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Wiedza na temat tego, co wpływa na motywację ludzi do bardziej efektywnej 
pracy ma ogromne znaczenie w rozwijaniu ich zaangażowania i lojalności. 
To jak długo i z jaką determinacją ludzie będą dla Ciebie pracować, zależy od 
ich motywacji.

Kwestionariusz Motywacji MQ
Sprawdź, co najbardziej motywuje ludzi do pracy

Bardziej niż kiedykolwiek sukces organizacji zależy dziś od motywacji pracowników. Z jednej strony organizacje pragną 
realizować swoje ambitne cele, a z drugiej strony niechętnie inwestują w rekrutację i rozwój ludzi. Pracownicy pracują na 
coraz większych obrotach, a ich motywacja i zaangażowanie stopniowo słabnie. Organizacje, dla których motywowanie 
pracowników polega głównie na wynagrodzeniu, muszą się liczyć z walką o zaangażowanie, a nawet o zatrzymanie 
najlepszych pracowników.

Wyzwania dla biznesu

Kwestionariusz MQ:

• Opisuje 18 podstawowych czynników 
wpływających na motywację do pracy,

• Dostępny jest w 19 wersjach językowych,

• Dostępny jest w wersji online 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu,

• Jego wypełnienie zajmuje nie więcej niż 
25 minut.

Na efektywną pracę ludzi wpływają ich zdolności, 
zaangażowanie i aspiracje. U ich podstaw leży motywacja 
do pracy, bez której pracownikom trudno znaleźć chęć do 
większego wysiłku i rozwoju. Kiedy zrozumiesz, co motywuje 
i demotywuje poszczególnych członków Twojego zespołu, 
będziesz efektywniej zarządzać potencjałem i wynikami 
swoich ludzi. 

Kwestionariusz Motywacji MQ  
(ang. Motivation Questionnaire, skrót: MQ) jest unikalnym 
narzędziem badającym, w jakim stopniu różne czynniki 
wpływają na motywację ludzi do pracy. Analiza czynników 
motywacji, pozwala określić indywidualny charakter 
motywacji danej osoby, dzięki czemu można przewidzieć, 
jak długo i w jakich okolicznościach utrzyma ona swoje 
zaangażowanie w pracy.

Odpowiednia motywacja to klucz do sukcesu

Prezesi globalnych organizacji 
uważają, że w najbliższych 
latach efektywność pracy będzie 
musiała wzrosnąć o 20%, aby 
możliwa była realizacja celów, 
jakie firmy stawiają 
w nowej rzeczywistości 
biznesowej. 20%

Menedżerowie uważają, że 
tylko 29% ich podwładnych 
pracuje na najwyższych 
obrotach.

29%

80% pracowników uważa, że 
obciążenie pracą staje się coraz 
większe, a ich zadania coraz 
bardziej kompleksowe.

80%
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Dlaczego warto korzystać z Kwestionariusza MQ?

• Dokładniej dostosujesz system motywacyjny do faktycznych 
preferencji poszczególnych osób,

• Szybciej znajdziesz osoby z odpowiednim zaangażowaniem 
i aspiracjami do objęcia bardziej odpowiedzialnych stanowisk,

• Łatwiej określisz silne strony i obszary rozwojowe swoich pracowników,

• Sprawniej przeprowadzisz restrukturyzację i zmiany organizacyjne,

• Stworzysz bardziej efektywne zespoły,

• Lepiej przygotujesz ludzi i organizację do zmian.

Zainteresowało Cię 
nasze rozwiązanie? 
Skontaktuj się z nami:

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

Korzyści dla biznesu 

Skuteczność stosowania narzędzi SHL do oceny pracowników, w tym Kwestionariusza MQ, potwierdzają międzynarodowe 
badania. Nasi Klienci korzystający z narzędzi oceny przed i po zatrudnieniu pracownika odnotowują:

12%
Wzrost dochodu. 

11%
Wzrost zysku 
przypadającego na 
jednego pracownika.

15%
Wzrost retencji 
pracowników 
w pierwszym roku 
ich pracy.

18%
Wzrost wskaźnika 
efektywności pracy 
nowozatrudnionych.

Rekomendacja
„Od czasu zastosowania w naszej firmie Kwestionariusza 

Osobowości Zawodowej OPQ i Kwestionariusza Motywacji MQ 

doświadczamy niższej  fluktuacji sprzedawców oraz wzrostu 

sprzedaży u nowozatrudnionych pracowników...

Poza tym raport motywacji pomaga kierownikom w lepszym 

zarządzaniu i motywowaniu podległych im sprzedawców 

przez pierwsze 12 do 18 miesięcy ich kariery.”

Nigel Graves, Kierownik ds. Szkoleń  

i Rozwoju, Forester Life

47%
Wzrost wskaźnika 
satysfakcji wśród 
menedżerów 
odpowiedzialnych  
za proces rekrutacji.


