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1 Reiss Motivation Profile®*?

Co to jest?

„MY NIE WYBIERAMY SOBIE MOTYWATORÓW ŻYCIOWYCH

                                            – ONE POJAWIAJĄ SIĘ W NATURALNY SPOSÓB”

Twórca profilu RMP®, prof. Steven Reiss**

* Reiss Motivation Profile® (ang.) jest oryginalną nazwą narzędzia, skrót RMP®. W Polsce stosujemy 

zamiennie terminologię polską („profil motywacyjny Reissa®” lub tylko „profil motywacyjny”) lub 

anglojęzyczną.

** Oryg.: We do not choose basic desires – they occur automatically. „The Normal Personality”, 

Cambridge Press 2008

*** W celu zwiększenia czytelności i przejrzystości tekstu w opisach została wykorzystana tylko męska 

forma odmiany.

Opisywany tutaj rodzaj motywacji to 

motywacja wewnętrzna. W odróżnieniu od 

motywacji zewnętrznej (np. benefitów czy 

systemów kafeteryjnych) ta forma nie 

uzależnia, jest długotrwała, działa jak 

perpetuum mobile. Poznając swoją 

motywację wewnętrzną, zaczniesz żyć w 

zgodzie ze sobą (czyli w zgodzie z Twoimi 

motywatorami), co jest podstawą do 

szczęśliwego i spełnionego życia 

prywatnego oraz zawodowego.

W jaki sposób Twój profil motywacyjny 

wpłynie na Ciebie i Twoje życie, zależy 

tylko do Ciebie. Pamiętaj, że musi on 

zawsze być analizowany indywidualnie, 

ponieważ każdy z nas w inny sposób 

zaspokaja i wartościuje motywatory.

Poniższe opracowanie przedstawia Twój 

indywidualny profil motywacyjny. Do 

każdego z 16 motywatorów została 

przypisana wartość wygenerowana na 

podstawie odpowiedzi, których udzieliłeś *** 

w kwestionariuszu RMP®. Twój profil 

pozwoli Ci znaleźć odpowiedzi na pytania:

· Jakie są moje talenty i naturalne 

predyspozycje w każdym z 16 obszarów?

· Co motywuje mnie w każdym z 16 

obszarów? 

· Jak lepiej porozumiewać się z innymi i 

rozwiązywać konflikty?

· Jak realizować swoje plany i 

podejmować właściwe decyzje?

Prof. Steven Reiss, poszukując odpowiedzi 

na pytanie „Co sprawia, że jesteśmy w życiu 

szczęśliwi?”, zdefiniował 16 obszarów, w 

których zawarta jest cała motywacja 

człowieka. Obszary te nazwał 

motywatorami. Motywatory są uniwersalne 

– każdy je ma, ale dla każdego przybierają 

one inne wartości, które są zależne od 

genów oraz doświadczeń wyniesionych z 

dzieciństwa i życia dorosłego.

Jako że istnieją miliony możliwych 

kombinacji różnych wartości przypisanych 

poszczególnym motywatorom, RMP® to 

jedno z nielicznych narzędzi w pełni 

odzwierciedlające indywidualność 

człowieka i zwracające uwagę na to, że 

każdy z nas jest inny, wyjątkowy i 

motywowany przez inne zadania, cele, 

warunki brzegowe.

Brak motywacji to po prostu rozdźwięk pomiędzy naszymi motywatorami a tym, co robimy, lub 

celami, które sobie stawiamy. Twój indywidualny profil RMP® pozwoli Ci lepiej poznać samego 

siebie i swoje potrzeby, a następnie tak zaprojektować swoją przyszłość, aby żyć w zgodzie z sobą 

samym.
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2 profil motywacyjny RMP®?

W jaki sposób analizować

Dotychczasowe prace psychologów 

zajmujących się zagadnieniem motywacji 

człowieka stały się punktem wyjścia do 

badań prof. Stevena Reissa. Zdefiniowane 

przez niego motywatory można 

zaobserwować zarówno w świecie zwierząt, 

jak i u dzieci w wieku przedszkolnym. W 

trakcie naszego życia – pod wpływem 

środowiska, w którym funkcjonujemy, oraz 

zdobywanych doświadczeń – wartości 

poszczególnych motywatorów mogą się 

wprawdzie nieznacznie wahać, ale 

zdecydowana zmiana motywatora, który jest 

naturalną potrzebą, jest trudna i zazwyczaj 

krótkotrwała.

Od początku XX wieku wielu psychologów próbowało zgłębić temat 

motywacji wewnętrznej i naturalnych potrzeb człowieka. Próby 

podejmowane przez Williama Jamesa, Williama McDougalla, Henry’ego 

Murraya, Abrahama Maslowa czy Davida McClellanda kończyły się 

tworzeniem teorii bez możliwości ich praktycznego zastosowania lub 

określeniem niezadowalającej liczby czynników motywacyjnych.

Przy każdym z motywatorów znajdziesz jego

opis, przy czym zastanów się, które z 

użytych określeń najbardziej do Ciebie 

pasują i z którymi najbardziej się 

identyfikujesz. RMP® przedstawia Twoją 

indywidualność i dlatego nie sposób jest 

bez rozmowy z Tobą stworzyć raport, który 

będzie w 100% odzwierciedlał Twoją 

indywidualną wewnętrzną motywację i 

potrzeby. W prawidłowej interpretacji i 

wyborze najistotniejszych aspektów pomoże 

Ci rozmowa z certyfikowanym Reiss Profile 

Masterem.

Wszystkie 16 opisów motywatorów mają 

bardzo podobny schemat. Zawierają Twoje 

mocne strony, co Cię motywuje oraz jakie 

zachowania są dla Ciebie naturalne. 

Wysokie i niskie wartości motywatorów (są 

to tzw. drivery motywacyjne, które mają 

największy wpływ na nas i nasze 

zachowania) zawierają dodatkowo 

zestawienie różnic w postrzeganiu siebie i 

innych.

Każdy motywator może przyjąć dowolną 

wartość pomiędzy wartościami −2 i +2, 

które nazywamy biegunami. Przedstawione 

wartości oraz kolory są umowne i nie 

podlegają interpretacji – RMP® nie 

wartościuje i nie kategoryzuje, jedynie 

pokazuje indywidualność i unikalność 

każdej osoby. Twoje indywidualne wartości 

pomogą Ci zrozumieć, który z 

przeciwległych biegunów ma większy 

wpływ na Ciebie i Twoją motywację. W 

przypadku prawie wszystkich wartości (za 

wyjątkiem wartości +2 oraz −2), bardzo 

ważne jest, aby były zaspokajane oba 

bieguny:

· im bliżej wartości 0, tym bardziej 

wyważony jest wpływ obu biegunów,

· im dalej od wartości 0, tym mniejsze 

jest oddziaływanie przeciwległego 

bieguna,

· im bliżej ekstremalnych wartości, czyli 

wartości +2 i −2, tym większe znaczenie 

ma ten biegun motywatora.

Przy każdym z opisów motywatorów 

znajdziesz część „Co Cię motywuje?”. 

Opisano tutaj te elementy, które są dla 

Ciebie ważne, na które reagujesz 

pozytywnie i czujesz się zmotywowany, 

kiedy ich natężenie (liczba tych elementów) 

w Twoim życiu zawodowym i prywatnym 

wzrasta.

Reiss Motivation Profile® przedstawia czynniki, 

które motywują danego człowieka, jego hierarchię 

wartości oraz to, co leży u podstaw jego przekonań i 

zachowań

Im bliżej wartości −2 lub +2, tym silniejsze 

jest oddziaływanie motywatora i tym 

trudniej jest wpłynąć na dany obszar.
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3 Twój profil motywacyjny RMP®

wykres

21.70.80-0.8-1.7-2

Władza: -0,38

Niezależność: 0,08

Ciekawość: 1,59

Uznanie: 1,31

Porządek: 0,38

Gromadzenie: -1,51

Honor / Pryncypialność: 1,52

Idealizm: 0,61

Kontakty społeczne: -0,42

Rodzina: 1,41

Status: -0,47

Rewanż / Odwet: -1,42

Piękno: 1,01

Jedzenie: -0,19

Aktywność fizyczna: -1,25

Spokój: 2,00

Kolory są symboliczne i oznaczają:

niska potrzeba,

wartości pomiędzy −2 a −0,8

średnia potrzeba,

wartości pomiędzy −0,79 a 0,79

wysoka potrzeba,

wartości pomiędzy 0,8 a +2

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
5

Raport Przykładowy



4 Twój profil motywacyjny RMP®

opis motywatorów
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4opisuje potrzebę przywództwa i wywierania wpływu

Władza  -0,38

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· kiedy osiągasz sukces, lubisz się nim 

cieszyć i nie potrzebujesz od razu nowych 

wyzwań

· masz umiejętność przekonywania innych 

do własnych opinii i pomysłów, ale 

jednocześnie potrafisz wysłuchać 

problemów i opinii innych

· dążysz do osiągnięcia zawodowych celów, 

ale czasami ich spełnienie możesz 

odsuwać na boczny tor, aby poświęcić się 

innym sprawom, nie związanym z życiem 

zawodowym

· zanim udzielisz komuś porady, 

zastanawiasz się, na ile jest to konieczne

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi wysoką, 

jak i niską wartość motywatora Władza.

