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STRUKTURA RAPORTU
Raport Rozbudowany przedstawia profil osoby o imieniu i nazwisku Jan Kowalski w następujących obszarach:
1. Wskazówki, jak korzystać z niniejszego raportu
n Wstęp
n Wykorzystana Grupa Odniesienia (Norma)
n Interpretacja Wykresów i Tabel
2. Diagnoza Osobowości
n Styl Udzielania Odpowiedzi
n Styl Myślenia
n Styl Interpersonalny
n Styl Radzenia Sobie ze Stresem
3. Profil Osobowości
n Styl Udzielania Odpowiedzi
n Wymiary Dodatkowe
n Profil Podstawowy
4. Wymiary Dodatkowe
n Role w Zespole
n Style Przywództwa
n Style w Roli Podwładnego
n Style Wywierania Wpływu
5. Uwagi Dodatkowe
n Potencjalne Mocne Strony
n Potencjalne Obszary do Rozwoju

OŚWIADCZENIE
Jest to poufny raport dotyczący oceny osoby o imieniu i nazwisku Jan Kowalski, który powinien być wykorzystywany pod
nadzorem osoby wyszkolonej. Informacje zawarte w niniejszym raporcie powinny być udostępniane jedynie w
uzasadnionych przypadkach.
Niniejszy raport powstał na bazie samoopisu i powinien być interpretowany z uwzględnieniem danych uzyskanych
podczas sesji informacji zwrotnej oraz w kontekście danej roli, biorąc pod uwagę np.: ocenę wyników, faktyczne
doświadczenie, motywację, zainteresowania, wartości, umiejętności i zdolności. W takim wypadku autorzy i dystrybutorzy
nie mogą przyjąć na siebie odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym raporcie ani
nie mogą być pociągnięci bezpośrednio czy pośrednio do odpowiedzialności za konsekwencje tych decyzji.
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WSKAZÓWKI, JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO RAPORTU
WSTĘP
Kwestionariusz 15FQ+ bada osobowość oraz różnice indywidualne. 15FQ+ bazuje na jednym z najbardziej zbadanych i uznanych
modeli osobowości, określającym preferencje w zachowaniach na podstawie 16 czynników osobowości wg Cattella (Cattell, 1946)
oraz modelu Wielkiej Piątki (McCrae and Costa, 1987). Dostarczają one informacji na temat tego, jak ludzie zazwyczaj myślą, czują
i oddziałują na siebie w sposób, który dla organizacji może być korzystny bądź niekorzystny:

Szeroko zakrojone, wieloletnie badania zgodnie wykazują, że 10% do 30% rozbieżności pod względem wyników osiąganych w
miejscu pracy przypisuje się różnicom osobowościowym. Ponadto osobowość ma duży wpływ na potencjał osoby do ulegania
wypaleniu zawodowemu, podatności na szkolenia i czerpania satysfakcji z pracy. Dlatego też ocena osobowości stanowi
kluczową część większości programów doradztwa zawodowego, których celem jest pomaganie ludziom w maksymalnym
zwiększaniu ich potencjału poprzez optymalne dopasowanie osobowości do wybranej ścieżki kariery. Poniższy model
przedstawia zależność pomiędzy preferencjami w zachowaniach, a wynikami w miejscu pracy:
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WYKORZYSTANA GRUPA ODNIESIENIA (NORMA)
Grupa odniesienia służy ocenie wyników, jakie uzyskał Jan Kowalski. Wyniki są przedstawione jako wystandaryzowane wyniki na
skali STENOWEJ, gdzie Średnia wynosi 5,5 a Odchylenie Standardowe jest równe 2, co pokazuje poniższy wykres.

Do wygenerowania niniejszego raportu wykorzystano następującą normę:
Test

Wykorzystana Norma

Kwestionariusz 15FQ+

Populacja polska

Grupa

211

INTERPRETACJA WYKRESÓW I TABEL
Wiele informacji zawartych w niniejszym raporcie prezentowanych jest w postaci wykresów lub tabel, dlatego ważne jest, by
umieć odczytywać je poprawnie i właściwie wykorzystywać informacje w nich ujęte. Następujące miary statystyczne są
wykorzystywane do prezentowania danych na wykresach i tabelach:
Miara Statystyczna

Opis

Wynik Surowy

Wynik Surowy to niewyskalowana suma wyników uzyskanych dla danego wymiaru.

