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Wprowadzenie
®
DiSC Classic 2.0

Witaj! Wła nie uko czyłe pierwszy etap DiSC® Classic. Wkroczyłe tym samym na cie k
prowadz c do lepszej samo wiadomo ci i skuteczniejszego działania.
Twój raport składa si z czterech głównych sekcji:
Sekcja I po wi cona jest w cało ci Tobie i Twojemu niepowtarzalnemu stylowi zachowania
okre lonemu w oparciu o Twoje odpowiedzi w DiSC Classic. Najpierw zapoznasz si ze swoim
Wykresem DiSC, który stanowi podstaw interpretacji. Nast pnie, w Cz ci 1 dowiesz si jaki jest
Twój Dominuj cy Styl DiSC, Twoje skłonno ci, potrzeby, preferowane otoczenie i strategie osi gania
wyników. W Cz ci 2 b dziesz mógł przyjrze si bli ej swojemu Wska nikowi Nat enia, co pozwoli
Ci uzyska wi ksz wiadomo swoich potencjalnych mocnych i słabych stron. Cz
3 pomo e Ci
zrozumie w jaki sposób kombinacja stylów D, i, S oraz C składa si na Twój unikalny Klasyczny Profil
Zachowania.
Sekcja II skupia si na modelu DiSC i opisuje cztery Style DiSC wraz z charakterystycznymi dla nich
skłonno ciami, potrzebami, preferowanym typem otoczenia i strategiami osi gania wyników.
Sekcja III prezentuje opisy 15 Klasycznych Profili Zachowania
Sekcja IV wyja nia sposób tworzenia raportu na podstawie analizy punktów i danych
Podczas lektury raportu pami taj, e aden styl ani aden profil zachowania DiSC Classic nie jest
lepszy ani gorszy od pozostałych. Nie ma te dobrych ani złych odpowiedzi. Twój raport pokazuje
niepowtarzalny sposób, w jaki reagujesz na otoczenie. Przeczytaj go w cało ci, a nast pnie u ywaj c
pisaka lub markera wykre l z niego stwierdzenia, które do Ciebie nie pasuj i podkre l te, z którymi si
zgadzasz.
Zaczynajmy!
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Poni ej zamie cili my Twój Wykres DiSC®, który powstał w oparciu o Twoje odpowiedzi i pokazuje
wyniki, jakie osi gn łe na skalach po czególnych stylów DiSC. Wyniki te stanowi podstaw dla
ka dego kolejnego etapu interpretacji. W dalszej cz ci raportu dowiesz si jaki jest Twój Dominuj cy
Styl (lub Style) DiSC, poznasz swoje potencjalne mocne i słabe strony oraz Klasyczny Profil
Zachowania.

WYKRES III
NASILENI
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I: Twój Dominuj cy Styl DiSC

Sekcja I

DiSC Classic 2.0

Respondent, Twój dominuj cy styl zachowania – okre lony w oparciu o odpowiedzi opisuj ce Twój
sposób postrzegania otoczenia i poczucie kontroli nad nim – to Dominacja (D). Przeczytaj opis
dotycz cy Dominacji i zastanów si czy odpowiada on Twojemu wyobra eniu o samej sobie.
Nast pnie zapoznaj si z opisami pozostałych stylów na stronie 14.
Dominacja (D)
Respondent, uzyskała wysoki wynik na skali Dominacji. Oznacza to, e przeszkody stoj ce na drodze
do upragnionych wyników pokonujesz przez kształtowanie swojego rodowiska.
Osoby z wyra nie zaznaczonymi cechami Dominacji (wysokie D) ch tnie podejmuj działania
przybli aj ce je do upragnionego celu. Poszukuj mo liwo ci rozwoju i samorealizacji, cz sto te
aspiruj do władzy i stanowisk kierowniczych. Z reguły ich główne cele to sprawowanie kontroli,
osi ganie wyników oraz swoboda podejmowania szybkich decyzji.
Rozwi zywanie problemów i konieczno radzenia sobie w trudnych sytuacjach nie odstrasza osób z
wysokim D nawet, je li wymaga kwestionowania istniej cego stanu rzeczy. Osoby, które uzyskały
wysoki wynik na skali Dominacji bez problemu radz sobie z ł czeniem ró norodnych czynno ci i
zada . Najlepiej pracuj , gdy otrzymuj trudne zlecenia lub zmuszone s całkowicie zmieni swój
punkt widzenia.
Pracownicy o wysokim D osi gaj najlepsze wyniki, gdy identyfikuj si z grup i sami sobie
wyznaczaj tempo działania. Mo e to by trudne, gdy typy dominuj ce nie znaosz by kontrolowane
ani ograniczane przez otoczenie. Utworzenie przewidywalnego rodowiska pracy bardzo ułatwia
sprawne współdziałanie Dominuj cych z kierownictwem i współpracownikami.
Szacowanie ryzyka i ostro no nie s mocn stron osób Dominuj cych, dlatego powinny otacza si
lud mi, którzy te umiej tno ci posiadaj . Nad długie rozmy lania przedkładaj działanie, st d w ich
naturze nie le y równie staranne rozwa anie wszystkich za i przeciw. Tak e tu przydałaby im si
pomoc. Osoba o du ych skłonno ciach do Dominacji powinna jak najcz ciej werbalizowa podstawy
swoich decyzji.
Osoby z wysokim D miewaj trudno ci z u wiadomieniem sobie, e musz polega na innych.
Zrozumie t zale no pomo e im kontakt z osobami bardziej ni oni otwartymi na potrzeby
otoczenia. Z pewno ci nie zaszkodzi te , je li osoby Dominuj ce naucz si cz ciej relaksowa .
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Ka dy z nas posiada pewne mocne strony, które czyni z nas osoby niepowtarzalne i warto ciowe.
Lubimy, gdy cechy te doceniaj inni i kiedy pomagaj nam one skutecznie działa w danym otoczeniu.
Jednak nawet nasze mocne strony mog by postrzegane jako słabo ci, je li wykorzystujemy je w
sposób nadmierny lub nieodpowiedni. Przeczytaj słowa w przyciemnionych polach w poni szych
czterech kolumnach. Przymiotniki te okre laj zachowania o Wysokim, rednim i Niskim nasileniu dla
ka dego stylu. Nast pnie zapoznaj si z dokładnym opisem swojego Wska nika Nat enia na
nast pnej stronie i naucz si wiadomie rozpoznawa swoje potencjalne mocne i słabe strony.
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C

28 egocentryczny

28 entuzjasta

28 pasywny

28 perfekcjonista

27 bezpo redni

27 towarzyski

27 cierpliwy

27 dokładny

26 odwa ny

26 maj cy sił przebicia

26 lojalny

26 skoncentrowany na
faktach

25 apodyktyczny

25 impulsywny

25 przewidywalny

25 dyplomatyczny

24 wymagaj cy

24 uczuciowy

24 stworzony do pracy
zespołowej

24 systematyczny

23 sugestywny

23 promuj cy siebie

23 spokojny

23 tradycyjny

22 ryzykant

22 ufny

22 zaborczy

22 uprzejmy

21 przedsi biorczy

21 wpływowy

21 zadowolony z siebie

21 ostro ny

20 zdecydowany

20 sympatyczny

20 bierny

20 pow ci gliwy

19 dociekliwy

19 otwarty na ludzi

19 zrelaksowany

19 hołduj cy wysokim
standardom

18 znaj cy swoj warto

18 wspaniałomy lny

18 skryty

18 my l cy analitycznie

17 rywalizuj cy

17 zrównowa ony

17 rozmy lny

17 wra liwy

16 szybki

16 uroczy

16 miły

16 dojrzały

15 polegaj cy na sobie

15 pewny siebie

15 solidny

15 unikaj cy

14 podejmuj cy wiadome
ryzyko

14 przekonuj cy

14 mobilny

14 „pozostaj cy sob ”