Masz wyważoną potrzebę przywództwa i 

wywierania wpływu. Oznacza to, że jesteś 

elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką a niską 

wartością motywatora Władza i 

zaspokajanie obu biegunów zgodnie z 

Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym chętniej 

wywierasz wpływ i zarządzasz. Oznacza 

to, że w większości sytuacji w naturalny 

sposób przejmujesz inicjatywę, a w 

niektórych wolisz zdać się na decyzje 

innych i pozostać w tle.

Im bliżej wartości -0,8, tym chętniej 

wykonujesz powierzone Ci zadania i tym 

większą masz potrzebę zdawania się na 

decyzje innych. Oznacza to, że w 

większości sytuacji wolisz skoncentrować 

się na tym, co jest do zrobienia, a w 

niektórych przejmujesz inicjatywę i 

wywierasz wpływ na innych.

TWOJE MOCNE STRONY

· masz umiarkowaną potrzebę 

wywierania wpływu

· chętnie przejawiasz inicjatywę

· poza wynikiem liczy się dla Ciebie 

proces i ludzie

CO CIĘ MOTYWUJE?

· osiągnięcia, ambitne cele

· umiarkowana możliwość wywierania 

wpływu

· możliwość zdawania się na decyzje 

innych

· kiedy masz czas na inne zajęcia poza 

pracą
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4opisuje potrzebę autonomii i polegania na sobie

Niezależność  0,08

wysoką, jak i niską wartość motywatora 

Niezależność.

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· niechętnie podejmujesz zobowiązania 

wobec ludzi, wolisz, kiedy to inni są Ci coś

dłużni

· o przysługę lub wsparcie prosisz 

przeważnie tylko przyjaciół i dobrych 

znajomych 

· przynależność do zespołu daje Ci energię i

wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, ale 

tylko jeśli zespół jest zgrany i wiesz, że 

możesz na nim polegać

· swoimi osobistymi poglądami i 

przekonaniami dzielisz się tylko z 

najbliższymi Tobie osobami

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi

Masz wyważoną potrzebę autonomii i 

polegania tylko na sobie. Oznacza to, że 

jesteś elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką, a niską 

wartością motywatora Niezależność i 

zaspokajanie obu biegunów zgodnie z 

Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym większe 

znaczenie ma dla Ciebie wolność osobista

i bycie niezależnym od innych. Oznacza 

to, że w większości sytuacji w naturalny 

sposób starasz się działać w pojedynkę, a 

w niektórych wybierasz współpracę w 

zespole.

Im bliżej wartości -0,8, tym chętniej 

pracujesz zespołowo i lubisz działać w 

grupie. Oznacza to, że w większości 

sytuacji wolisz wspólnie działać, a w 

niektórych dążysz do bycia niezależnym 

od innych.

TWOJE MOCNE STRONY

· potrafisz pracować zespołowo

· potrafisz iść na kompromis

· jesteś elastyczny

CO CIĘ MOTYWUJE?

· zarówno praca w grupie jak i 

samodzielnie – w zależności od 

sytuacji

· możliwość angażowania się w 

działania, w których nie jesteś zależny 

od innych

· możliwość decydowania o sposobie 

realizacji zadania

· kiedy nie musisz brać udziału w zbyt 

wielu spotkaniach zespołu lub grupy 

zadaniowej
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4opisuje potrzebę zdobywania wiedzy

Ciekawość  1,59

· możliwość samorozwoju, dostęp do 

szkoleń, przekazywanie wiedzy innym

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· zadajesz wiele pytań, dociekasz prawdy

· prawdopodobnie lubisz analizować 

tematy i problemy

· chętnie czytasz książki, otaczasz się 

ludźmi, z którymi możesz prowadzić 

ożywioną konwersację

· dbasz o poziom swojej wiedzy, 

interesujesz się wieloma rzeczami, 

niezależnie od tego, czy ta wiedza może 

Ci się do czegoś przydać

· w sytuacjach stresujących 

prawdopodobnie zadajesz bardzo wiele 

pytań, stajesz się wówczas bardzo 

rozmowny

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o wysokiej wartości motywatora 

Ciekawość bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o niskiej wartości tego motywatora. 

Oto zestawienie obrazujące różnice w 

postrzeganiu siebie i innych:

Wysoka wartość motywatora Ciekawość 

oznacza, że ponadprzeciętnie cenisz sobie

umysłowe aspekty życia. Jesteś 

intelektualistą, osobą żądną wiedzy, 

myślisz analitycznie. Chętnie zdobywasz 

nową wiedzę dla samego obeznania z 

tematem, praktyczne aspekty są dla 

Ciebie drugoplanowe. Jeśli Twoja głowa 

nie jest zajęta myśleniem, szybko się 

nudzisz. W pracy potrzebujesz czasu do 

zastanowienia się i namysłu. Szanujesz 

ludzi inteligentnych i mądrych, 

uwielbiasz długie rozmowy, nawet na 

tematy, w których masz niewiele do 

powiedzenia.

TWOJE MOCNE STRONY

· masz umiejętności analityczne

· lubisz zdobywać nową wiedzę

· jesteś dociekliwy

CO CIĘ MOTYWUJE?

· odkrywanie, wyszukiwanie danych i 

informacji, gdy starasz się zrozumieć 

związki pomiędzy pojęciami

· zadania i praca, w której możesz 

zdobywać nową wiedzę lub pogłębiać 

dotychczasową

· analiza problemu na różnych 

płaszczyznach

· praca analityczna i strategiczna

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

CIEKAWOŚĆ Jestem inteligentny i ciekawy świata, chcę 

się wiele nauczyć. Jestem dobrym 

nauczycielem i odkrywcą. Myślenie jest dla

mnie eliksirem życia.

W moich oczach osoba taka jest nudna, 

bezmyślna, niezbyt inteligentna, 

nieświadoma, powierzchowna, nie patrzy 

szerzej na rzeczywistość.

CIEKAWOŚĆ Jestem praktykiem, realistą, znam się 

dobrze na ludziach. Jestem zorientowany 

na działanie. Praktyka, a nie teoria, jest dla

mnie najważniejsza.

W moich oczach osoba taka jest 

przemądrzała, zarozumiała, zbytnio 

teoretyzuje i jest oderwana od prawdziwego 

życia.

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
9

Raport Przykładowy



4opisuje potrzebę akceptacji

Uznanie  1,31

· jasne sformułowania dotyczące oczekiwań 

wobec Ciebie

· świadomość, że cieszysz się uznaniem 

kolegów i członków zespołu

· czujesz się wartościowy, gdy inni Cię 

akceptują i/lub udzielają pozytywnej 

informacji zwrotnej

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· jesteś perfekcjonistą, zadania starasz się 

wykonywać na 100% swoich możliwości

· poproszony o przysługę nie odmawiasz, 

ponieważ nie chcesz urazić drugiej osoby

· zdarza się, że wątpisz w swoje 

możliwości, a nawet jesteś pesymistyczny 

i bojaźliwy

· możesz mieć trudności ze zwolnieniem 

pracownika, jeżeli jest to konieczne

· podczas sytuacji stresowych mogą 

towarzyszyć Ci negatywne myśli, 

niezdecydowanie i kapryśność

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o wysokiej wartości motywatora 

Uznanie bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o niskiej wartości tego motywatora. 

Oto zestawienie obrazujące różnice w 

postrzeganiu siebie i innych:

Wysoka wartość motywatora Uznanie 

oznacza, że pragniesz aprobaty, jesteś 

wrażliwy na krytykę, a swój pozytywny 

obraz budujesz poprzez informację 

zwrotną od innych. Jesteś osobą ciepłą, 

otwartą oraz wrażliwą na potrzeby 

innych. Istotne jest dla Ciebie, co inni 

ludzie myślą i mówią o Tobie, ponieważ 

najprawdopodobniej brakuje Ci poczucia 

własnej wartości. Aby uniknąć sytuacji, w 

których trzeba stawić czoła 

niepowodzeniom, krytyce lub odrzuceniu, 

sięgasz po mniej, niż rzeczywiście 

chciałbyś osiągnąć. Chcąc 

zminimalizować ryzyko porażki, 

decydujesz się na łatwiejszą pracę, 

zamiast osiągać sukcesy w pracy, która 

jest zarówno bardziej satysfakcjonująca, 

jak i wymagająca.

TWOJE MOCNE STRONY

· jesteś wrażliwy na potrzeby innych

· masz zdolność obserwowania i 

wysoką empatię

· jesteś perfekcjonistą

CO CIĘ MOTYWUJE?

· zachęta, której potrzebujesz, aby 

sięgać po więcej i realizować ambitne 

cele

· regularne wsparcie i docenianie ze 

strony przełożonego i kolegów 

(pozytywny feedback)

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

UZNANIE Dążę do perfekcji, jestem wrażliwy na 

krytykę i samokrytyczny, wrażliwy na 

innych. Chwalę i doceniam innych. 

Pochwała jest dla mnie ważna.

W moich oczach osoba taka jest zarozumiała, 

nie dostrzega własnych błędów, jest 

bezwzględna, wyniosła, nieostrożna. 

Przecenia się i jest niesprawiedliwa wobec 

innych.

UZNANIE Jestem pewny siebie, mam pozytywny 

obraz siebie i tolerancję dla własnych 

błędów, na których się uczę. Nie muszę 

być kochany przez wszystkich.

