyś mogło być najważniejsza potrzebą naszego 
pracownika mogło się diametralnie zmienić – czy to dlatego, że jest ona już spełniana, 
czy też jego sytuacja życiowa uległa zmianie. Dlatego należy regularnie przeprowadzać 
tzw. pulse check, aby zdeterminować w jakim kierunku zmierza nasza relacja z 
pracownikiem  
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i gdzie musimy skalibrować strategię.  

10. Działaj „glokalnie” 

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” sprawdzi się doskonale przy badaniu działów lub całej 
organizacji. Przy badaniu zaangażowania w całej organizacji mamy możliwość odkrycia 
trendów oraz sprawdzenia, który obszar stanowi największe zagrożenie dla 
zaangażowania naszych pracowników i może spowodować rotację. Daje nam to jasny 
obraz potencjalnych implikacji i pozwala stawiać prognozy dotyczące zatrzymania 
przyszłych Talentów w określonych zespołach, wydziałach i całej organizacji. 
Jednocześnie należy uskuteczniać pracę u podstaw, skupiając się na indywidualnym 
zaangażowaniu pracowników i ich potrzebach, zamiast na technikach zarządzania ludźmi.  
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Jedna platforma HR, dwa moduły 

Harrison Analytics to wygodna platforma on-line do mierzenia i zarządzania 
zaangażowaniem oraz poziomem kompetencji pracowników w całej organizacji. 

 

Monitorowanie zaangażowania pracowników nigdy nie było prostsze 

Odczytywanie danych jest bardzo łatwe. Po wypełnieniu przez pracownika 
kwestionariusza algorytm przetwarza zebrane dane i automatycznie pokazuje je na 
platformie. Operując kolorami i czytelną grafiką przedstawia odpowiedzi ankietowanych 
uwzględniając jednocześnie aż 18 oczekiwań pracowników i poziom ich spełnienia. 

Harrison Analytics umożliwia wyświetlanie danych dotyczących zaangażowania 
pracowników na wszystkich poziomach organizacji i ułatwia liderom angażowanie ich 
zespołów. Zawiera on nieograniczone indywidualne raporty zaangażowania dla każdego 
subskrybowanego pracownika. Wszystkie dane są widoczne na pierwszy rzut oka.  

Obejmuje to: 

• 8 kategorii oczekiwań pracownika 

• zachowania pracownika związane z oczekiwaniami 

• cechy wspierające satysfakcję 

• ocena poziomu satysfakcji z pracy 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://talentexact.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaangazowanie-i-Satysfakcja-z-Pracy.pdf
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Diagnoza Kompetencji Behawioralnych 

Harrison Analytics umożliwia wyświetlanie kompetencji behawioralnych na wszystkich 
poziomach organizacji, co ułatwia stworzenie kultury o wysokiej efektywności. 

Moduł zawiera bezpłatne raporty indywidualne „Analiza Kompetencji Behawioralnej – 
Przegląd” we wszystkich zestawach kompetencji. 

Obejmuje następujące elementy: 

• Kompetencje Zdalnej Pracy/Zarządzania 
• Przywództwo: Kształtujący się/Senior Lider 
• Współpraca i Kompetencje Zespołowe 
• Inteligencja Emocjonalna 
• Własne Kompetencje 

 

 

 

 

 

https://talentexact.pl/harrison-analytics/#rw
https://talentexact.pl/harrison-analytics/#sl
https://talentexact.pl/harrison-analytics/#rc
https://talentexact.pl/harrison-analytics/#ie
https://talentexact.pl/harrison-analytics/#cc
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Dla kogo jest Harrison Analytics? 

Harrison Analytics to narzędzie przeznaczone dla działów HR, które chcą w szybki  
i precyzyjny sposób zarządzać zaangażowaniem i poziomem kompetencji pracowników 
oraz zarządzać poziomem ich kompetencji. 

Korzystanie z platformy pozwala nie tylko na szybkie uzyskanie potrzebnych informacji, 
ale także analizę danych bądź ich części. System umożliwia wyodrębnienie segmentów 
danych, dzięki czemu można zbadać i porównywać fragmentaryczne wyniki. 
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Kiedy Harrison Analytics może Ci pomóc? 

Managerowie mają wrażenie, że w zespole coś się wypaliło. 

Pracownicy nie chcą powiedzieć wprost, ale widać, że codzienna praca stała się dla nich 
przykrym obowiązkiem, który wykonują poprawnie, ale bez dawania z siebie czegoś 
więcej, niż jest wymagane. Firma chce wdrożyć środki zaradcze, ale w pierwszej 
kolejności musi ustalić źródło problemu. 
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Firma chce zaoferować sposoby podnoszenia kwalifikacji, z których pracownicy 

wyniosą rzeczywistą korzyść. 

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. 

 

Firma stosuje programy motywacyjne, a mimo to motywacja członków 

zespołów spada. 

Jeśli zachęty przestały działać, należy na nowo zbudować system motywacyjny. Nie 
należy jednak robić tego po omacku. Nie wszyscy pracownicy oczekują tego samego. 
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. 

 

 

Organizacja chciałaby, aby pracowników cechowało poczucie przynależności i 

identyfikacji z firmą. 

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. 
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Pracownicy składają wypowiedzenia. Nie wiemy dlaczego. 

Skład zespołu coraz szybciej się zmienia i nawet długoletni pracownicy składają 
wypowiedzenia. Nie da się realizować celów, jeśli nieustannie trzeba wdrażać nowych 
pracowników. 

 

Pracownicy od miesięcy pracują zdalnie. 

Firma chciałaby mieć pewność, że pomimo braku kontaktów na żywo, wykazują duże 
zaangażowanie i motywację oraz czują się współodpowiedzialni za kolegów oraz 
realizowane zadania. 

 

 

 

Organizacja chce podnieść motywację pracowników oraz przekonać ich,  

by we własnym zakresie wyznaczali sobie cele do wykonania. 

Aby umiejętnie podnosić poprzeczkę, musi określić, jaki jest obecny poziom motywacji  
i powyżej jakiego poziomu zachęty zaczną być traktowane jak oczekiwania, a pozytywna  
z założenia rywalizacja, nabierze cech „wyścigu szczurów”. 
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 Od czego zacząć? 

To proste – umów się na bezpłatną półgodzinną konsultację 

z naszym ekspertem. Bez zobowiązań. 

 

---------------------------------------------------------- 

Zadzwoń: 48 22 208 56 26  

Napisz: info@talentexact.pl 

---------------------------------------------------------- 

Nie wiesz, o co zapytać na bezpłatnej konsultacji? 

Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania, które zadają nam klienci: 

• Jak zaplanować proces zwiększenia zaangażowania pracowników? 

• Jak zarządzić zaangażowaniem i wdrożyć spersonalizowane rozwiązania dla dużej liczby 

pracowników (liczonej w setkach)? 

• Co mogę zrobić, aby zmniejszyć rotację swoich pracowników? 
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