13 samokrytyczny

13 spostrzegawczy

13 otwarty

13 przekonany o własnej
słuszno ci

12 nie zwracaj cy na siebie
uwagi

12 znawca

12 czujny

12 zadufany w sobie

11 usuwaj cy si w cie

11 refleksyjny

11 gorliwy

11 wytrwały

10 realistyczny

10 rzeczowy

10 krytyczny

10 niezale ny

9

rozwa aj cy za i przeciw

9

logiczny

9

niezadowolony

9

sztywniak

8

potulny

8

opanowany

8

niecierpliwy

8

nieugi ty

7

konserwatywny

7

nie miały

7

porywczy

7

uparty

6

nastawiony pokojowo

6

podejrzliwy

6

zniecierpliwiony

6

nieprzewidywalny

5

łagodny

5

pesymistyczny

5

dny zmian

5

buntowniczy

4

cichy

4

pow ci gliwy
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czepialski

4

arogancki

3

niepewny

2

zale ny

1

skromny

3

zamkni ty w sobie

3

spontaniczny

3

nie daj cy si przekona

2

przewra liwiony na
swoim punkcie

2

sfrustrowany istniej cym
stanem rzeczy

2

nietaktowny

1

małomówny

1

aktywny

1

sarkastyczny
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Kolejne cztery strony zawieraj wyja nienia słów, które wskazuj Twój poziom nat
stylu DiSC®.