W moich oczach osoba taka jest uległa, zbyt 

pokorna i przewrażliwiona. Brak jej pewności 

i wiary w siebie, jest łasa na komplementy.

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
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4opisuje potrzebę uporządkowanego otoczenia i klarownych zasad

Porządek  0,38

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· jeżeli musisz działać wedle planu, chętnie 

go zmieniasz i modyfikujesz

· lubisz zajmować się wieloma rzeczami 

jednocześnie

· jeżeli planujesz, to bez wchodzenia w 

szczegóły, tak aby pozostawić sobie 

przestrzeń na zmiany

· nowych projektów lub zadań podejmujesz 

się z koniecznym, ale nie nadmiernym 

przygotowaniem

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi wysoką, 

jak i niską wartość motywatora Porządek.

Masz wyważoną potrzebę struktury i 

planowania. Oznacza to, że jesteś 

elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką a niską 

wartością motywatora Porządek i 

zaspokajanie obu biegunów zgodnie z 

Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym bardziej 

dbasz o szczegóły i tym częściej i 

skrupulatniej planujesz. Oznacza to, że w 

większości sytuacji w naturalny sposób 

planujesz swoje działania, w niektórych 

zdajesz się na przypadek i 

spontaniczność.

Im bliżej wartości -0,8, tym bardziej 

jesteś kreatywny i tym niechętniej 

planujesz. Oznacza to, że w większości 

sytuacji chętniej działasz pod wpływem 

chwili lub impulsu, a w niektórych 

planujesz.

TWOJE MOCNE STRONY

· jesteś pragmatyczny

· cenisz sobie strukturę

· świetnie radzisz sobie w sytuacjach 

spontanicznych

CO CIĘ MOTYWUJE?

· swoboda w działaniu

· zmienne zadania i/lub obszary bez 

rutyny

· wielozadaniowość

· kiedy możesz działać zarówno w 

sposób uporządkowany, jak i 

spontaniczny

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
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4opisuje potrzebę zbierania i przechowywania rzeczy

Gromadzenie  -1,51

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· wolisz kupować nowe rzeczy, niż 

naprawiać stare

· zdarza Ci się kupować rzeczy, których 

używasz tylko raz

· nie przywiązujesz się do przedmiotów i 

otoczenia, odnajdujesz się w zmiennym 

środowisku

· chętnie pożyczasz rzeczy innym i dzielisz 

się nimi

· pod wpływem stresu możesz mieć 

skłonność do nadmiernego wydawania 

pieniędzy

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o niskiej wartości motywatora 

Gromadzenie bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o wysokiej wartości tego 

motywatora. Oto zestawienie obrazujące 

różnice w postrzeganiu siebie i innych:12

Niska wartość motywatora Gromadzenie 

oznacza, że chcesz być nieskrępowany 

materialnymi rzeczami. Chętnie rozstajesz 

się z przedmiotami, również po to, aby 

zrobić miejsce na nowe. Nie masz 

potrzeby ich zbierania i przechowywania. 

Być może nie radzisz sobie z 

oszczędzaniem i z łatwością wydajesz 

pieniądze. Czujesz się wolny, kiedy 

możesz się pozbyć rzeczy, a także lubisz 

dzielić się z innymi tym, co posiadasz – 

nie zawsze muszą to być dobra 

materialne, prawdopodobnie chętnie 

dzielisz się także wiedzą i 

umiejętnościami. Preferujesz minimalizm 

w wielu obszarach Twojego życia.

TWOJE MOCNE STRONY

· potrafisz dzielić się z innymi

· jesteś hojny, szczodry i 

wspaniałomyślny

· jesteś minimalistą

CO CIĘ MOTYWUJE?

· możliwość dzielenia się np. wiedzą 

czy umiejętnościami

· pozbycie się wszystkiego, czego już 

nie potrzebujesz

· brak ograniczeń finansowych

· minimalizm

· przestrzeń, w której „możesz 

oddychać”

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

GROMADZENIE Potrafię cieszyć się życiem, jestem 

wspaniałomyślny, hojny i spontaniczny. 

Nie mam problemu z pozbywaniem się 

rzeczy, nie lubię ograniczeń.

W moich oczach osoba taka jest chciwa, 

skąpa. Nie czerpie radości z życia, 

bezużytecznie przechowuje zasoby.

GROMADZENIE Jestem oszczędny, gospodarny, dumny z 

tego, co posiadam. Nie lubię wyrzucać 

rzeczy, wolę je przechowywać.

W moich oczach osoba taka jest 

nieodpowiedzialna, nierozsądna, patrzy na 

świat przez pryzmat chwili. Marnotrawi i ma 

lekceważący stosunek do posiadania.

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
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4opisuje potrzebę lojalności wobec zasad

Honor (Pryncypialność)  1,52

· praca w firmie o jasnej strukturze, 

zasadach oraz powszechnych standardach 

i wartościach

· sytuacje, w których możesz pokazać, że 

można na Tobie polegać

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· dotrzymujesz słowa i starasz się zawsze 

robić to, co obiecałeś

· chcesz, aby wszyscy spełniali wysokie 

standardy jakościowe

· promujesz uczciwość w transakcjach 

handlowych

· nie oszukujesz, nawet gdy istnieje małe 

prawdopodobieństwo, że ktoś może Cię 

na tym przyłapać

· jesteś lojalny wobec swoich rodziców i 

grupy społecznej, dumny ze swojego 

dziedzictwa

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o wysokiej wartości motywatora 

Honor bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o niskiej wartości tego motywatora. 

Oto zestawienie obrazujące różnice w 

postrzeganiu siebie i innych:

Wysoka wartość motywatora Honor 

(Pryncypialność) oznacza, że zasady są w 

Twoim życiu bardzo ważne oraz że 

starasz się żyć zgodnie z przyjętymi 

normami i tradycjami. Jesteś 

zdyscyplinowany, cenisz swój charakter, 

bierzesz odpowiedzialność za swoje 

działania i czyny. Jesteś osobą uczciwą, 

sumienną, godną zaufania i lojalną. 

Trzymasz się reguł, a także przestrzegasz 

zasad etycznych. Podczas gry nie 

koncentrujesz się tylko na wygranej, dla 

Ciebie liczy się również sposób gry. 

Charakteryzuje Cię silne poczucie 

obowiązku. Kierujesz się w życiu 

wartościami, dzięki czemu wiesz co jest 

słuszne, a co nie. Jesteś lojalny wobec 

rodziny, z której się wywodzisz, rodzinnej 

miejscowości, tradycji.

TWOJE MOCNE STRONY

· można polegać na Tobie i Twoim 

słowie

· jesteś sumienny, lojalny i 

pryncypialny

· jesteś uczciwy, godnym zaufania oraz 

odpowiedzialny

CO CIĘ MOTYWUJE?

· możliwość przestrzegania reguł i 

zasad, moralne postępowanie

· praca, która kładzie nacisk na 

uczciwość, charakter czy lojalność

· docenianie Twojego charakteru przez 

innych

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

HONOR

(PRYNCYPIALNOŚĆ)

Jestem odpowiedzialny, uczciwy, lojalny, 

mam charakter i zasady. Można na mnie 

polegać, dotrzymuję obietnic.

W moich oczach osoba taka jest nielojalna, 

nieuczciwa, bez zasad moralnych i bez 

charakteru. Jest oportunistą i nie można na 

niej polegać.

HONOR

(PRYNCYPIALNOŚĆ)

Jestem zorientowany na cel, praktyczny i 

spontaniczny. Jestem elastyczny, potrafię 

się dopasować, kieruję się korzyścią.

W moich oczach osoba taka jest obłudna, 

bojaźliwa i brakuje jej ikry. Jest strażnikiem 

moralności, hipokrytą, moralnie zarozumiała, 

wyniosła i arogancka.

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
13

Raport Przykładowy



4opisuje potrzebę działań pro bono i angażowania się w sprawy społeczne

Idealizm  0,61

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· chętnie udzielasz pomocy innym, ale abyś 

się zaangażował, muszą to być osoby z 

Twojego otoczenia, miejscowości, 

społeczności

· troszczysz się w głównej mierze o dobro 

tych, którzy żyją w Twoim mieście czy 

kraju

· jesteś zwolennikiem przestrzegania praw i 

obowiązków obywatelskich

· oburzasz się, kiedy dzieje się 

niesprawiedliwość lub inni są 

dyskryminowani

· przywiązujesz wagę do sprawiedliwego 

traktowania ludzi, również w pracy

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi wysoką, 

jak i niską wartość motywatora Idealizm.

Masz wyważoną potrzebę angażowania 

się w sprawy społeczne. Oznacza to, że 

jesteś elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką a niską 

wartością motywatora Idealizm i 

zaspokajanie obu biegunów zgodnie z 

Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym chętniej 

angażujesz się w sprawy społeczne. 

Oznacza to, że chętnie działasz dla dobra 

wspólnego, a rzadziej odmówisz pomocy.

Im bliżej wartości -0,8, tym jesteś 

większym realistą. Oznacza to, że w 

większości sytuacji będziesz dbał o dobro 

własne i najbliższych, a rzadziej 

zainteresujesz się dobrem społecznym o 

globalnym zasięgu.