Wynik na skali STENOWEJ

Wynik na skali STENOWEJ to wynik prezentowany na wystandaryzowanej skali, która jest
wykorzystywana do porównywania wyników osoby badanej do grupy odniesienia. Wyniki
uwzględniają Średnią 5,5 i Odchylenie Standardowe 2. Wyniki przedstawione są na skali 10punktowej na wykresie.

Błąd Standardowy Pomiaru
(SEm)

Błąd Standardowy Pomiaru to miara zakresu, w którym istnieje 68% prawdopodobieństwo
hipotetycznego 'prawdziwego' wyniku danej osoby. W niniejszym raporcie jest on
przedstawiony jako niebieska poprzeczna kreska obrazująca błąd w obszarze wyników
STENOWYCH uzyskanych przez osobę badaną.

Wyniki w Percentylach (%yle)

Wartość odzwierciedlająca procent osób w próbie, które uzyskały wyniki poniżej danego
wyniku surowego. Te wyniki są przedstawiane jako wartość numeryczna pomiędzy 0 a 100
na wykresie wyników.
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OCENA OSOBOWOŚCI
STYL UDZIELANIA ODPOWIEDZI
Kwestionariusz 15FQ+ zawiera szereg wskaźników badających sposób, w jaki osoba badana podchodzi do udzielania odpowiedzi
w kwestionariuszu. Wyniki wskazują, że Jan Kowalski udzielał odpowiedzi w kwestionariuszu w sposób otwarty i uczciwy.

STYL MYŚLENIA
Opisując się jako osoba niezwykle konwencjonalna i tradycyjna w swoim podejściu, Jan Kowalski prawdopodobnie ceni sobie
wypróbowane metody i może być nieufny wobec nowych, niekonwencjonalnych pomysłów i podejść. Czując się dobrze z
istniejącym stanem rzeczy, może naturalnie odczuwać dyskomfort szczególnie w kontekście szybko zmieniającego się
środowiska, wymagającego ciągłej adaptacji i dopasowywania się. Opisując się jako mocno racjonalna i obiektywna osoba, Jan
Kowalski raczej nie pozwala, aby sentymenty przysłoniły mu osąd sytuacji i zwykle przyjmuje oparte na faktach i
zdroworozsądkowe podejście do rozwiązywania problemów. Koncentrując swoją uwagę głownie na logice i danych, Jan Kowalski
prawdopodobnie nie będzie polegał na subiektywnych argumentach. Jan Kowalski jawi się jako osoba szczególnie mocno
stąpająca po ziemi i praktyczna, którą może interesować bardziej to, że rzeczy działają niż analiza, w jaki sposób działają. Mocno
zorientowany na tu i teraz, raczej przyjmuje bardzo rozsądne podejście do problemów i może odrzucać nowe pomysły lub
możliwości, które wykraczają poza jego bezpośredni obszar działania. W dalszym rozwoju, Jan Kowalski może skorzystać na pracy
z innymi, którzy będą potrafili stymulować jego sposób myślenia w sposób wychodzący poza to, co oczywiste i pomogą mu
uwzględniać nowe pomysły i możliwości.
Jan Kowalski okazuje się być osobą szczególnie przejmującą się utrzymaniem swojej reputacji i pozycji społecznej, która jako taka
bardzo ceni sobie samokontrolę i samodyscyplinę, a także dba o to, aby nie zrobić lub nie powiedzieć czegoś, co mogłoby wydać
się niewłaściwe. Jan Kowalski okazuje się posiadać jasny i dobrze określony system wartości, aczkolwiek niekiedy może zostać
odebrany jako osoba nadmiernie rygorystyczna i moralistyczna w swoim podejściu. Jan Kowalski postrzega się jako osobę
wyjątkowo sumienną i systematyczną, która poważnie traktuje swoje obowiązki w pracy i wyznacza sobie oraz innym wysokie
standardy. Wierząc, że powinno się dokańczać rozpoczęte zadania, Jan Kowalski posiada predyspozycję do efektywnego
wdrażania projektów, w których istotnym czynnikiem jest wzięcie odpowiedzialności za dokończenie rozpoczętych działań oraz
zapewnienie jakości. Jednakże, w niektórych przypadkach jego wydajność może okazać się niska ze względu na silną potrzebę
dążenia do perfekcjonizmu.