enia dla ka dego

Styl D
Osoby, które uzyskały podobny do Twojego wynik na skali D zwykle opisywane s za pomoc
nast puj cych przymiotników. Zakre l te, które uwa asz za swoje mocne strony i podkre l te z nich,
które mog przysparza Ci kłopotów.
Egocentryczna: Sprzeciw ani inne czynniki rozpraszaj ce zwykle nie s w stanie zwie Ci z kursu
na osi gni cie celu. Tego typu skupienie na sobie mo e okaza si po yteczne dla zespołu, gdy
Twoich współpracowników rozprasza biurokracja czy brak wspólnego stanowiska. Nie zapominaj
jednak, e nadmierne koncentrowanie si na własnym wn trzu mo e by odbierane jako cecha
uci liwa i wskazuj ca na egocentryzm.
Bezpo rednia: Jest to cecha powszechnie ceniona, gdy oszcz dza współpracownikom odgadywania
Twoich prawdziwych intencji. Mo esz równie stanowi inspiracj dla osób pow ci gliwych, które
niech tnie dziel si swoimi spostrze eniami i pogl dami. Inni mog jednak poczu si ura eni Twoj
nadmiern szczero ci , co utrudni dalsz komunikacj .
Odwa na: Zwykle nie ograniczasz si do utartych metod post powania. Nie boisz si stawia
wszystkiego na jedn kart , je li przyjdzie Ci na to ochota. Twoje zachowanie mo e sta si wzorem
dla osób obawiaj cych si ryzyka i nowo ci. Nie zapominaj jednak trzyma swojej brawury w ryzach –
inaczej Twoje lekkomy lne działania odstrasz od Ciebie współpracowników.
Apodyktyczna: Nastawienie na osi gni cie celu i zdecydowane działanie maj korzystny wpływ na
funkcjonowanie zespołu lub organizacji. Lecz je li zamkniesz si na sugestie i opinie innych w sytuacji,
gdzie wymagane jest wspólne stanowisko, spotkasz si z niech ci a nawet grupowym sprzeciwem.
Wymagaj ca: Cecha ta cz sto wi e si z wywieraniem nacisku na innych w celu osi gni cia
po danych wyników. Mo e by uznana za zalet w sytuacjach, gdy wraz z zespołem d ycie do
wspólnego celu lub staracie si dotrzyma terminu. Pami taj jednak, by szanowa przy tym uczucia
innych i nie narzuca im swojej woli.
Sugestywna: W miejscu pracy cecha ta mo e oznacza umiej tno przekonywania innych do swoich
racji. B dzie uznawana za atut w przypadku pracy w trudnych warunkach oraz konieczno ci
zachowania wymogów jako ciowych mimo krótkich terminów. Przestaje by uwa ana za cech
pozytywn je li wi e si z postaw sztywn i nieznosz c sprzeciwu.
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Styl i
Osoby, które uzyskały podobny do Twojego wynik na skali ‘i’ zwykle opisywane s za pomoc
nast puj cych przymiotników. Zakre l te, które uwa asz za swoje mocne strony i podkre l te z nich,
które mog przysparza Ci kłopotów.
Wpływowa: Umiej tno inspirowania innych i pobudzania ich do czynu to cechy sprawnych liderów.
Pozwalaj Ci one wpływa na innych lub działa w ich imieniu, gdy zachodzi taka potrzeba. Koniecznie
jednak pami taj o prawdomówno ci i odpowiedzialno ci wzgl dem innych, by nikt nie poczuł si
wprowadzony w bł d ani przedstawiony w nieprawdziwym wietle.
Sympatyczna: Miłe i pogodne usposobienie pomaga Ci odnale si w grupie i bardzo przydaje si w
pracy zespołowej. Natomiast je li ukrywasz swoje prawdziwe zdanie z obawy przed wydaniem si
niemił , ryzykujesz, e inni postrzega Ci b d jako osob nijak i pozbawion wyrazu.
Otwarta na ludzi: Nie unikasz o ywionych interakcji z innymi lud mi i najch tniej przebywasz w
samym centrum wydarze , dziel c si swoimi pomysłami z zespołem. Jest to cecha szczególnie mile
widziana przez introwertyków, którzy dzi ki Tobie swobodniej czuj si w grupie. Zachowania
towarzyskie s jednak nie na miejscu w sytuacjach, gdy trzeba skupi si na terminach lub
wykonywanym zadaniu.
Wspaniałomy lna: W miejscu pracy postawa ta oznacza skłonno do bezinteresownego
po wi cania czasu i energii. Jest to godna podziwu cecha, która wspaniale sprawdza si w d eniu do
wspólnego celu. Niemniej jednak staraj si oszcz dza czas i energi odmawiaj c, je li projektów
opatrzonych Twoim nazwiskiem jest zbyt wiele.
Zrównowa ona: Cecha ta odnosi si do Twojej pewno ci siebie wobec nowych sytuacji, ludzi czy
problemów. Twoje reakcje s zwykle wywa one i spokojne, bez wzgl du na to, z czym przychodzi Ci
si zmierzy . Taka postawa wzbudza szacunek i ch na ladownictwa. Mo esz jednak straci
wiarygodno , je li nie b dziesz okazywa zrozumienia dla trosk innych ludzi.
Urocza: W poł czeniu z inteligencj emocjonaln i zdolno ciami przywódczymi, Twoja umiej tno
przyci gania uwagi innych i przeci gania ich na swoj stron daje Ci ogromne mo liwo ci. Musisz
jednak pami ta , eby nie nadu ywa swojego uroku do manipulacji czy wykorzystywania innych
osób.
Pewna siebie: Twoje silne prze wiadczenie, e jeste w stanie podoła zadaniu mo e inspirowa
innych do podejmowania ryzyka, które znacznie zwi kszy ich szanse na sukces. Praca z osobami
pewnymi siebie to cenne do wiadczenie, pod warunkiem, e ich pewno siebie nie przybiera formy
samozadowolenia i zapatrzenia w siebie. Mo e to irytowa otoczenie i sprawia , e inni poczuj si
przy Tobie niewidzialni.
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Styl S
Osoby, które uzyskały podobny do Twojego wynik na skali S zwykle opisywane s za pomoc
nast puj cych przymiotników. Zakre l te, które uwa asz za swoje mocne strony i podkre l te z nich,
które mog przysparza Ci kłopotów.
Otwarta: Twój ekstrawertyzm otwiera przed Tob drzwi i zapewnia sympati współpracowników.
Sprzyja równie powstawaniu przyjaznej i wspieraj cej atmosfery. Istnieje jednak niebezpiecze stwo,
e Twoja jowialno sprowokuje innych do traktowania Ci niedostatecznie powa nie.
Czujna: Zdołaj Ci umkn tylko nieliczne aspekty rozpatrywanych problemów. Jeste czujna i
uwa nie obserwujesz rozwój sytuacji, tak e potrafisz zasygnalizowa problem na długo zanim
ktokolwiek inny pomy li o interwencji. Powinna jednak stara si unika drobiazgowego roztrz sania
drugorz dnych szczegółów.
Gorliwa: Twój entuzjazm bywa wr cz zara liwy. Kreuj c dynamiczne rodowisko pracy mo esz by
dla innych inspiracj do działania. Pami taj jednak, e przesadna gorliwo mo e doprowadzi do
sytuacji, w której posuwasz si do przodu zbyt szybko, by zwraca uwag na jako , czy kluczowe
detale.
Krytyczna: Mo esz hołdowa zasadzie “zero tolerancji”, która sprawdza si , gdy bezkompromisowa
szczero pozostaje jedynym rozwi zaniem pozwalaj cym wyeliminowa bł dy w projektach. Wtedy
przyniesie ona korzy ci i Tobie i Twojej organizacji. Staraj si jednak pami ta , eby nie rani swoimi
krytycznymi uwagami innych ludzi.
Niezadowolona: Uczucie niedosytu mo e by sił nap dow w d eniu do doskonałych osi gni i
oszałamiaj cych wyników. Okazywana w nadmiarze, mo e jendak sprawi , e b dziesz przez innych
postrzegana jako malkontent.
Niecierpliwa: Wielozadaniowo idzie w parze z niecierpliwo ci . Ta cecha mo e okaza si
pomocna przy zajmowaniu si jednocze nie wieloma ró nymi projektami. Jednak ludziom o takich
predyspozycjach trudno jest si skupi na wykonywaniu tylko jednej czynno ci naraz.
Porywcza: Umiesz szybko podejmowa decyzje. To bardzo cenna umiej tno w rodowisku pracy, w
którym stykasz si z powa nymi problemami. Ta umiej tno mo e jednak okaza si zgubna, gdy
decyzje podejmujesz w zbytnim po piechu lub zanim zgromadzisz wszystkie potrzebne informacje.
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Styl C
Osoby, które uzyskały podobny do Twojego wynik na skali C zwykle opisywane s za pomoc
nast puj cych przymiotników. Zakre l te, które uwa asz za swoje mocne strony i podkre l te z nich,
które mog przysparza Ci kłopotów.
Uparta: W konfrontacji z przeszkodami przejawiasz olbrzymie przywi zanie do wcze niej ustalonych
planów. Twoja determinacja mo e istotnie zwi kszy szanse na powodzenie skomplikowanych
projektów. Jednak brak zgody na kompromisy mo e te przynie efekt odwrotny do zamierzonego i
uniemo liwi uko czenie projektu.
Nieprzewidywalna: Cecha ta jest Twoim atutem, gdy wykorzystujesz j do podtrzymywania uwagi
współpracowników i zach cania ich do kreatywno ci. Natomiast je li Twoja nieprzewidywalno sprawia,
e inni Ci unikaj , musisz uzna j za wad .
Buntownicza: N ci Ci wizja odrzucenia konwencji. Ignoruj c tradycyjne bariery zyskujesz otwarto na
nowe pomysły i odkrywcze koncepcje. Jednak gdy bunt stanie si Twoj automatyczn reakcj w ka dej
sytuacji, Twoja postawa mo e zacz przysparza Ci problemów.
AroganckiArogancka: Otacza Ci aura buntowniczki. Odporno na presj grupy mo e okaza si
cech niezwykle korzystn , je li jest ródłem tak potrzebnej konstruktywnej krytyki. Uwa aj jednak, by
Twoja pryncypialna postawa nie przekształciła si w jawn niesubordynacj .
Nie daj ca si przekona : Cecha ta oznacza, e nie potrafisz ust powa i podporz dkowa si
decyzjom innych. Twoja determinacja mo e okaza si nieoceniona w przypadku zagro enia realizacji
wa nych celów. Upór przestaje jednak by cech pozytywn , gdy staje na przeszkodzie zmianom na
lepsze.
Nietaktowna: Wyra asz si w sposób bezpo redni i nie przykładasz wielkiej wagi do konwenansów.
Dzi ki temu wszyscy znaj Twoje zdanie na ka dy temat. Okazuje si to zalet w rodowisku pracy,
wymagaj cym bezpo redniej komunikacji. Istnieje te oczywi cie ryzyko, e Twoje otoczenie poczuje si
ura one i odsunie si od Ciebie.
Sarkastyczna: Prawdopodobnie cz sto wykorzystujesz humor do rozładowania napi cia. Poczucie
humoru bardzo si przydaje przy przełamywaniu lodów w niezr cznych sytuacjach, jednak u ywane w
nadmiarze mo e irytowa Twoich współpracowników, którzy pomy l , e z nich kpisz.
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Cz
III: Twój Klasyczny Profil
Zachowania
®

Sekcja I

DiSC Classic 2.0

Sposób, w jaki ł cz si ze sob style Dominacji, Wpływu, Stało ci i Sumienno ci tworzy profil
zachowa ró ny dla ka dej kombinacji. Nasze badania umo liwiły wyodr bnienie 15 najpowszechniej
wyst puj cych, niepowtarzalnych profilów zachowania. Ka dy „klasyczny profil” zachowania
opisali my w oparciu o dodatkowe badania teoretyczne i kliniczne, by pomóc ludziom zrozumie i
scharakteryzowa własne zachowania.
Respondent, twój Klasyczny Profil Zachowania to Styl zachowania Zwyci zcy. Zapoznaj si z
zamieszczonym poni ej opisem. Zaznacz fragmenty, które w twoim przekonaniu opisuj ci najtrafniej.