TWOJE MOCNE STRONY

· jesteś pragmatyczny

· jesteś „zdrowym” idealistą/realistą

· udzielasz praktycznego wsparcia

CO CIĘ MOTYWUJE?

· swoboda w działaniu

· kiedy możesz wspierać programy 

pomocowe, ale bez osobistego 

angażowania się

· wsparcie dla innych, ale kiedy 

będziesz przekonany, że jest ono 

długoterminowe i prowadzi do 

polepszenia sytuacji innych

· udział w akcjach mających na celu 

pomoc konkretnym osobom z 

bliskiego otoczenia

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
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4opisuje potrzebę częstych kontaktów z innymi ludźmi

Kontakty społeczne  -0,42

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· dobrze czujesz się w grupie, ale 

niekoniecznie inicjujesz rozmowy

· nie podtrzymujesz z własnej inicjatywy 

kontaktu z ludźmi, których słabo znasz

· inicjujesz spotkania, ale z osobami, które 

już dobrze znasz

· miewasz czasami potrzebę spędzania 

czasu w samotności, tylko w swoim 

towarzystwie - wtedy ładujesz 

akumulatory, aby znowu spotykać się z 

innymi

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi wysoką, 

jak i niską wartość motywatora Kontakty 

społeczne.

Masz wyważoną potrzebę kontaktów z 

innymi ludźmi. Oznacza to, że jesteś 

elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką a niską 

wartością motywatora Kontakty 

społeczne i zaspokajanie obu biegunów 

zgodnie z Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym chętniej 

przebywasz w towarzystwie. Oznacza to, 

że większość czasu chętniej spędzasz z 

ludźmi, ale jednocześnie potrzebujesz 

czasami pobyć w samotności. Wtedy liczy 

się dla Ciebie jakość kontaktów, a nie 

ilość.

Im bliżej wartości -0,8, tym bardziej liczy 

się dla Ciebie jakość kontaktów, a nie ich 

ilość. Oznacza to, że częściej spędzasz 

czas w znanym Ci gronie, a od czasu do 

czasu dążysz do poznania nowych ludzi i 

chcesz spędzać czas w towarzystwie 

innych.

TWOJE MOCNE STRONY

· jesteś pragmatyczny

· jesteś przyjazny

· dbasz o Twoje kontakty z ludźmi

CO CIĘ MOTYWUJE?

· swoboda w działaniu

· chcesz mieć wpływ na częstotliwość 

kontaktów z innymi ludźmi

· wyważona ilość kontaktów

· możliwość spędzania czasu i/lub pracy

również w pojedynkę

Profil Motywacyjny RMP®, Copyright © Instytut Durkalskiego RMP® Polska Sp. z o.o.
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4opisuje potrzebę troski o najbliższych (dzieci i/lub partnera, partnerkę)

Rodzina  1,41

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· lubisz opowiadać o swoich dzieciach i ich 

osiągnięciach

· chętnie spędzasz czas w domu i robisz 

rzeczy razem ze swoją rodziną – cieszą 

Cię np. wspólne posiłki oraz rodzinne 

wakacje

· źle się czujesz, kiedy zbyt długo 

przebywasz z dala od rodziny

· chcesz pozostać w ścisłej relacji ze 

swoimi dziećmi także wtedy, gdy zaczną 

zakładać swoje własne rodziny

· kiedy masz zbyt mało czasu dla 

najbliższych, źle się z tym czujesz, masz 

wyrzuty sumienia

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o wysokiej wartości motywatora 

Rodzina bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o niskiej wartości tego motywatora. 

Oto zestawienie obrazujące różnice w 

postrzeganiu siebie i innych:

Wysoka wartość motywatora Rodzina 

oznacza, że bardzo cenisz sobie życie 

rodzinne i jest to dla Ciebie bardzo 

istotny aspekt. Czerpiesz dużo radości z 

wychowywania dzieci, a sprawowanie 

opieki nad nimi powoduje, że czujesz się 

potrzebny. Troszczysz się o swoich 

najbliższych, otaczasz ich opieką. Chcesz 

być wzorem do naśladowania dla swoich 

dzieci, z niecierpliwością czekasz, kiedy 

będziesz mógł przekazywać im swoją 

wiedzę o życiu. Kiedy usamodzielniają się 

i wyprowadzają z domu, może to być dla 

Ciebie trudne przeżycie.

TWOJE MOCNE STRONY

· opiekuńczość, troska o najbliższych

· wrażliwość

· emocjonalność

CO CIĘ MOTYWUJE?

· możliwość spędzania czasu z rodziną

· możliwość posiadania w pobliżu 

czegoś, co przypomina Ci o 

najbliższych

· duma ze swojej rodziny i możliwość 

opowiadania o niej

· wspólne chwile z rodziną, stanowiące 

odprężenie w stresujących chwilach

· praca pozwalająca Ci na pogodzenie 

życia rodzinnego z zawodowym

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

RODZINA Jestem opiekuńczy, uczuciowy, czuję się 

odpowiedzialny za rodzinę. Lubię spędzać 

czas z najbliższymi, chronię ich. Lubię 

dzieci i zawsze znajdę dla nich czas.

W moich oczach osoba taka jest egoistyczna i 

nieodpowiedzialna, emocjonalnie pusta. 

Kiedyś zostanie sama, a jej życie jest 

pozbawione sensu.

RODZINA Jestem niezależny, wolny, nieskrępowany 

przez dzieci. Traktuję je po partnersku, nie 

czuję się zobowiązany w stosunku do nich.

W moich oczach osoba taka jest pełna 

poświęcenia, ale też obciążona i 

nieelastyczna. Jest domatorem, ma obniżoną 

jakość życia.
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4opisuje potrzebę przynależności do elitarnej grupy

Status  -0,47

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· w pracy możesz mieć problem z 

zaakceptowaniem hierarchii, jeżeli osoby 

wyżej od Ciebie postawione nie posiadają 

wymaganych kwalifikacji i wiedzy

· liczysz się z osobami, które są dla Ciebie 

autorytetem

· okazujesz poważanie i szacunek w 

stosunku do osób na wyższym stanowisku

· chętnie znajdujesz się w centrum 

zainteresowania i zwracasz na siebie 

uwagę, ale nie jest to dla Ciebie 

najważniejsze

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi wysoką, 

jak i niską wartość motywatora Status.

Masz wyważoną potrzebę zwracania na 

siebie uwagi. Oznacza to, że jesteś 

elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką a niską 

wartością motywatora Status i 

zaspokajanie obu biegunów zgodnie z 

Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym ważniejsze 

jest dla Ciebie poczucie wysokiego 

statusu i tym chętniej znajdujesz się w 

centrum uwagi. Oznacza to, że w 

większości sytuacji w naturalny sposób 

wysuwasz samego siebie na plan 

pierwszy i dążysz do przewagi, w 

niektórych wolisz stać w tle.

Im bliżej wartości -0,8, tym ważniejsza 

jest dla Ciebie egalitarność. Oznacza to, 

że w większości sytuacji wolisz nie 

zwracać na siebie uwagi, a w sytuacjach 

dla Ciebie szczególnych chcesz pokazać 

Twoją wartość.

TWOJE MOCNE STRONY

· potrzeba zaistnienia

· świadomość prestiżu

· docenienie jakości

CO CIĘ MOTYWUJE?

· swoboda w działaniu

· możliwość wyróżnienia się, ale nie za 

wszelką cenę

· możliwość „zapracowania” na pozycję 

społeczną
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4opisuje potrzebę konkurowania i współzawodnictwa z innymi ludźmi

Rewanż (Odwet)  -1,42

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· jesteś osobą harmonijną, wprowadzasz 

pokój, nie lubisz się kłócić

· kiedy musisz negocjować, starasz się 

działać tak, aby wszyscy byli zadowoleni

· szybko wybaczasz ludziom, masz potrzebę 

harmonii, ustępujesz, aby nie dochodziło 

do konfliktu

· jeśli coś nie ma dla Ciebie większego 

znaczenia, wolisz zaakceptować zasadne 

okoliczności, zamiast podejmować walkę

· w sytuacjach stresowych unikasz ostrych 

konfrontacji, uważasz, że jedynym 

sposobem wygrania sporu jest jego 

uniknięcie

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o niskiej wartości motywatora 

Rewanż (Odwet) bardzo trudno porozumieć 

się z osobami o wysokiej wartości tego 

motywatora. Oto zestawienie obrazujące 

różnice w postrzeganiu siebie i innych:

Niska wartość motywatora Rewanż 

(Odwet) oznacza, że w życiu cenisz sobie 

harmonię i poszukujesz kompromisu. 

Współpraca jest dla Ciebie ważniejsza niż 

konkurowanie i wygrywanie. Nie 

akceptujesz przemocy, uważasz, że nie 

rozwiązuje ona żadnych problemów, a 

jedynie rodzi więcej agresji. Trudno Cię 

rozzłościć, nie dajesz się szybko 

sprowokować, preferujesz nieagresywne 

metody radzenia sobie z sytuacją. 

Uważasz, że w wielu dziedzinach życia 

jest zbyt wiele nacisku na wygraną, a 

przecież zwycięstwo to nie wszystko. 

Wygrana sama w sobie nie jest dla Ciebie 

motywująca.