STYL INTERPERSONALNY
Wynik, jaki uzyskał Jan Kowalski sugeruje, że postrzega się on jako osobę z natury ceniącą sobie prywatność, która może
preferować zachowanie widocznego dystansu pomiędzy swoim życiem osobistym a zawodowym. Osoby uzyskujące takie wyniki
pełniąc swoje role raczej nie potrzebują być zbytnio widoczne oraz zależy im bardziej na długich i prawdziwych relacjach niż
nawiązywaniu wielu powierzchownych znajomości. Jan Kowalski opisał się jako osobę poważną, która prawdopodobnie
koncentruje się na zasadach i procesach, co może powodować, że będzie zachowywać dystans w wielu sytuacjach społecznych,
szczególnie, jeśli będą one dla niego nowe. Pomimo że Jan Kowalski może być przez niektórych postrzegany jako osoba rozsądna
i godna zaufania, inni mogą interpretować jego zachowanie jako pozbawione spontaniczności.
Jan Kowalski prezentuje się jako osoba stosunkowo chętna eksponować się społecznie, aczkolwiek w nowym otoczeniu
początkowo może wydać się osobą dość powściągliwą. Pomimo że być może preferuje on przebywanie w mniejszych grupach
lub sytuacje jeden na jeden, Jan Kowalski wykazuje wystarczającą pewność siebie w kontaktach z innymi, aby stworzyć
pozytywne pierwsze wrażenie na nowo poznanych osobach. Czując się dobrze w swoim towarzystwie, Jan Kowalski
prawdopodobnie lubi pełnić role, które dają mu możliwość pracy niezależnej, niewymagającej zaangażowania innych osób.
Pomimo że preferuje indywidualne podejmowanie decyzji, Jan Kowalski może potrzebować od czasu do czasu skonsultować
swoje podejście z innymi, aby uniknąć rozminięcia się z kierunkiem działań zespołu.
Prezentując się jako osoba nie bardziej sceptyczna niż większość ludzi, Jan Kowalski może w wielu sytuacjach obdarzać innych
zaufaniem. Prawdopodobnie jednak jest świadomy, że ludzi nie można zawsze przyjmować takimi, jakimi się wydają, w
konsekwencji może zachowywać ostrożność, szczególnie względem ludzi, którzy wcześniej go zawiedli. Jan Kowalski
zaprezentował się jako osoba szczególnie dominującą, której przewodzenie innym powinno przychodzić z naturalną łatwością.
Mając silną potrzebę kontroli, może prezentować zdecydowane poglądy co do tego, jak powinny przebiegać działania i jest
gotowy naciskać na innych, aby zgodzili się z jego punktem widzenia. Niekiedy osoby o tym profilu mogą zbyt szybko odrzucać
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poglądy innych i muszą świadomie robić krok wstecz, aby zapewnić mniej asertywnym osobom możliwość wyrażenia swojego
zdania. Prezentując się jako osoba dość dyplomatyczna w komunikacji z innymi, Jan Kowalski troszczy się o to, by nie zrobić, ani
nie powiedzieć czegoś, co mogłoby być nie na miejscu. Z drugiej strony jednak prawdopodobnie stara się zachować pewien
poziom bezpośredniości, aby jasno przekazać swoją intencję, nie urażając innych.