Styl zachowania Zwyci zcy
Motywacja Respondent
Respondent jako osoba o profilu Zwyci czyni potrafisz szybko my le i wykazujesz zwykle du
pewno ci siebie. Jeste wytrwała i nieust pliwa do tego stopnia, e wydajesz si by tward
indywidualist . Przejawiasz dominuj c osobowo , co zwi ksza prawdopodobie stwo, e
postrzegana b dziesz jako osoba stanowcza i bezpo rednia.

doz

D ysz do wysokich stanowisk. wietnie czujesz si w sytuacjach wymagaj cych współzawodnictwa i
szukasz okazji do wygrywania z innymi. Ch tnie bierzesz na siebie odpowiedzialno i niełatwo Ci
onie mieli . Tendencj do werbalizowania swoich rzeczywistych odczu sprawia, e
najprawdopodobniej nie masz kłopotów z zaznaczeniem siły swojego autorytetu i ego.
Twoja ywiołowa niezale no sprawia, e otacza Ci aura wysokiego mniemania o sobie. Na taki
obraz składa si równie to, e cz sto bywasz niecierpliwa i wyniosła. W ekstremalnych przypadkach
mo esz w relacjach z innymi sprawia wra enie osoby brutalnej i nieczułej.
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Cz
III: Twój Klasyczny Profil
Zachowania
®

Sekcja I

DiSC Classic 2.0

Respondent
Nawyki w rodowisku Pracy
Poszukujesz okazji, w których mo esz weryfikowa i rozwija praktyczne umiej tno ci. Intryguj Ci
unikalne zlecenia, a nowe mo liwo ci zwykle przykuwaj Twoj uwag . Dlatego te unikasz rutyny i
przewidywalnych prac. Najbardziej odpowiadaj Ci trudne, wymagaj ce zadania i jasno wytyczone
cele.
Szybkie tempo pracy pomaga Ci utrzyma najwy sz form i koncentracj . Gardzisz wi c pewnie
powolnymi i metodycznymi zaj ciami. Irytuje Ci tak e bezpo rednia kontrola oraz konieczno
skupiania si na czasochłonnych detalach. Kiedy to tylko mo liwe, starasz si unika wszelkich
czynników ograniczaj cych. Niezale nie od poziomu komfortu w trakcie realizacji zadania, potrafisz
by z siebie bardzo zadowolona, gdy ju wykonasz projekt.
Konsekwentnie d ysz do uzyskania jak najlepszych wyników. W obliczu przeszkód wykazujesz upór,
a w p dzie do wysokiej jako ci nie znasz kompromisów. Naturalnie, Twoja wytrwało przynosi
organizacji stałe korzy ci.
Cenisz sobie niezale no i zwykle lubisz pracowa sama. Tym samym komisje i zespoły zadaniowe
nie s dla Ciebie idealnym rodowiskiem pracy. Praca grupowa cz sto wzbudza w Tobie niepokój,
jednak nigdy nie wahasz si prosi współpracowników o potrzebne wsparcie. Najcz ciej szukasz
pomocy innych przy zadaniach wymagaj cych czynno ci rutynowych.
Wpływ na współpracowników wywierasz zwykle za pomoc siły charakteru. Zdarza Ci si okazywa
zniecierpliwienie i krytyczne nastawienie do osób, które do konkluzji dochodz wolniej, lub które
uwa asz za pozbawione motywacji. Z drugiej strony cenisz sobie zwykle tych współpracowników,
którzy potrafi uzyskiwa przewidywalne rezultaty. Szanujesz osoby, które pracuj szybko i osi gaj
odpowiednie wyniki.
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Respondent
Bli sze informacje
Zdarza Ci si popada w konflikty ze współpracownikami, gdy wiele projektów postrzegasz jako pole
do rywalizacji. Przejawiasz olbrzymie d enie do zdobycia pozycji lidera i zwyci zcy. Musisz jednak
zrozumie , e wi kszo działa to nie zawody, gdzie konieczni s zwyci zcy i pokonani.
Twoja silna potrzeba niezale no ci oznacza, e trudno Ci si zgra z zespołem. Cz sto niech tnie
bierzesz udział działaniach grupowych. Twoje zachowanie mo e wyda si innym aroganckie lub
protekcjonalne, za Twój nadmierny krytycyzm wobec współpracowników b dzie to wra enie
pot gował. Lekarstwem na taki stan rzeczy mo e by cz stsze branie pod uwag zdania
współpracowników oraz zaprzestanie automatycznego lekcewa enia ich wkładu. Spróbuj równie
wykształci w sobie autentyczn trosk o współpracowników. Przyda Ci si spojrzenie na pomysły
innych osób jako na potencjalne rozwi zania problemów.
Ch tnie i z łatwo ci znajdujesz bł dy i niedoci gni cia, które mog negatywnie wpłyn na
oczekiwane wyniki. Traktujesz to jako pretekst do przej cia kontroli nad projektem, je li uznasz, e
sytuacja tego wymaga. Mo e to jednak jednocze nie oznacza wzi cie odpowiedzialno ci za projekt
nawet, gdy nie le y to w Twoich kompetencjach. Jedn z przyczyn takiej decyzji mo e by Twoja
obawa przed zdobyciem łatki naiwniaczki. Boisz si , e współpracownicy Ci wykorzystaj , je li tylko
im na to pozwolisz.
Zamiast przekracza granice posiadanych uprawnie lub narusza cudze kompetencje powinna
stara si zwerbalizowa swój tok my lenia. Przedstawiaj c innym własne racje mo esz zapobiec
konfliktom. W d eniu do poprawy efektywno ci powinna jeszcze popracowa nad cierpliwo ci i
pokor .
Respondent, jeste przekonan o własnych mo liwo ciach indywidualistk . Twój elazny upór mo e
przynie korzy ci całej organizacji.
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DiSC
®

Sekcja II

DiSC Classic 2.0

DiSC Classic opiera si na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery
style zachowania. S to: Dominacja (D), Wpływ (i), Stało (S) i Sumienno (C). Dla cz ci osób
typowy jest jeden styl zachowania, dla innych dwa lub trzy.
Czym ró ni si Twój styl zachowania DiSC od pozostałych? Co ł czy go z innymi? Te istotne kwestie
pomo e wyja ni zamieszczony tu szczegółowy opis modelu DiSC. Ka dy ze stylów zachowania
DiSC w poni szym kwadracie ma co wspólnego z s siednimi stylami. Zauwa , e przedstawiciele
stylów C i S maj tendencj do postrzegania samych siebie jako osób słabszych od otoczenia. Mog
tym samym d y do kształtowania otoczenia, gdy odnosz wra enie, e nie posiadaj nad nim
wystarczaj cej bezpo redniej kontroli. Natomiast style D oraz i uwa aj si za silniejsze od otoczenia.
Mog wi c by bardziej asertywne, poniewa maj wra enie wi kszej kontroli nad otoczeniem. Co
wi cej, style D i C uznaj swoje otoczenie za niesprzyjaj ce (wrogie i niech tne), za style i oraz S –
za sprzyjaj ce (przyjazne i wspieraj ce).
Postrzega Siebie jako
osob Silniejsz od
Otoczenia