TWOJE MOCNE STRONY

· wprowadzasz harmonię

· dbasz o pokój

· potrafisz przegrywać

CO CIĘ MOTYWUJE?

· sytuacje, w których nie ma wygranych 

i przegranych, ale obie strony odnoszą 

podobne korzyści lub straty

· brak porównywania do innych

· możliwość wejścia w rolę rozjemcy 

czy mediatora

· sytuacje, których celem jest 

osiągnięcie kompromisu, a nie 

wygrana za wszelką cenę

· środowisko pracy, w którym panuje 

harmonia

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

REWANŻ (ODWET) Jestem miły, wyrozumiały, potrafię 

przebaczać, dążę do harmonii. Wyznaję 

zasadę, że mądrzejszy ustępuje, jestem 

dobrym mediatorem.

W moich oczach osoba taka jest agresywna, 

mściwa i gniewna. Chce zawsze zwyciężać i 

nie potrafi przegrywać, jest pamiętliwa i 

natrętna.

REWANŻ (ODWET) Lubię konkurować, jestem stanowczy, 

krytyczny, dociekliwy oraz niecierpliwy. 

Lubię wyzwania. Przezwyciężam wszystkie 

niesprawiedliwości.

W moich oczach osoba taka jest pasywna, 

słaba, bezradna. Zależy jej na zgodzie i 

harmonii, nie broni swoich przekonań, jest 

miękka.
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4opisuje potrzebę przebywania w pięknym otoczeniu

Piękno  1,01

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· zwracasz uwagę na atrakcyjność własnego 

środowiska

· wkładasz wiele energii w to, aby Twoje 

otoczenie było jak najbardziej atrakcyjne

· interesujesz się sztuką, designem czy 

modą, odznaczasz się wysoką 

zmysłowością

· przykładasz dużą wagę do kolorów, 

elegancji, wdzięku, symetrii, 

wyrafinowania, dobrego wyglądu oraz 

innych wskaźników atrakcyjności

· lubisz dekorować domy czy 

pomieszczenia, chętnie chodzisz na 

zakupy i nosisz modne ubrania

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o wysokiej wartości motywatora 

Piękno bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o niskiej wartości tego motywatora. 

Oto zestawienie obrazujące różnice w 

postrzeganiu siebie i innych:

Wysoka wartość motywatora Piękno 

oznacza, że jesteś osobą 

ponadprzeciętnie wrażliwą na estetykę, 

bardzo ważne są dla Ciebie duchowe 

aspekty życia. Z przyjemnością 

poświęcasz czas i energię na upiększanie 

swojego otoczenia, życie kulturalne, 

sztukę, fotografię, muzykę lub inne 

obszary duchowości. Masz romantyczną 

osobowość, jesteś dumny ze swojej 

namiętnej natury. Zwracasz uwagę na 

sposób ubierania się oraz swoją 

atrakcyjność fizyczną. Prawdopodobnie 

interesujesz się muzyką, fotografią, 

przywiązujesz wagę do zapachów.

TWOJE MOCNE STRONY

· wrażliwość na estetykę

· namiętność

· kreatywność

CO CIĘ MOTYWUJE?

· praca odbywająca się w atrakcyjnym 

pomieszczeniu o pięknym wystroju

· malowniczy widok za oknem

· kiedy masz wpływ na to, jak wygląda 

Twoje środowisko pracy

· możliwość bycia kreatywnym

· praca wymagająca umiejętności 

artystycznych, wyczucia i smaku

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

PIĘKNO Jestem estetą, romantykiem, duszą 

artystyczną, osobą zmysłową.

W moich oczach osoba taka jest pełna 

kompleksów, bezsilna, oziębła, zablokowana 

na piękne rzeczy. Brakuje jej czegoś w życiu.

PIĘKNO Jestem stworzony do innych celów, inne 

rzeczy są ważniejsze, jestem ascetyczny.

W moich oczach osoba taka to hedonista. 

Kieruje się uciechami, kokietuje i mizdrzy się.
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4opisuje potrzebę delektowania się posiłkami

Jedzenie  -0,19

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

Łączysz w sobie cechy osób, które odznaczają 

się zarówno wysoką, jak i niską wartością 

motywatora:

· zdarza Ci się, że przekładasz zjedzenie 

posiłku na później, bo masz teraz 

ważniejsze rzeczy do zrobienia

· jeśli odwiedzasz restauracje, to z innych 

powodów niż zjedzenie wyjątkowego 

dania

· bywają jednak w Twoim życiu sytuacje, 

kiedy delektujesz się posiłkiem i cenisz 

sobie jakość jedzenia

· chętnie poznajesz nowe smaki i 

różnorodne pokarmy

· kiedy nie masz czasu i jesteś 

zapracowany, jedzenie schodzi na dalszy 

plan

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Potrafisz w naturalny sposób porozumieć się 

zarówno z osobami posiadającymi wysoką, 

jak i niską wartość motywatora Jedzenie.

Masz wyważoną potrzebę delektowania 

się posiłkami. Oznacza to, że jesteś 

elastyczny i dostosowujesz się do 

sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 

Szczególnie ważna jest dla Ciebie 

równowaga pomiędzy wysoką a niską 

wartością motywatora Jedzenie i 

zaspokajanie obu biegunów zgodnie z 

Twoimi potrzebami.

Im bliżej wartości +0,8, tym większe 

znaczenie ma dla Ciebie jedzenie i 

wszystko, co z nim jest związane. 

Oznacza to, że w większości sytuacji w 

naturalny sposób dążysz do tego, aby 

zjeść dobrze. Jednocześnie potrafisz przez 

pewien czas lub w wybranych sytuacjach 

zrezygnować z tej potrzeby.

Im bliżej wartości -0,8, tym mniejsze 

znaczenie ma dla Ciebie jedzenie. 

Oznacza to, że w większości sytuacji nie 

przykładasz wagi do jedzenia oraz tego, 

co i w jaki sposób jesz. Jednoczenie od 

czasu do czasu masz potrzebę 

delektowania się posiłkiem.

TWOJE MOCNE STRONY

· jesteś pragmatyczny

· posiadasz silną wolę

· masz rozsądne podejście do jedzenia

CO CIĘ MOTYWUJE?

· swoboda w działaniu w zakresie 

jedzenia

· elastyczne nastawienie do jedzenia

· różnorodność posiłków i ich formy

· od czasu do czasu zjedzenie czegoś 

wyjątkowego
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4opisuje potrzebę wysiłku fizycznego

Aktywność fizyczna  -1,25

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· masz tendencję do prowadzenia 

siedzącego trybu życia

· zamiast iść do sklepu oddalonego o 

kilkaset metrów, wolisz podjechać tam 

samochodem

· zwykle wybierasz windę, zamiast pójść 

schodami

· sport jest dla Ciebie mało istotny, w 

wolnym czasie wolisz poczytać czy 

obejrzeć film

· w sytuacjach stresowych masz tendencję 

do oszczędzania energii bardziej niż 

zazwyczaj - istnieje niebezpieczeństwo, że 

zrezygnujesz z codziennego spaceru lub 

wizyty w klubie sportowym

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o niskiej wartości motywatora 

Aktywność fizyczna bardzo trudno 

porozumieć się z osobami o wysokiej wartości

tego motywatora. Oto zestawienie obrazujące 

różnice w postrzeganiu siebie i innych:

Niska wartość motywatora Aktywność 

fizyczna oznacza, że nie lubisz 

intensywnych ćwiczeń, wysiłku 

fizycznego lub ruchu. Utrzymanie dobrej 

kondycji może być dla Ciebie 

prawdziwym wyzwaniem. Sam z siebie 

nie odczuwasz potrzeby aktywności 

fizycznej i raczej nie będziesz 

podejmował żadnych działań, 

prowadzących do bardziej dynamicznego 

trybu życia. Nawet jeżeli zaczniesz 

uprawiać sport i uświadomisz sobie, jak 

ważny jest on dla Twojego zdrowia, nigdy 

nie będziesz jego fanem i nie będziesz 

uprawiał go systematycznie. Nie masz 

potrzeby regularnego uprawiania sportu, 

aby ćwiczyć dla samej aktywności.

TWOJE MOCNE STRONY

· cenisz wygodę

· inne rzeczy są dla Ciebie ważniejsze 

niż sport

CO CIĘ MOTYWUJE I W JAKICH WARUNKACH 

OSIĄGASZ NAJLEPSZE WYNIKI?

· wygoda i komfort w miejscu pracy

· brak nadmiernego ruchu

· możliwość korzystania z windy, 

parking w pobliżu miejsca pracy i 

dogodna lokalizacja

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

AKTYWNOŚĆ

FIZYCZNA

Jestem wygodny i niechętny wszelkim 

sportom. Ruch wiąże się moim zdaniem ze 

stresem.

W moich oczach osoba taka jest niespokojna, 

pobudzona, zawsze w ruchu i pośpiechu. 

Sama ponosi winę za swoje kontuzje.

AKTYWNOŚĆ

FIZYCZNA

Jestem energiczny, silny, sprawny, zdrowy, 

aktywny. Mam sportową sylwetkę i jestem 

bardzo wytrzymały.