STYL RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
Wynik, który uzyskał Jan Kowalski sugeruje, że jest niezwykle stabilną i emocjonalnie silną osobą. Jest wysoce prawdopodobne, że
posiada bardzo wysoki potencjał do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami, podchodząc spokojnie do rozwiązywania
problemów i będąc usatysfakcjonowanym ze swoich osiągnięć. Rzadko ulegając życiowym wzlotom i upadkom, Jan Kowalski
zapewne bardzo dobrze radzi sobie w kryzysowych sytuacjach, stanowiąc dla innych pozytywny wzór do naśladowania. Wyniki
sugerują, że Jan Kowalski opisuje się jako osobę, która bardziej niż większość osób wierzy w siebie w kwestii radzenia sobie z
różnymi wyzwaniami. Prezentując taki stopień pewności siebie, raczej nie będzie przejmować się potencjalnymi wyzwaniami czy
trudnościami i będzie czerpać satysfakcję ze swoich osiągnięć. Taka postawa, może spowodować, że czasami inni ocenią go jako
osobę zbyt pewną siebie, aczkolwiek raczej nie arogancką. Prezentując się jako osoba dość odprężona i opanowana, Jan Kowalski
raczej z łatwością radzi sobie z życiowymi wzlotami i upadkami. Pomimo że Jan Kowalski uznaje, że praca stanowi ważny element
jego życia, to jednak wierzy też, że nie jest jedynym jego sensem i stara się utrzymać równowagę pomiędzy pracą a sprawami
osobistymi.
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PROFIL OSOBOWOŚCI
WSKAŹNIKI STYLU UDZIELANIA ODPOWIEDZI
Wyniki na Skali Zniekształceń

Skala

Wynik
Surowy

Aprobata Społeczna

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

6

Wynik na Skali Ryzyka

Skala

Wynik
Surowy

Tendencja Centralna

1

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

2

WYMIARY DODATKOWE
Skala

Wynik
Surowy

Inteligencja Emocjonalna

18

Pozytywny Stosunek do Pracy

28

Jan Kowalski
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PROFIL PODSTAWOWY
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WYMIARY DODATKOWE
Niniejsza część raportu przedstawia wyniki i krótkie opisy różnych skal opartych na dodatkowych kryteriach. Skale oparte na
dodatkowych kryteriach zostały zaprojektowane tak, aby pozwolić na wnikliwą analizę charakteru kandydata i jego najbardziej
prawdopodobnych zachowań w miejscu pracy. Osoby korzystające z tego testu powinny uważać te wyniki za hipotetyczne opisy
prawdopodobnych zachowań osoby badanej w miejscu pracy, co powinno zostać zweryfikowane w odniesieniu do profilu 15FQ+
oraz innych źródeł informacji.
Dodatkowo zbadane wymiary to:
Role w Zespole
Opisują prawdopodobny sposób, w jaki Jan Kowalski będzie współdziałać ze swoimi współpracownikami w sytuacji wymagającej
pracy zespołowej.
Style Przywództwa
Opisują, które style przywództwa będzie najprawdopodobniej przyjmować Jan Kowalski.
Style w Roli Podwładnego
Opisują, które style w roli podwładnego będzie najprawdopodobniej przyjmować Jan Kowalski.
Style Wywierania Wpływu
Opisują, które style wywierania wpływu będzie najprawdopodobniej przyjmować Jan Kowalski.
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ROLE W ZESPOLE
Role w Zespole opisują sposób, w jaki Jan Kowalski z dużym prawdopodobieństwem będzie wchodzić w interakcję ze
współpracownikami w sytuacji pracy zespołowej. Preferowany przez siebie styl pracy zespołowej może wyrażać jednak na różne
sposoby w zależności od sytuacji. Ponadto ten styl zachowania nie uwzględnia jego podejścia intelektualnego do problemów ani
jakości jego decyzji. Poniższe wyniki wskazują na ogólne predyspozycje, jakie posiada Jan Kowalski do pełnienia konkretnej roli w
zespole. Należy zauważyć, że w zależności od wymagań sytuacji można przyjąć różne style, stąd podany jest opis głównego i
drugorzędnego stylu zespołowego reprezentowanego przez osobę o imieniu i nazwisku Jan Kowalski.