Postrzega
Otoczenie jako
Niesprzyjaj ce

D i
C S

Postrzega
Otoczenie jako
Sprzyjaj ce

Postrzega Siebie jako
osob Słabsz od
Otoczenia

Poni sza ilustracja przedstawia model DiSC bardziej szczegółowo. Prezentuje cztery style przez
pryzmat cech obserwowalnych i behawioralnych. Wida , e osoby reprezentuj ce style C i S działaj
w sposób przemy lany i w umiarkowanym tempie, podczas gdy reprezentanci stylów D oraz i s
aktywni i lubi działa szybko. Co wi cej, przedstawiciele stylów D i C s na ogół krytyczni i ceni
logik , podczas gdy osoby reprezentuj ce style S oraz i s bardziej ufne i otwarte na ludzi.
Aktywny Działa szybko
Asertywny miały

Krytyczny Ceni
logik Sceptyczny
Lubi rywalizacj

D i
C S

Zgodny Otwarty
na ludzi Chłonny
Miły

Rozwa ny Działa w
umiarkowanym tempie
Spokojny Ostro ny
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W poni szej tabeli znajdziesz ogólny opis wszystkich czterech stylów DiSC®. Lektura opisów pomo e Ci
lepiej zrozumie osoby reprezentuj ce podobne i ró ne od Twojego style zachowania.

D DOMINACJA

i WPŁYW

Nacisk na kształtowanie otoczenia poprzez pokonywanie
przeciwno ci w celu osi gania rezultatów.

Nacisk na kształtowanie otoczenia przez wpływanie lub
przekonywanie innych.

OPIS

PLAN DZIAŁANIA

OPIS

PLAN DZIAŁANIA

Charakterystyczne zachowania
takiej osoby

Taka osoba potrzebuje innych,
którzy:

Charakterystyczne zachowania
takiej osoby

Taka osoba potrzebuje innych, którzy:

osi ganie natychmiastowych
wyników
inicjowanie działa
podejmowanie wyzwa
szybkie podejmowanie decyzji
kwestionowanie status quo
przyjmowanie kierowniczej pozycji
stawianie czoła trudno ciom
rozwi zywanie trudno ci

Czego taka osoba pragnie w
swoim rodowisku
władza i autorytet
presti i wyzwania
mo liwo ci osobistych osi gni
szeroki zakres działa
bezpo rednie odpowiedzi
mo liwo awansu
brak kontroli i nadzoru
wiele nowych i zró nicowanych
działa

rozwa aj wszystkie „za i przeciw”
podejmuj wiadome ryzyko
post puj ostro nie
tworz przewidywalne rodowisko
badaj fakty
zastanawiaj si przed podj ciem
decyzji
zwracaj uwag na potrzeby
innych

Aby zwi kszy swoj wydajno
osoba powinna

,

otrzymywa trudne zadania do
realizacji
zrozumie , e potrzebuje innych
ludzi
posługiwa si technikami z
do wiadczenia praktycznego
do wiadcza sporadycznie silnych
prze y
identyfikowa si z grup
przedstawia uzasadnienia
swoich wniosków
u wiadamia sobie istniej ce
sankcje
samodzielnie ustala tempo pracy
i wi cej odpoczywa

C SUMIENNO

spotykanie si z lud mi
wywieranie dobrego wra enia
elokwencja
tworzenie motywuj cej atmosfery
wywoływanie entuzjazmu
zabawianie ludzi
optymistyczne podej cie do ludzi i
sytuacji
uczestnictwo w grupie

Czego taka osoba pragnie w
swoim rodowisku
popularno , społeczne uznanie
powszechne uznanie dla
zdolno ci
swoboda wypowiadania si
aktywno grupowa poza prac
demokratyczne stosunki
brak kontroli i konieczno ci
zajmowania si szczegółami
mo liwo wyra ania siebie
szkolenie i doradztwo
korzystne warunki pracy

koncentruj si na zadaniu
poszukuj faktów
wypowiadaj si „bez ogródek”
szanuj szczero
stosuj usystematyzowane metody
działania
wol mie do czynienia z rzeczami,
ni z lud mi
prezentuj logiczne podej cie
manifestuj swoj induwidualno

Aby zwi kszy swoj
wydajno , osoba powinna
kontrolowa czas, je li warto ci w
skalach D lub S s niskie
podejmow obiektywne decyzje
stosowa zarz dzanie oparte na
praktyce
bardziej realistycznie ocenia innych
ustala hierarchi wa no ci oraz
terminy
by bardziej stanowczym wobec
innych, je li wynik w skali D jest niski

S STAŁO

Nacisk na sumienn prac w ramach istniej cych uwarunkowa
w celu zapewnienia jako ci i dokładno ci.

Nacisk na współprac z innymi w istniej cych okoliczno ciach w
celu wykonania zadania.

OPIS

PLAN DZIAŁANIA

OPIS

PLAN DZIAŁANIA

Charakterystyczne zachowania
takiej osoby

Taka osoba potrzebuje innych,
którzy:

Charakterystyczne zachowania
takiej osoby

Taka osoba potrzebuje innych, którzy:

cisłe przestrzeganie
najwa niejszych dyrektyw i
standardów
koncentracja na najwa niejszych
szczegółach
my lenie analityczne, rozwa anie
wszystkich „za i przeciw”
post powanie z lud mi w sposób
dyplomatyczny
subtelne i taktowne podej cie do
konfliktów
dokładno
krytyczna analiza wykonywanej
pracy
systematyczne podej cie do
sytuacji i działa

Czego taka osoba pragnie w
swoim rodowisku
jasno zdefiniowane oczekiwania
odno nie wyników pracy
znaczenie jako ci i dokładno ci
chłodna, rzeczowa atmosfera
mo liwo ci demonstrowania
fachowych umiej tno ci
kontrola nad czynnikami
wpływaj cymi na wykonywan
prac
mo liwo ci zadawania pyta
„dlaczego”
uznanie dla konkretnych
umiej tno ci i osi gni

powierzaj innym wa ne zadania
szybko podejmuj decyzje
traktuj procedury jedynie jako
wskazówki
dochodz do kompromisu z
przeciwnikami
wyra aj niepopularne pogl dy
inicjuj i ułatwiaj dyskusje
zach caj do pracy zespołowej

Aby zwi kszy swoj wydajno
osoba powinna

,

posiada czas na dokładne
planowanie
dokładnie zna zakres
obowi zków oraz kryteria oceny
wyników pracy
zaplanowa oceny wyników pracy
otrzymywa konkretne informacje
zwrotne dotycz ce wykonanej
pracy
szanowa tak samo warto
osobist innych, jak i ich
osi gni cia
wyrobi w sobie tolerancj na
konflikty
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pracuj w sposób stały i
przewidywalny
okazuj cierpliwo
rozwijaj specjalistyczne
umiej tno ci
pomagaj innym
zachowuj si lojalnie
s uwa nymi słuchaczami
uspokajaj rozemocjonowane
osoby
tworz stabilne, harmonijne
rodowisko pracy

Czego taka osoba pragnie w
swoim rodowisku
utrzymanie status quo chyba, e
istniej uzasadnione powody do
zmiany
przewidywalne schematy działa
nagradzanie za wykonan prac
minimalne oddziaływanie pracy
na ycie domowe
szczere uznanie
identyfikacja z grup
standardowe procedury realizacji
zada
minimum konfliktów

szybko reaguj na nieoczekiwane
zmiany
zmuszaj do wysiłku w celu realizacji
przyj tych zada
anga uj si wi cej, ni w jedn
rzecz jednocze nie
potrafi si zareklamowa
wywieraj nacisk na innych
nie przeszkadza im praca w
nieprzewidywalnych warunkach
pomagaj ustali hierarchi zada
s elastyczni w doborze sposobów
post powania