W moich oczach osoba taka jest wygodna, 

leniwa, ociężała, zmęczona, apatyczna, 

powolna bądź słaba. Jest niezdyscyplinowana 

i ma słabą wolę.
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4opisuje potrzebę stabilizacji emocjonalnej i bezpieczeństwa

Spokój  2,00

· potrzebujesz czas do przystosowania się 

do nowej rzeczy lub sytuacji

· przebywanie w środowisku, w którym jest 

mało czynników stresujących

JAKIE ZACHOWANIA SĄ DLA CIEBIE NATURALNE?

· starasz się słuchać swojego ciała i 

poważnie traktować wysyłane przez nie 

sygnały

· kiedy coś Cię boli lub jesteś zestresowany, 

zaczynasz martwić się o swoje zdrowie i 

bezpieczeństwo

· zawsze zastanawiasz się nad 

konsekwencjami zmiany, by mogła ona 

faktycznie doprowadzić do czegoś 

lepszego, a nie była wprowadzana dla 

samej idei

· nie podejmujesz pochopnie decyzji, 

rozważasz szanse i zagrożenia

· jeżeli dotyka Cię bardzo wiele 

stresujących sytuacji, możesz mieć 

problemy ze snem

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH

Osobom o wysokiej wartości motywatora 

Spokój bardzo trudno porozumieć się z 

osobami o niskiej wartości tego motywatora. 

Oto zestawienie obrazujące różnice w 

postrzeganiu siebie i innych:

Wysoka wartość motywatora Spokój 

oznacza, że jesteś osobą wrażliwą na 

zagrożenia, ryzyko, ból lub stres. Jesteś 

raczej ostrożny i unikasz ryzyka, 

szczególnie w sytuacjach, kiedy nie masz 

wpływu na to, co dzieje się dookoła 

Ciebie. Starasz się przewidzieć rozwój 

spraw, aby zabezpieczyć się przed 

ewentualnymi zagrożeniami. Ryzyko 

dopuszczasz tak długo, jak długo możesz 

je kontrolować i dawkować. Kiedy tracisz 

kontrolę lub musisz zdać się na innych, 

czujesz się niekomfortowo. Cenisz sobie 

stabilność i przewidywalność.

TWOJE MOCNE STRONY

· lubisz mieć wpływ, niczego nie 

pozostawiasz przypadkowi

· stawiasz na bezpieczeństwo

· jesteś ostrożny

CO CIĘ MOTYWUJE?

· możliwość podejmowania decyzji z 

wyprzedzeniem, bez narażania się na 

stres

· obecność w pobliżu wspierającego 

przełożonego lub zespołu

· praca w znanych i sprawdzonych 

miejscach i warunkach

Jak postrzegam siebie?
Jak postrzegam osoby o przeciwległej

wartości motywatora?

SPOKÓJ Jestem ostrożny i mądry, patrzę w 

przyszłość i myślę o przyszłości. 

Zauważam ryzyko i postępuję 

strategicznie. Cenię swój umysł.

W moich oczach osoba taka jest lekkomyślna, 

nierozważna, nieostrożna. Ignoruje możliwe 

zagrożenia i często niepotrzebnie zbyt wiele 

ryzykuje.

SPOKÓJ Jestem odważny, odporny na ból, nie boję 

się o przyszłość . Jestem optymistą. 

Uważam, że „co ma być, to będzie”.

W moich oczach osoba taka jest 

pesymistyczna, bojaźliwa, wręcz tchórzliwa, 

neurotyczna, nadmiernie ostrożna.
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5 motywatorów
Kombinacje

Dopiero wtedy można określić, na ile profil 

motywacyjny jest spójny, które z obszarów 

mogą doprowadzać do wewnętrznych 

rozterek czy też jakie motywatory mogą być 

pomocne w określeniu celu.

Poniższe zestawienie zawiera przykłady 

kombinacji motywatorów, które opisują ich 

współdziałanie dla wysokich i niskich 

wartości. Średnie wartości motywatorów, 

oznaczają elastyczność i równowagę, 

dlatego mogą one również zostać wzięte 

pod uwagę w analizie kombinacji 

motywatorów, aczkolwiek nie są one tak 

znaczące dla poniższej analizy.

Powyższe opisy motywatorów to 

szczegółowe analizy 16 obszarów 

motywacyjnych. Dodatkowo należy 

pamiętać, że niektóre kombinacje 

motywatorów mogą pozytywnie 

oddziaływać na siebie nawzajem, dzięki 

czemu wzmacniają swoje działanie. 

Natomiast inne kombinacje motywatorów 

mogą wpływać na siebie negatywnie, przez 

co może dochodzić do tzw. konfliktu 

motywatorów.

Dlatego bardzo istotne jest zrozumienie 

kombinacji swoich motywatorów oraz 

występujących między nimi zależności.
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5 motywatorów
Kombinacje

STATUSWŁADZA

Napędza Cię przywództwo i wywieranie wpływu.

Jednocześnie lubisz być na scenie oraz tam, gdzie

zapadają decyzje. Podkreślasz swoje zasługi i

dbasz o to, aby inni wiedzieli, co osiągnąłeś.

HONORWŁADZA

W naturalny sposób podejmujesz się roli

przywódczych, przy czym zdarza się, że nie

dotrzymujesz obietnic czy nie trzymasz się

poczynionych ustaleń, ponieważ najważniejsze

jest dla Ciebie osiągnięcie celu.

CIEKAWOŚĆWŁADZA

Jesteś wizjonerem, masz mnóstwo pomysłów.

Chcesz mieć wpływ na otoczenie i kreować je.

Zawsze poszukujesz rozwiązań i jesteś dociekliwy.

PORZĄDEKCIEKAWOŚĆ

Kieruje Tobą chęć zdobywania wiedzy. Aktywnie

poszukujesz informacji, zanim będziesz w stanie

zaakceptować nowe procesy. Lubisz posługiwać się

swoją wiedzą, by opracowywać procedury i

wdrażać praktyki.

STATUSWŁADZA

Napędza Cię przywództwo i wywieranie wpływu,

ale niechętnie stawiasz się w centrum uwagi.

Przez to Twoje zasługi i wytężona praca mogą być

niedostrzegane.

HONORWŁADZA

W naturalny sposób podejmujesz się roli

przywódczych, kierujesz się zasadami i kodeksem

moralnym. Trzymasz się ustaleń, wywiązujesz się

ze zobowiązań i dotrzymujesz słowa.

IDEALIZMNIEZALEŻNOŚĆ

Chętnie pracujesz w zespole, jesteś godny zaufania

i pomocny. Potrafisz poświęcić się dla innych,

zapominając o własnych potrzebach lub

potrzebach najbliższych.

REWANŻ

STATUSHONORWŁADZA

Jesteś ukierunkowany na robienie kariery w

organizacji, w której przestrzega się hierarchii.
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5 motywatorów
Kombinacje

RODZINAWŁADZA

Masz silną potrzebę samorealizacji w pracy przy

jednoczesnej potrzebie spędzania czasu z rodziną

(dziećmi). Doprowadza to do konfliktu tych dwóch

motywatorów, ponieważ żaden nie może być w

wystarczającym stopniu zaspokojony.

SPOKÓJPORZĄDEK

Lubisz różnorodność, jesteś kreatywny i

spontaniczny. Szybko się nudzisz i cenisz sobie

zmienne środowisko (pracy). Rozpoczynasz wiele

projektów, ale trudno Ci jest je dokończyć.

SPOKÓJUZNANIE

Jesteś optymistą i lubisz życie w szybkim tempie.

Twoja gorliwa postawa podkreśla zaangażowanie i

poświęcenie dla sprawy. Entuzjazm pomaga

stworzyć Ci wokół siebie atmosferę motywacji i

zadowolenia z pracy.

KONTAKTY SPOŁECZNE

CIEKAWOŚĆ

Ważne jest dla Ciebie, abyś się rozwijał i poznawał

nowe rzeczy, szczególnie poprzez kontakty z

innymi ludźmi.

HONORIDEALIZM

Kieruje Tobą etyka i moralność, dlatego możesz

stać się bojownikiem o sprawiedliwość i równość

w organizacji, do której należysz. Zasady i pomoc

innym są dla Ciebie bardzo ważne.

KONTAKTY SPOŁECZNE

NIEZALEŻNOŚĆ

Chętnie przebywasz w towarzystwie ludzi, ale

jednocześnie trudno jest Ci się przed nimi

otworzyć, przez co możesz być odbierany jako

osoba niedostępna i mało empatyczna.

IDEALIZMCIEKAWOŚĆ

Pomaganie innym to Twój sposób na osobisty

rozwój. Czasami może odbywać się to kosztem

innych – pamiętaj, że to, co dla Ciebie dobre,

niekoniecznie jest dobre dla innych.

IDEALIZMCIEKAWOŚĆ

Wierzysz, że dostępne środki muszą być

wykorzystywane w sprawiedliwy sposób, a nawet

małe ulepszenia mogą ułatwić życie ludziom.

Dobra współpraca pomaga w tworzeniu

praktycznych rozwiązań.
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5 motywatorów
Kombinacje

HONORNIEZALEŻNOŚĆ

Krępują Cię reguły i zasady – wolisz sam je

ustalać. Czujesz się sfrustrowany przepisami, które

ograniczają Twoją swobodę. Często obchodzisz je,

aby osiągnąć swój cel.