ROLE W ZESPOLE
Rola

Wynik

Koordynator

9.4

Przywódca

4.2

Krytyk

9.3

Realizator

9.7

Dusza Zespołu

1.6

Poszukiwacz Źródeł

2.4

Finalizator

6.8

Innowator

1.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
9.4

4.2
9.3
9.7
1.6
2.4
6.8
1.6

Połączenie Ról w Zespole – Realizator/Koordynator
Jan Kowalski prawdopodobnie będzie wykazywać szczególną sprawność w koordynowaniu działań zespołu w celu osiągnięcia
praktycznego wyniku. Będzie preferować styl polegający na ustanawianiu i definiowaniu obszarów odpowiedzialności w grupie,
regularnym nadzorowaniu innych oraz funkcjonowaniu jako wzór sumiennej determinacji i ciężkiej pracy. Będzie wyjaśniać cele i
opracowywać praktyczne systemy mające na celu przełożenie propozycji na wyniki. Jako osoba z natury spokojna i ufna, będzie
on starać się motywować pracowników do maksymalnego wysiłku, ale może także mieć stanowcze podejście do celów i w razie
potrzeby podejmować niepopularne decyzje. Tym niemniej może wykazywać tendencję do polegania w nieco zbyt dużym
stopniu na utrwalonych systemach i hierarchii władzy w organizacji. Stąd może nie dostrzegać nowych, obiecujących pomysłów i
wolno dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Możliwe jest, by jego skuteczność jako członka zespołu uległa
wzmocnieniu, po pierwsze poprzez zapewnienie, że będzie motywować pracowników do działania lub przyjęcia określonego
kierunku, zamiast oczekiwać, że będą działać z poczucia obowiązku, a po drugie pozwalając innym wnosić świeże pomysły i
entuzjazm. Będzie wykazywać najwyższą efektywność w organizacji, kiedy otrzyma możliwość zjednoczenia utalentowanych
pracowników w zespół ukierunkowany na wyniki.
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STYLE PRZYWÓDZTWA
Bazując na pracach amerykańskiego psychologa organizacji Bernarda Bassa, Style Przywództwa określają zakres stylów, które Jan
Kowalski przyjmie z największym prawdopodobieństwem. Może to być istotne w różnych sytuacjach, w których wymagane jest
kierowanie innymi osobami. Podobnie jak w przypadku większości cech osobowości, profil ten opisuje wyłącznie najbardziej
prawdopodobne style reprezentowane przez osobę o imieniu i nazwisku Jan Kowalski, a nie skuteczność działania. Skuteczne
działanie zależy od wielu czynników, między innymi od kultury organizacyjnej, w której dana osoba funkcjonuje.

STYLE PRZYWÓDZTWA
Styl

Wynik

Przywódca Dyrektywny

10

Przywódca Delegujący

2.4

Przywódca Uczestniczący

1

Przywódca Konsultujący

3

Przywódca Negocjujący

3.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
10

2.4

1

3

3.5

Podstawowy Styl Przywództwa Przywódca Dyrektywny
Przywódcy Dyrektywni charakteryzują się stanowczymi poglądami na to, jak i kiedy wszystko powinno być zrobione. W związku z
tym zostawiają podwładnym mało swobody w wykazywaniu samodzielności, wierząc że powinni stosować się do początkowo
ustalonych metod i harmonogramów. Posiadając wysoką orientację na cele i szczególną troskę o wynik, Przywódca Dyrektywny
będzie wykazywał tendencję do ścisłej kontroli zachowań i wydajności innych. Może to prowadzić do tego, że będzie postrzegany
jako nieco chłodny i zdystansowany. Wrażenie to może być wzmocnione przez fakt, że taka osoba kieruje się własnymi opiniami,
zamiast zachęcać innych do dzielenia się swoimi pomysłami. Jego szczególna samodzielność jako lidera może prowadzić do
nieuwzględniania pomysłów innych osób. Jednak ta cecha okaże się kłopotliwa jedynie wtedy, gdy zakwestionowane zostaną
jego własne zdolności i osąd sytuacji.