Aby zwi kszy swoj
wydajno , osoba powinna
by przygotowanym na zmiany
potwierdza swoj warto
wiedzie , jaki jest jej indywidualny
wkład w wysiłki grupy
posiada współpracowników o
podobnych kompetencjach i
szczero ci
zna wytyczne zada
by zach canym do kreatywno ci
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Na kolejnych stronach znajduj si opisy wszystkich 15 Klasycznych Profilów Zachowania. Ka dy z
nich opisuje zachowania typowe dla specyficznej kombinacji czterech stylów DiSC®.
Styl zachowania
Badacza
D

i

S

Cele: sprawowanie wa nych funkcji oraz
posiadanie władzy

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: jest beznami tny; cechuje go
samodyscyplina

7

Kryteria oceny innych: korzystanie z
rzeczowych informacji

6
5
4
3
2
1

1

Przykład

Sposoby oddziaływania na innych:
determinacja, nieust pliwo
Przydatno w organizacji: dokładnie
wypełnia zadania; z zaanga owaniem pracuje
nad zadaniami, samodzielnie lub w małej
grupie
Nadu ywa: bezceremonialno ci;
podejrzliwo ci wobec innych
W obliczu trudno ci: ma skłonno do
internalizacji konfliktów; zachowuje urazy do
innych
Obawia si : kontaktu z masami; obowi zku
przekonywania do abstrakcyjnych idei
Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
elastyczno ; akceptacja innych;
zaanga owanie w relacje interpersonalne

Styl zachowania
Doradcy
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

C
7

Wizerunek: jest przyst pny; okazuje uczucia
oraz wyrozumiało
Cele: przyja

; szcz

cie

Kryteria oceny innych: postawa akceptacji;
umiej tno doszukiwania si dobra w
ludziach

Obiektywni i analityczni Badacze pełni rol
beznami tnych „kotwic rzeczywisto ci.” To osoby skryte,
które spokojnie i wytrwale pod aj swoj drog do
ustalonego celu. Badacze odnosz sukcesy w wielu
dziedzinach nie dzi ki wszechstronno ci, lecz ze wzgl du
na swój upór i determinacj w realizacji zada . Poszukuj
wyra nego celu, na podstawie którego mog opracowa
systematyczny plan i zorganizowa działanie. Kiedy
przyst pi ju do jakiego przedsi wzi cia, nieust pliwie
walcz o osi gni cie swych celów. Czasami potrzebuj
czyjej interwencji, by zmieni kierunek działania. Przez
innych mog by postrzegani jako osoby uparte i
zadufane w sobie.
Badacze dobrze radz sobie z ambitnymi zadaniami
technicznymi, gdy na podstawie konkretnych danych
mog interpretowa informacje i wyci ga wnioski. Działa
na nich logika, nie emocje. Gdy trzeba przekona innych
do jakiej koncepcji, najlepiej radz sobie z konkretnym
produktem.
Badaczom nie zale y zbytnio na dogadzaniu innym. Wol
pracowa samodzielnie. Mog by postrzegani jako
chłodni, bezceremonialni i nietaktowni. Badacze ceni
swoje własne zdolno ci intelektualne i os dzaj innych
według ich sprawno ci posługiwania si faktami oraz
logik . Aby poprawi swoje kontakty interpersonalne,
Badacze powinni popracowa nad swoj wyrozumiało ci
dla innych, a zwłaszcza dla ich uczu .

Doradcy s szczególnie skuteczni w rozwi zywaniu
problemów innych. Imponuj im swoim ciepłem, empati
oraz wyrozumiało ci . Jako osoby optymistyczne z
łatwo ci doszukuj si dobra u innych. W relacji z innymi
Doradcy wol budowa długotrwałe zwi zki. Doradca to
dobry słuchacz, ch tnie zajmuje si problemami innych, a
swoje sugestie wyra a taktownie, powstrzymuj c si od
narzucania swoich pogl dów.

6
5
4
3

Sposoby oddziaływania na innych: relacje
osobiste; polityka „otwartych drzwi”
Przydatno w organizacji: jest stały i
przewidywalny; buduje wiele zwi zków
przyjacielskich; zwraca uwag na uczucia
innych

2

Nadu ywa: „owijania w bawełn ”; tolerancji
1

1

Przykład

W obliczu stresu: staje si zbyt elastyczny i
przyjacielski; jest bezkrytycznie ufny wobec
ludzi
Obawia si : wywierania presji na ludzi;
oskar enia o wyrz dzenie komu krzywdy

Doradcy maj skłonno do zbytniej tolerancji i
cierpliwo ci wobec osób nieproduktywnych. W sytuacji
stresowej trudno im czasem skonfrontowa si z
problemami zwi zanymi z wynikami działa . Mog
stosowa metod „owijania w bawełn ” przy wydawaniu
polece , stawianiu da lub dyscyplinowaniu innych.
Kieruj c si zasad , e „wa ni s ludzie”, Doradcy mog
kła mniejszy nacisk na realizacj zadania. Czasami
mog wymaga pomocy przy ustalaniu i przestrzeganiu
realistycznych terminów.
Doradcy cz sto odbieraj krytyk jako osobisty afront, ale
dobrze reaguj na po wi con im uwag oraz
komplementy za wykonane zadania. Doradcy na
odpowiedzialnych stanowiskach zwykle przywi zuj du
wag do jako ci warunków pracy oraz chwalenia
członków swojej grupy.

Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
wyznaczanie realistycznych terminów;
inicjatywa wykonania zada
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Styl zachowania
Inspiratora
D

i

S

Cele: kontrolowanie otoczenia lub słuchaczy

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: akceptuje agresj ; pomniejsza
znaczenie uczu

7
6
5

Kryteria oceny innych: demonstracja
osobistej siły, charakter oraz pozycja
społeczna
Sposoby oddziaływania na innych: urok,
kierowanie, zastraszanie; stosowanie nagród

4
3

Przydatno w organizacji: pełni rol osoby
aktywizuj cej ludzi; inicjuje, wymaga,
komplementuje, dyscyplinuje

2

Nadu ywa: zasady „cel u wi ca rodki”
1

1

W obliczu trudno ci: zaczyna manipulowa ,
staje si kłótliwy lub wojowniczy

Przykład

Obawia si : zachowania przejawiaj cego si
słabo ci ; utraty pozycji społecznej
Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
szczera wra liwo ; gotowo do pomagania
innym w osobistym rozwoju

Styl zachowania
Obiektywnego
My liciela
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: odrzuca agresj w relacjach
mi dzyludzkich
Cele: poprawno
Kryteria oceny innych: zdolno
my lenia

C

logicznego

7
6

Sposoby oddziaływania na innych:
posługiwanie si faktami, danymi oraz
logicznymi argumentami

