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Kwestionariusz Poczucia  
Odpowiedzialności (DSI)
Jak zidentyfikować produktywnych, odpowiedzialnych  
i rzetelnych pracowników.

DSI identyf ikuje pracowników, którzy z wysokim prawdopodobieństwem 
będą efektywnymi członkami zespołu, rzadziej ulegającymi wypadkom bądź 
nieobecnymi w pracy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność jest kosztowna nie tylko w odniesieniu 
do produktywności - ma również negatywny wpływ na zadowolenie 
klientów. Wypadki w pracy mogą stanowić przyczynę przedłużającej 
się nieobecności w pracy oraz kosztów sądowych. SHL współpracowało 
z klientami z różnych branż, aby zidentyfikować rzetelnych pracowników 
niskiego ryzyka na różnorodnych stanowiskach, od pracowników obsługi 
klienta po stanowiska produkcyjne.

Dzięki międzybranżowym i wielonarodowościowym badaniom walidacyjnym, SHL posiada dowody na to, że:

• Szybki i łatwy 
w interpretacji.

  

• Pojedynczy wynik.

  

• Bez potrzeby formalnego 
szkolenia.

  

• Dostępny w wielu 
językach.

  

• Wypełnienie w 5 minut.

Zwiększyć 
wydajność  
i satysfakcję 
klientów dzięki 
niezawodnym 
pracownikom

Zmniejszyć 
straty związane 
z nieobecno-
ściami w pracy

Zmniejszyć ilość 
wypadków  
w pracy

Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności DSI pomoże Ci:

22%
wyżej

3 - 4x 
częściej

2x
częściej

Pracownicy, którzy osiągnęli 
wysoki rezultat w DSI, trzy 

do czterech razy częściej są 
postrzegani przez kierowników 

jako przestrzegający zasad 
bezpieczeństwa.

Efektywność pracowników 
z wysokim rezultatem 

w DSI oceniana jest przez ich 
kierowników o 22% wyżej.

Osoby o niskim rezultacie w DSI 
są dwa razy częściej oceniane 

przez kierowników jako 
pracownicy stanowiący problem 

w zarządzaniu wynikami.
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Zainteresowało Cię 
nasze rozwiązanie? 
Skontaktuj się z nami:

shlpolska@shl.com.pl www.shl.com.pl

Jak to działa?

Kwestionariusz DSI jest narzędziem przyjaznym i łatwym do wykorzystania 
przez kierowników liniowych. Badanie przebiega w formie online. Kandydaci 
oceniają 18 par stwierdzeń, wybierając to, które najlepiej opisuje ich 
zachowanie w pracy. Każdy kandydat uzyskuje rezultat, który wskazuje na 
prawdopodobieństwo bycia rzetelnym, produktywnym i przestrzegającym 
zasad bezpieczeństwa pracownikiem.

Wiedza o pracownikach

Wiedza o pracownikach uzyskana dzięki kwestionariuszowi DSI pomogła Klientom SHL rozwiązać problemy 
w takich obszarach, jak:

Włączając DSI do swojego 
procesu rekrutacji, 
linie lotnicze Qantas 
zidentyfikowały kandydatów 
na stanowiska techników 
konserwacji najlepiej 
rokujących na przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa oraz 
rzetelność w pracy.

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy

Pracownicy Vodafone UK, 
którzy osiągnęli wysoki 
rezultat w DSI, demonstrowali 
wyższy poziom firmowych 
kompetencji: byli trzy razy 
bardziej skoncentrowani 
na kliencie, ponad 
dziesięciokrotnie częściej 
dostosowywali się do 
polityki i procedur firmy oraz 
czterokrotnie lepiej radzili 
sobie z presją i byli rzetelnymi 
pracownikami.

Obsługa klienta

Jeden z największych 
na świecie dostawców 
usług ochrony osób 
i mienia dostrzegł koszty 
związane z absencją swoich 
pracowników, szczególnie 
kierowców i osób zajmujących 
się poborem gotówki. 
Dzięki zastosowaniu DSI 
firma dowiedziała się, iż 
osoby z wynikiem DSI 
poniżej przeciętnej to 
sześciokrotnie większe 
ryzyko nieupoważnionej 
nieobecności.

Absencja

„Wyniki pokazują, że DSI pozwala szybko i trafnie 
zidentyf ikować  tych kandydatów, którzy mocno 
dbają o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
oraz na których można polegać w kwestii wysokiej 
jakości pracy.” 

Nissan