SPOKÓJPORZĄDEK

Lubisz planować i zawsze masz w zanadrzu

wyjście awaryjne (plan B). Unikasz niepewnych

sytuacji i zawczasu zabezpieczasz się przed

stresem.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Jeżeli brak Ci motywacji do uprawiania sportu,

zastanów się, jakie inne motywatory możesz

zaspokajać, uprawiając go. Jeżeli np. ważne są dla

Ciebie kontakty społeczne, postaw na dyscyplinę,

którą uprawia się w towarzystwie innych ludzi, a

nie samemu.

STATUSREWANŻ

KONTAKTY SPOŁECZNE

NIEZALEŻNOŚĆWŁADZA

Jesteś ukierunkowany na ludzi, współdziałanie i to

oni będą Ciebie motywowali. Chętnie przebywasz

w towarzystwie innych, działasz zespołowo,

wspólnie wypracowujesz rozwiązania.

SPOKÓJPORZĄDEK

Z realizacją planów czekasz do samego końca, a do

pracy zabierasz się w ostatniej chwili. Może to być

powodem paraliżującego stresu, który trudno Ci

przezwyciężyć.

REWANŻNIEZALEŻNOŚĆ

Możesz rezygnować z własnych ambicji na korzyść

harmonii w grupie. Dla Ciebie liczy się wspólnota,

a sprawy i dobro grupy stawiasz ponad swoje

interesy.

PIĘKNOHONORPORZĄDEK

Charakteryzuje Cię kreatywność, myślenie

nieszablonowe (out of the box). Jesteś osobą

otwartą na nowości, nie lubisz rutyny i

powtarzalności.

STATUSREWANŻUZNANIE

KONTAKTY SPOŁECZNE

NIEZALEŻNOŚĆWŁADZA

Jesteś ukierunkowany na zadania, proces, wynik.

Nadajesz tempo działaniom, kreujesz je i

oczekujesz szybkich wyników. Jeżeli Twoje

oczekiwania nie zostają spełnione, dokonujesz

zmian personalnych.
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5 motywatorów
Kombinacje

JEŻELI TWÓJ PROFIL SKŁADA SIĘ Z WIELU 

MOTYWATORÓW MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE 

BŁĘKITNYM I GRANATOWYM, OZNACZA TO, ŻE 

JESTEŚ OSOBĄ O CHARAKTERYSTYCZNYCH 

ZACHOWANIACH, ZWRACASZ NA SIEBIE UWAGĘ 

INNYCH I WYRÓŻNIASZ SIĘ.

JEŻELI MASZ BARDZO WIELE SILNYCH

MOTYWATORÓW (BLISKO WARTOŚCI +2

ORAZ −2), MOŻESZ BYĆ WEWNĘTRZNIE

NIESPOKOJNY, PONIEWAŻ ISTNIEJE DUŻE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE NIE JESTEŚ W

STANIE ZASPOKOIĆ WSZYSTKICH

MOTYWATORÓW.

JEŻELI TWÓJ PROFIL SKŁADA SIĘ Z WIELU 

MOTYWATORÓW MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE 

POMARAŃCZOWYM, OZNACZA TO, ŻE 

CHARAKTERYZUJE CIĘ WYSOKA EMPATIA, 

POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ Z WIELOMA OSOBAMI 

(MAJĄCYMI MOTYWATORY O WARTOŚCIACH 

WYSOKICH I NISKICH).

SPRAWDŹ, NA ILE ZASPOKAJASZ MOTYWATORY 

SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W ŻYCIU PRYWATNYM, 

ABYŚ NIE DOZNAŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO. 

NALEŻĄ DO NICH KONTAKTY SPOŁECZNE, PIĘKNO, 

JEDZENIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA.

Sam odbiór i sposób zaspokajania 

motywatorów jest bardzo indywidualny – 

to, co dla jednej osoby będzie motywujące, 

kogoś innego może wręcz zniechęcać. 

Dlatego w pełnej analizie profilu oraz 

wyciągnięciu poprawnych wniosków 

pomoże indywidualna rozmowa z Reiss 

Profile Masterem.
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6czy powinienem w sobie coś zmienić?

Reality Check

Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje. 

Istnieje wiele możliwości dotarcia do celu 

Twojej podróży... możesz jechać 

samochodem, polecieć samolotem, iść na 

piechotę, wsiąść na rower, założyć rolki lub 

zmieniać środki transportu. Być może cel, 

który sobie wyznaczysz, jest dla Ciebie 

najważniejszy i liczy się tylko jego szybkie 

osiągnięcie. Być może też droga do celu 

będzie celem samym w sobie...

Każdy człowiek ma do wyboru wiele dróg, w

jaki sposób osiągnąć wyznaczony sobie cel. 

Istotne jest, aby Twoje dążenie i sposób, w 

jaki Ty chcesz go osiągnąć, pasował do 

Ciebie – każdy z nas jest inny, szczególny i 

motywowany przez coś innego, również Ty.

Twój profil motywacyjny pomaga określić, jaką drogę 

powinieneś obrać, aby osiągnąć Twój cel
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6czy powinienem w sobie coś zmienić?

Reality Check

Nie możemy zmienić motywatorów, ale 

możemy zmienić sposób ich zaspokajania. 

Istotne jest, aby stopień zaspokajania 

motywatora odpowiadał Twoim potrzebom 

– nie może być go ani zbyt wiele, ani zbyt 

mało. Jeżeli na wykresie widzisz zgodność 

Twoich motywatorów z tym, w jakim 

stopniu je zaspokajasz, oznacza to, że żyjesz 

w zgodzie z samym sobą i ze swoimi 

potrzebami. Dzięki temu jesteś 

zmotywowany i szczęśliwy.

Profil motywacyjny to nawigacja składająca 

się z 16 obszarów obrazujących najlepszą 

dla Ciebie drogę do osiągnięcia celu w 

każdym z nich. Ale to od Ciebie zależy, czy 

wybierzesz odpowiednią drogę, która będzie

zgodna z Twoją wewnętrzną motywacją.

Podążając drogą zgodną z Twoimi potrzebami jesteś zmotywowany, 

szczęśliwy, spełniony, osiągasz lepsze wyniki oraz czerpiesz większą 

satysfakcję z tego, co robisz. Jeśli nie żyjesz w zgodzie lub wręcz wbrew 

własnym motywatorom, czujesz się źle i jesteś zdemotywowany.

Obszary (czyli motywatory), w których widzisz

największą rozbieżność, dają największy potencjał

do poprawy – pracując nad tymi obszarami, odczujesz

największą zmianę w Twoim życiu.

W znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania pomoże Ci zestawienie przygotowane specjalnie 

w tym celu, tzw. Reality Check.

1. Zastanów się nad 16 motywatorami oraz tym, na ile masz możliwość życia w 

zgodzie z nimi, na ile możesz je zaspokajać. Pomyśl, czy to co robisz w pracy 

i jak żyjesz prywatnie, rzeczywiście dostarcza Ci motywacji, która została 

opisana w poprzedniej części.

2. Zaznacz na wykresie na każdym z motywatorów stopień zaspokajania tego 

motywatora - tak, jak to oceniasz dzisiaj.

3. Porównaj Twoje odpowiedzi, których udzieliłeś na powyższym arkuszu 

Reality Check, z Twoim profilem motywacyjnym znajdującym się na stronie 5.

Z poprzedniej części raportu dowiedziałeś 

się, co i na ile motywuje Cię w każdym z 16 

obszarów – czyli jaki typ zadań oraz cele 

będą dla Ciebie najbardziej motywujące. 

Teraz możesz odpowiedzieć sobie na 

pytanie: W których obszarach jestem 

najmniej zmotywowany, bo nie żyję w 

zgodzie z moimi motywatorami? W których 

obszarach muszę coś zmienić?
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6czy powinienem w sobie coś zmienić?

Reality Check
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7 Profil motywacyjny RMP®

informacje dodatkowe

Profil motywacyjny to wynik wieloletniej 

pracy badawczej prof. Stevena Reissa i jego 

zespołu działającego na uniwersytecie State 

Ohio w USA. Sukces jego badań został 

uwieńczony stworzeniem narzędzia 

psychometrycznego o nazwie „Reiss 

Motivation Profile®”. Prof. Reiss jako 

pierwszy określił w pragmatyczny sposób, 

co ludzi motywuje i co jest dla nich ważne. 

Motywatory zaprezentowane w profilu 

motywacyjnym mają wpływ na naszą 

osobowość oraz to, w jaki sposób 

postrzegamy samych siebie oraz jak 

postrzegamy innych.

Badania wykonane na tysiącach 

respondentów z całego świata wykazały, że 

poszczególne wartości motywatorów 

przedstawione w RMP® są względnie stałe 

w czasie, a badania kryteriów dobroci (m.in. 

rzetelności i trafności) potwierdziły 

najwyższą jakość wyników przedstawionych 

przez RMP®. Jeżeli jesteś zainteresowany 

szczegółowymi wynikami badań, 

zapraszamy do kontaktu z Instytutem 

Durkalskiego: rmp@reissprofile.pl lub z 

wybranym Reiss Profile Masterem.
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7 Profil motywacyjny RMP®

informacje dodatkowe

· Obszar oznaczony kolorem 

pomarańczowym reprezentuje średnią 

wartość motywatora i oznacza, że w 

przypadku 60% populacji wartość 

motywatora mieści się w tym obszarze. 