Inspiratorzy wiadomie usiłuj kształtowa my li oraz
działania innych. Chc kontrolowa swoje otoczenie. S
przebiegli w rozpoznawaniu motywacji osób i
manipulowaniu nimi tak, aby zmieni ich zachowanie w z
góry okre lony sposób.
Inspiratorzy doskonale wiedz , co chc osi gn , ale nie
zawsze wyra aj to wprost. O swoich celach informuj
dopiero po „urobieniu” innych, np. po uprzednim
zaoferowaniu przyja ni temu, kto pragnie akceptacji,
władzy temu, kto lubi panowa , a bezpiecze stwa temu,
kto pragnie przewidywalnego otoczenia.
W relacjach z innymi potrafi by czaruj cy. Kiedy
potrzebuj pomocy przy monotonnych i czasochłonnych
zadaniach, maj du sił przebicia. W kontakcie z nimi
inni do wiadczaj cz sto sprzecznych odczu : czuj
przyci ganie do Inspiratorów, a jednocze nie zachowuj
dystans. Ze wzgl du na zdolno ci manipulacyjne
Inspiratorów mog si czu przez nich „wykorzystani”.
Inspiratorzy mog czasem budzi l k w innych i
podwa a ich decyzje, jednak na ogół s bardzo lubiani
przez współpracowników, poniewa wykorzystuj swoje
zdolno ci werbalne do ci głego przekonywania innych do
siebie. Inspiratorzy zdecydowanie wol osi ga cele na
drodze współpracy i perswazji ni dominacji.

Obiektwyni My liciele cz sto posiadaj wysoko rozwini t
zdolno krytycznego my lenia. Wyci gaj c wnioski i
planuj c działania, kład nacisk na znaczenie faktów; we
wszystkim, co robi , staraj si by poprawni i dokładni.
W swojej pracy cz sto ł cz intuicj ze zgromadzonymi
przez siebie faktami. Kiedy maj w tpliwo ci dotycz ce
jakiego sposobu post powania, staraj si unikn
publicznej pora ki poprzez skrupulatne przygotowanie.
Obiektywni My liciele najpierw b d doskonali now
umiej tno w samotno ci, a potem dopiero wykorzystaj
j w grupie.

5
4
3
2
1

1

Przydatno w organizacji: definiuje i
wyja nia; uzyskuje, ocenia oraz sprawdza
informacje
Nadu ywa: analizy
W obliczu trudno ci: ma skłonno
zamartwiania si

do

Przykład
Obawia si : irracjonalnych działa ;
mieszno ci
Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
otwarcie si ; publiczne omówienie swoich
spostrze e i opinii
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Obiektywni My liciele wol pracowa z osobami, którym
tak samo zale y na zachowaniu spokojnej atmosfery
pracy. Czasami uchodz za nie miałych; mog by
pow ci gliwi w wyra aniu swoich uczu . Szczególnie
niezr cznie czuj si w towarzystwie osób agresywnych.
Pomimo łagodnego usposobienia maj siln potrzeb
kontrolowania swojego otoczenia. Zwykle tak kontrol
sprawuj nie wprost, lecz wymagaj c od innych
przestrzegania okre lonych zasad i standardów.
Obiektywni my liciele, którym zale y na znalezieniu
„wła ciwej” odpowiedzi, mog mie trudno ci z
podejmowaniem decyzji w niejasnych sytuacjach. Z
powodu skłonno ci do zamartwiania si zdarza im si
popada w „analityczny parali ”. Obiektywnemu
My licielowi trudno przyzna si do popełnionego bł du.
Raczej b dzie starał si znale informacje, które
potwierdz jego stanowisko.
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Styl zachowania
Oceniaj cego
D

i

S

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

7
6

Wizerunek: pragnie dobrze wygl da
Cele: „zwyci stwo” w dobrym stylu
Kryteria oceny innych: zdolno
inicjowania działa

do

Sposoby oddziaływania na innych: docenia
współzawodnictwo

5
4

Przydatno w organizacji: osi ga cele
razem z zespołem

3

Nadu ywa: autorytetu; pomysłowo ci

2

W obliczu stresu: staje si niespokojny,
krytyczny, niecierpliwy

1

1

Obawia si : „straty” lub „pora ki”;
dezaprobaty innych

Przykład

Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
indywidualne wykonywanie zada ; wi ksza
empatia przy okazywaniu dezaprobaty;
bardziej równomierne tempo

Styl zachowania
Perfekcjonisty
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: podkre la swoje kompetencje;
jest pow ci gliwy i ostro ny
Cele: stabilizacja; przewidywalne osi gni cia

C
7
6
5
4

Kryteria oceny innych: precyzyjne standardy
Sposoby oddziaływania na innych: dbało
o szczegóły; dokładno
Przydatno w organizacji: jest sumienny;
dba o utrzymanie standardów; zwraca uwag
na jako

3
2
1

Nadu ywa: procedur oraz podej cia
asekuracyjnego; za bardzo polega na
ludziach, produktach oraz procesach, które
sprawdziły si w przeszło ci

1

Przykład

W obliczu trudno ci: staje si taktowny i
dyplomatyczny
Obawia si : antagonizmów
Czynniki zwi kszaj ce efektywno :
elastyczno ról; niezale no oraz
współzale no ; wiara we własn warto
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Oceniaj cy potrafi wykorzysta twórcze idee do celów
do rezultatów, stosuj c bezpo rednie
praktycznych. D
metody. Nastawieni s na współzawodnictwo, ale zwykle
postrzegani s raczej jako asertywni ni agresywni,
poniewa licz si z innymi. Anga uj c ludzi do zada ,
wol posłu y si perswazj ni wydawa polecenia lub
rozkazy. Nakłaniaj otoczenie do współpracy, wyja niaj c
powody proponowanych działa .
Oceniaj cy pomagaj innym zobaczy kroki niezb dne do
osi gni cia rezultatów. Zwykle przygotowuj sobie
szczegółowy plan działania, aby w uporz dkowany
sposób zbli a si do zało onych rezultatów. Usilnie
pragn c wygranej, Oceniaj cy mog straci cierpliwo ,
gdy nie udaje im si utrzyma swoich standardów lub gdy
zadanie wymaga wytrwałej i systematycznej realizacji.
Mocn stron Oceniaj cych jest krytyczne my lenie. Nie
kryj swoich krytycznych uwag, a ich słowa czasami
potrafi by uszczypliwe. Lepiej panuj nad sytuacj , je li
sami ustalaj swoje tempo pracy i wypoczynku. Przydatn
formuł dla Oceniaj cych mo e by „Raz wygrywasz, raz
przegrywasz.”