Jan Kowalski
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STYLE W ROLI PODWŁADNEGO
Na podstawie prac amerykańskiego psychologa organizacji Bernarda Bassa, Style Podporządkowania określają zakres stylów,
które Jan Kowalski przyjmie z największym prawdopodobieństwem. Może to być istotne w różnych sytuacjach, w których
realizowany jest konkretny styl kierowania. Podobnie jak w przypadku większości cech osobowości, profil ten opisuje wyłącznie
najbardziej prawdopodobne style kierowania, na które Jan Kowalski będzie reagować, a nie skuteczność działania. Skuteczne
działanie zależy od wielu czynników, między innymi od kultury organizacyjnej, w której dana osoba funkcjonuje.

STYLE W ROLI PODWŁADNEGO
Styl

Wynik

Podwładny Dostosowujący się

6.6

Podwładny Samodzielny

5.8

Podwładny Współpracujący

1.7

Podwładny Eksplorujący

3.2

Podwładny Wymagający

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.6

5.8

1.7

3.2

7

Podstawowy Styl Podporządkowania: Podwładny Wymagający
Podwładni Wymagający zazwyczaj charakteryzują się emocjonalnie dojrzałym spojrzeniem oraz rzadko martwią się krytyką lub
niepowodzeniami. W związku z tym generalnie czują się komfortowo, gdy promują własne pomysły lub angażują się w
negocjowanie z menadżerami na temat najlepszego podejścia do projektów. Z tego względu prawdopodobnie najlepiej
uzupełniają się z Przywódcami Negocjującymi, a zważywszy, że Podwładni Wymagający mają zazwyczaj zdecydowane własne
poglądy, wszelkie wymiany zdań pomiędzy podwładnym a menadżerem z reguły będą produktywne.
Wtórny Styl Podporządkowania: Podwładny Dostosowujący się
Podwładni Dostosowujący się zwykle są osobami zgodnymi, chętnymi do ukończenia wyznaczonego im zadania zgodnie z góry
ustalonymi procedurami. W tym trybie Jan Kowalski pokaże swoim współpracownikom bardziej tradycyjną i stereotypową stronę
swojej natury. Całkiem prawdopodobnie oznacza to, że pozostawi On opracowywanie innowacyjnych pomysłów innym
członkom zespołu. W efekcie Podwładny Dostosowujący się przyjmie stanowisko, że jego rolą jest realizowanie pomysłów innych
osób tak dobrze, jak tylko pozwalają na to jego umiejętności.

Jan Kowalski
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STYLE WYWIERANIA WPŁYWU
Style Wywierania Wpływu określają zakres stylów, które Jan Kowalski przyjmie z największym prawdopodobieństwem. Może to
być istotne w różnych sytuacjach, w których wymagane jest wywieranie wpływu na ludzi lub sprzedawanie produktu, usługi lub
pomysłu. Podobnie jak w przypadku większości cech osobowości, profil ten opisuje wyłącznie najbardziej prawdopodobne style
reprezentowane przez osobę o imieniu i nazwisku Jan Kowalski, a nie skuteczność działania. Skuteczne działanie zależy od wielu
czynników, między innymi od rodzaju produktu, klienta, konkretnej sytuacji oraz kultury organizacyjnej, w której dana osoba
funkcjonuje. Podobnie, w zależności od wymagań sytuacji można przyjąć różne style, stąd podany jest opis głównego i
drugorzędnego stylu wywierania wpływu, który reprezentuje Jan Kowalski.

STYLE WYWIERANIA WPŁYWU
Styl

Wynik

Pewny Siebie Mówca

6.6

Architekt Relacji

1.9

Sojusznik Klienta

5

Reformator

2.7

Entuzjasta

3.5

Wytrwały Zdobywca

9.5

Ambitny Poszukiwacz

4.2

Ekspert

5.4

Wspierający Koordynator

8.5

Dyrygent Zespołu

5.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.6
1.9
5
2.7
3.5
9.5
4.2
5.4
8.5
5.3