Zaliczane są do niego wszystkie 

wartości motywatora pomiędzy -0,79 i 

+0,79

· Obszar oznaczony kolorem granatowym  

reprezentuje wysoką wartość 

motywatora i oznacza, że tylko w 

przypadku 20% populacji wartość 

motywatora mieści się w tym obszarze. 

Zaliczane są do niego wszystkie 

wartości motywatora pomiędzy +0,8 i 

+2.

-2

20% 60% 20%

+20

Każdy z motywatorów jest przedstawiony za pomocą jednego z trzech kolorów oraz wartości 

liczbowej mieszczącej się pomiędzy −2 i +2 w zależności od natężenia danego motywatora. 

Zarówno liczby, jak i kolory zostały wybrane przypadkowo i nie mają żadnego znaczenia dla 

interpretacji wyników.

Wykres 1: Rozkład normalny Reiss Motivation Profile®

INDYWIDUALNOŚĆ7.1

· Obszar oznaczony kolorem błękitnym 

reprezentuje niską wartość motywatora i

oznacza, że tylko w przypadku 20% 

populacji wartość motywatora mieści się 

w tym obszarze. Zaliczane są do niego 

wszystkie wartości motywatora 

pomiędzy −2 i −0,80.
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7 Profil motywacyjny RMP®

informacje dodatkowe

POSTRZEGANIE SIEBIE I INNYCH7.2

DWUBIEGUNOWOŚĆ MOTYWATORÓW7.3

Reiss Motivation Profile® pomaga 

zrozumieć, dlaczego niektóre osoby bardzo 

lubimy i dobrze się z nimi rozumiemy, a za 

innymi nie przepadamy i się z nimi nie 

dogadujemy. Dzieje się tak, ponieważ mamy 

naturalną tendencję do budowania 

negatywnego obrazu osób skrajnie 

odmiennych od nas (czyli mających 

przeciwną wartość danego motywatora) – 

dlatego, że wszystko w nich jest dla nas 

obce. Osoba inna niż my ma odmienne cele 

i różniącą się od naszej drogę do ich 

osiągnięcia. Sprzeczność w postrzeganiu 

rzeczywistości może spowodować silne 

nieporozumienia i nieufność czy nawet 

niechęć. Należy jednak pamiętać, że 

odmienność sama w sobie nie jest zła.

Każdy człowiek jest najszczęśliwszy ze stylem życia, 

który jest zgodny z jego naturą, i dlatego będzie 

bronił się przed próbą wpływu na niego. Należy 

zaakceptować się takim, jakim się jest, i akceptować 

innych takimi, jakimi są.

Jeśli natomiast kogoś cechuje wartość 

danego motywatora zbliżona do naszej, 

wtedy znacznie bardziej prawdopodobne 

jest, że go polubimy, ponieważ jest on do 

nas podobny. W takich przypadkach 

zaufanie i sympatia często pojawiają się 

spontanicznie. Po prostu z osobami, które 

mają podobne motywatory do naszych, 

dogadujemy się znacznie lepiej niż z 

osobami, które motywuje coś zupełnie 

innego.

Każdy z motywatorów jest określany przez 

dwa przeciwległe bieguny, które oznaczają 

niską i wysoką wartość motywatora. Wartość 

przypisana do motywatora opisuje, który z 

biegunów ma większy wpływ na nasze 

zachowania:

· im bliżej wartości 0, tym bardziej 

wyważony jest wpływ obu biegunów,

· im dalej od wartości 0, tym mniejsze jest 

oddziaływanie przeciwległego bieguna,

· im bliżej ekstremalnych wartości, czyli 

wartości +2 i −2, tym większe znaczenie 

ma ten biegun motywatora.

Poniżej przykład motywatora Porządek. 

Obszar granatowy to wysoka wartość 

motywatora, która oznacza dobrą 

organizację, przejrzystość zasad, działanie 

zgodnie z planem. Kolorem błękitnym został 

zaznaczony obszar o niskiej wartości 

motywatora – czyli elastyczność, 

spontaniczność, różnorodność zadań, 

unikanie rutyny.
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7 Profil motywacyjny RMP®

informacje dodatkowe

7.3 -2 +0,8-0,8 0 +2

Niska potrzeba porządku –

potrzeba elastyczności

Wysoka potrzeba porządku –

potrzeba struktury i organizacji

Wykres 2: Dwubiegunowość w RMP® na przykładzie motywatora Porządek

Po prawej stronie wykresu wartość 

motywatora jest wysoka. Im bliżej środka i 

wartości 0, tym większy jest obszar błękitny. 

Na środku znajduje się wyważona wartość 

obu biegunów. Dalej na lewo w kierunku 

wartości −2 obszar błękitny jest coraz 

większy, a granatowy coraz mniejszy, czyli 

potrzeba elastyczności rośnie, a potrzeba 

organizacji maleje. W pierwszej części tego 

opracowania znajduje się grafika 

przedstawiająca Twoje indywidualne 

wartości dla wszystkich 16 motywatorów. 

Aby prawidłowo zinterpretować profil 

motywacyjny, istotny jest nie tylko kolor 

motywatora, ale również wartość, jaka 

została mu przyporządkowana.

· Pomarańczowy kolor motywatora, czyli 

obszar od −0,79 do +0,79, oznacza, że w 

zależności od sytuacji mamy niską bądź 

wysoką potrzebę (motywację) 

zaspokojenia tego motywatora. Taka 

wartość motywatora oznacza potrzebę 

wyważenia obu biegunów. Motywator, 

który znajduje się w tym obszarze, nie 

ma szczególnego wpływu na naszą 

osobowość i zachowania.

· Granatowy kolor motywatora, czyli 

obszar od +0,8 do +2, oznacza bardzo 

wysoką potrzebę tego motywatora. 

Motywator, który znajduje się w tym 

obszarze, ma szczególny wpływ na 

naszą osobowość i zachowania oraz to, 

co nas motywuje (jest to tzw. driver 

motywacyjny). Istotne jest znaczenie 

motywatora o wysokim biegunie.

· Błękitny kolor motywatora, czyli obszar 

od −2 do −0,80, oznacza bardzo niską 

potrzebę tego motywatora, a wysoką 

potrzebę zaspokojenia przeciwległych 

potrzeb. Motywator, który znajduje się w 

tym obszarze, ma szczególny wpływ na 

naszą osobowość i zachowania oraz to, 

co nas motywuje (jest to również tzw. 

driver motywacyjny). Istotne jest 

znaczenie motywatora o niskim 

biegunie. Również tzw. driver 

motywacyjny). Istotne jest znaczenie 

motywatora o niskim biegunie.

0
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8 Podsumowanie

Cieszymy się, że poznałeś swój profil 

motywacyjny RMP®. Przedstawia on Twoje 

naturalne potrzeby i motywatory oraz 

najbardziej naturalne dla Ciebie zachowania 

i sytuacje, w których czujesz się bezpieczny 

i zrelaksowany.

Wykonując Reiss Motivation Profile®, 

zrobiłeś pierwszy krok w kierunku 

spełnionego i szczęśliwego życia 

zawodowego i prywatnego. Pamiętaj, że 

teraz tylko od Ciebie zależy, na ile będziesz 

żył w zgodzie z samym sobą. W analizie 

Twojego profilu, wyciągnięciu wniosków 

oraz ustaleniu dalszego postępowania 

pomoże Ci certyfikowany Reiss Profile 

Master. Aby wybrać osobę, z którą chciałbyś 

porozmawiać, odwiedź stronę Instytutu: 

www.reissprofile.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 

niejasności prosimy o kontakt z Instytutem: 

rmp@reissprofile.pl

Napisz do nas, aby podzielić się z nami 

refleksjami po analizie Twojego profilu 

motywacyjnego oraz lekturze raportu. 

Życzymy powodzenia w realizacji celów i 

wiele motywacji.

Więcej informacji o metodyce RMP® znajdziesz na www.reissprofile.pl
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9 Możliwości zastosowania
Reiss Motivation Profile® w biznesie i nie tylko

RMP® jest kluczowym narzędziem stosowanym w ramach tzw. Zarządzania poprzez Motywację 3.0:

Na podstawie Profilu Motywacyjnego Reissa 

przeprowadzamy badanie wartości dla całej 

firmy, stosujemy w rekrutacji, do rozwoju 

kadry zarządzającej, talentów, zespołów, 

rozwiązywania konfliktów, współpracy z 

klientami, zarządzania różnorodnością.

Również w coachingu i mentoringu RMP® 

pozwala na szybkie stworzenie platformy do

współpracy z korzyścią dla wszystkich stron.

Ponadto oferujemy RSMP (Reiss School 

Motivation Profile) – jest to profilowanie 

motywacyjne dla młodzieży w wieku 16-25 

lat. Raport został przygotowany specjalnie 

na potrzeby tej grupy i zawiera wiele 

cennych wskazówek dotyczących nie tylko 

motywacji, ale również możliwych dróg 

rozwoju.

RELACJE

FIRMY Z

KLIENTAMI

WARTOŚCI WSPÓLNE

DLA CAŁEJ FIRMY

RELACJE WEWNĄTRZ

ZESPOŁU

RELACJE POMIĘDZY

ZESPOŁAMI

TWOJE

RELACJE Z

ZESPOŁEM

TWOJE

MOTYWATORY I

WARTOŚCI
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