Podstawowy Styl Wywierania Wpływu: Wytrwały Zdobywca
Wytrwały Zdobywca często jest wytrwałą i zdecydowaną osobą, która z determinacją i uporem nawiązując kontakty i podejmując
dalsze działania w kierunku pozyskania potencjalnych klientów, stwarza warunki do wywierania wpływu lub sprzedawania.
Wytrwały Zdobywca zwykle nie będzie traktował odmów osobiście i nie będzie postrzegał ich jako przeszkody. Takie osoby
uważają, że ciągle poszerzając liczbę zdobywanych kontaktów i metodycznie podejmując dalsze działania w kierunku
sprawdzania możliwości, w końcu zostaną nagrodzone odniesionym sukcesem.
Wtórny Styl Wywierania Wpływu: Wspierający Koordynator
Preferując pracę 'z tyłu sceny' Wspierający Koordynator zapewnia reszcie zespołu cenne wsparcie, dzięki swoim koordynacyjnym,
organizacyjnym i administracyjnym umiejętnościom. W związku z tym Wspierający Koordynator nie ma nic przeciwko pracy za
kulisami, bez oczekiwania na nagrodę. Okazjonalnie Wspierający Koordynator może przyjąć bardziej bezpośrednio wpływającą
rolę, zwłaszcza w przypadkach, w których ważne są szczegółowość i precyzja.

Jan Kowalski
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UWAGI DODATKOWE
Poniższa część raportu przedstawia informacje, które można wywnioskować na podstawie raportu osoby o imieniu i nazwisku Jan
Kowalski. Osoba przeprowadzająca wywiad może je wykorzystać jako podstawę do dalszej analizy podczas rozmowy selekcyjnej
lub rozwojowej.

POTENCJALNE MOCNE STRONY
n
n
n
n
n
n
n
n

Zwykle broni swoich praw i przedstawia innym jasno swoje poglądy.
Woli unikać podejmowania pochopnych decyzji.
Podejmując decyzje, wykazuje raczej obiektywne i racjonalne podejście.
W kwestii problemów woli stosować sprawdzone rozwiązania.
Z reguły ściśle kontroluje sposób wyrażania swoich uczuć i emocji, chcąc zaprezentować się pozytywnie.
Z reguły wykazuje się zorganizowanym podejściem, przyjmując ustalone metody rozwiązywania problemów.
Zwykle jest osobą praktyczną i racjonalną, stąpającą twardo po ziemi.
Jego mała potrzeba udzielania się towarzysko oznacza, że prawdopodobnie wyraża swoje poglądy w sposób
bezpośredni i bezkompromisowy.
n Mając coś z perfekcjonisty, prawdopodobnie w kontekście jakości wykonania zadania stawia sobie i innym wysoko
poprzeczkę.
n Dba o efektywne procedury i mechanizmy organizacyjne oraz raczej nie eksperymentuje z tym, co nie jest
sprawdzone.
n Jako osoba bezkompromisowa i pragmatyczna, raczej nie daje się łatwo zwieść abstrakcyjnym pojęciom, które mają
ograniczone zastosowanie praktyczne.

POTENCJALNE OBSZARY DO ROZWOJU
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Może wydać się nieco stanowczy i niebaczny na potrzeby innych w dążeniu do osiągnięcia swoich celów.
Czasami ma tendencję do zbytniego rozmyślania i unikania podejmowania niektórych decyzji.
Może koncentrować się na kwestiach zadania kosztem aspektów związanych z ludźmi.
Może robić wrażenie osoby nie czującej się komfortowo względem zmian lub im niechętnej, być może woląc bardziej
konwencjonalną drogę ku innowacji.
Na jego zachowanie większy wpływ mogą mieć wartości społeczne i oczekiwania innych niż jego własne potrzeby i
wartości.
Może być postrzegany jako osoba mało elastyczna, którą trzeba przekonywać o sensie zmiany.
Może mieć tendencję do wykazywania braku zainteresowania kwestiami koncepcyjnymi i może nie zważać na
całościowe aspekty zadania.
Może wydać się osobą nieco na dystans, być może szorstką w stosunku do innych.
Ufając, że jest tylko jeden dobry sposób na zrobienie wszystkiego, może być niechętny, by ustąpić w kwestii swoich
standardów.
jego troska o procedury i mechanizmy organizacyjne może prowadzić do przeoczania nowych pomysłów.
Jako osoba bezkompromisowa może odrzucać pracę koncepcyjną lub o abstrakcyjnym charakterze jako taką, której
brakuje treści.
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