Perfekcjoni ci s osobami obdarzonymi systematycznym i
analitycznym umysłem, przestrzegaj cymi ustalonych
procedur zarówno w yciu osobistym, jak i zawodowym.
S bardzo sumienni, wietnie radz sobie z zadaniami,
które wymagaj zwracania uwagi na szczegóły oraz
dokładno ci. Poniewa perfekcjoni ci pragn
niezmiennych warunków oraz przewidywalnych
czynno ci, najlepiej czuj si w dobrze okre lonym
rodowisku pracy. Wymagaj szczegółowych informacji
dotycz cych oczekiwa , ram czasowych oraz procedur
oceny wyników pracy.
Grozi im niebezpiecze stwo ugrz ni cia w nieistotnych
szczegółach podczas podejmowania decyzji. Cho
posiadaj zdolno do podejmowania wa nych decyzji, to
cz sto spotyka ich krytyka za długotrwałe zbieranie i
analiz informacji. Chocia lubi wysłuchiwa opinii
swoich przeło onych, Perfekcjoni ci s skłonni podj
ryzyko, o ile posiadaj wystarczaj c ilo danych, które
mo na podda analizie i wykorzysta do wyci gni cia
wniosków.
Perfekcjoni ci oceniaj samych siebie i innych za pomoc
precyzyjnych standardów zwi zanych z osi ganiem
konkretnych celów, przy jednoczesnym przestrzeganiu
standardowych procedur post powania. Baczne
zwracanie uwagi na obowi zuj ce standardy oraz
utrzymanie jako ci jest niezwykle cenne dla organizacji.
Perfekcjoni ci mog mie skłonno do oceny samych
siebie przez pryzmat tego, co robi , a nie tego kim s jako
ludzie. Mo e to prowadzi do sytuacji, w której słysz c
komplement pod swoim adresem, my l „Czego ta osoba
ode mnie chce?” Dzi ki przyjmowaniu do wiadomo ci
szczerych pochwał, Perfekcjoni ci mog wzmocni
poczucie pewno ci siebie.
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Styl zachowania
Post powca
D

i

S

Cele: nowe mo liwo ci

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: zale y mu na zaspokojeniu
osobistych potrzeb

7

Kryteria oceny innych: zdolno do
spełniania standardów Post powca

6
5

Sposoby oddziaływania na innych:
znajdywanie rozwi za problemów;
demonstrowanie osobistego poczucia siły

4
3
2
1

1

Przykład

Przydatno w organizacji: unika
„spychologii”; poszukuje nowych lub
innowacyjnych metod rozwi zywania
problemów
Nadu ywa: kontroli nad lud mi i sytuacjami w
celu realizacji swoich własnych celów
W obliczu trudno ci: staje si wojowniczy w
sytuacji zagro enia indywidualizmu lub utraty
ambitnych mo liwo ci

Post powcy to cz sto indywiduali ci o silnej woli, którzy
stale poszukuj nowych horyzontów. Polegaj na sobie,
my l niezale nie i wol poszukiwa własnych rozwi za .
W niewielkim stopniu ulegaj ograniczaj cym wpływom
grupy, unikaj konwencji i cz sto tworz nowatorskie
rozwi zania.
Najcz ciej działaj zdecydowanie i bezporednio, ale
potrafi tak e sprytnie manipulowa lud mi i sytuacjami.
Kiedy wraz z innymi znajd si w sytuacji, która ogranicza
ich indywidualno , cz sto staj si wojowniczy. S
wytrwali w d eniu do upragnionych rezultatów i zrobi
wszystko, aby pokona przeszkody stoj ce na drodze do
sukcesu. Ponadto maj wysokie oczekiwania wobec
innych i mog by krytyczni, gdy nie spełnia si ich
standardów.
Post powców najbardziej interesuje realizacja własnych
celów. Du e znaczenie maj dla nich mo liwo ci awansu
oraz ambitne wyzwania. Jako osoby koncentruj ce si na
rezultatach, mog wydawa si mało empatyczni i
niewra liwi na innych.

Obawia si : nudy; utraty kontroli
Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
cierpliwo , empatia; uczestnictwo oraz
współpraca z innymi; systematyczna realizacja
zada oraz zwracanie uwagi na jako

Styl zachowania
Profesjonalisty
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: chce nad a za innymi pod
wzgl dem wysiłku i kompetencji technicznych
Cele: rozwój osobisty

C
7
6
5
4
3
2

Kryteria oceny innych: samodyscyplina;
stanowiska i awanse
Sposoby oddziaływania na innych: wiara w
zdolno innych do opanowania nowych
umiej tno ci; opracowywanie „wła ciwych”
procedur i działa
Przydatno w organizacji: kompetencje w
rozwi zywaniu problemów technicznych oraz
mi dzyludzkich; przejawia biegło i
wyspecjalizowanie w okre lonej dziedzinie

Profesjonali ci ceni sobie biegło w specjalistycznych
obszarach. Zach ceni pragnieniem bycia „dobrym w
czym ”, zwracaj baczn uwag na swoje osi gni cia w
pracy. Chocia ich celem jest zostanie wybitnym
ekspertem w danej dziedzinie, Profesjonali ci cz sto
sprawiaj wra enie, e wiedz co w ka dej dziedzinie.
To wra enie jest szczególnie silne, kiedy wypowiadaj si
na wiele tematów.
Podczas kontaktów z innymi narzucaj lu ny,
dyplomatyczny i stonowany styl. Ta sympatyczna
atmosfera mo e szybko znikn w pracy, gdy skupiaj si
na osi gni ciu surowych standardów realizacji zada .
Profesjonali ci oceniaj innych na podstawie ich
samodyscypliny przejawiaj cej si w codziennych
działaniach. Maj wysokie oczekiwania wobec samych
siebie oraz innych, łatwo okazuj rozczarowanie.

1

1

Przykład

Nadu ywa: nadmiernie skupienia si na
osobistych celach; ma nierealistyczne
oczekiwania wobec innych
W obliczu trudno ci: staje si pow ci gliwy;
wra liwy na krytyk

Chocia w naturalny sposób koncentruj si na wła ciwej
organizacji pracy oraz poszerzaniu swoich własnych
umiej tno ci, Profesjonali ci odczuwaj tak e potrzeb
pomocy innym w podniesieniu ich kompetencji. Ponadto
musz oni zwi kszy uznanie dla tych, którzy wnosz
swój wkład do wspólnej pracy, nawet wtedy, gdy nie
stosuj oni preferowanych przez nich metod.

Obawia si : bycia zbyt przewidywalnym;
braku uznania jako „ekspert”
Czynniki zwi kszaj ce efektywno :
prawdziwa współpraca na rzecz wspólnych
osi gni ; przekazanie kluczowych zada
odpowiednim osobom
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Styl zachowania
Promotora
D

i

S

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

7
6

Wizerunek: ch tnie akceptuje innych
Cele: aprobata, popularno
Kryteria oceny innych: umiej tno ci
werbalne
Sposoby oddziaływania na innych:
pochwały, stwarzanie mo liwo ci, przysługi

Promotorzy posiadaj rozległe znajomo ci. Zwykle s
towarzyscy, posiadaj umiej tno ci społeczne, łatwo
nawi zuj znajomo ci. Rzadko wiadomie wchodz w
konflikt z innymi. Promotorzy poszukuj rodowiska, w
którym łatwo mog rozwija i podtrzymywa znajomo ci.
Obdarzeni zdolno ciami werbalnymi, propaguj swoje
własne pomysły i budz entuzjazm dla projektów innych
osób. Dzi ki szerokim kontaktom osobistym maj dost p
do ludzi, którzy mog im pomóc.

5
4

Przydatno w organizacji: zmniejszanie
napi cia; promowanie projektów i ludzi, w tym
tak e własnej osoby

3

Nadu ywa: pochwał, optymizmu
2
1

W obliczu trudno ci: staje si niedbały i
sentymentalny; dezorganizuje si

1

Przykład

Obawia si : braku akceptacji społecznej i
utraty poczucia własnej warto ci
Czynniki zwi kszaj ce efektywno :
kontrola czasu; obiektywizm; wiadomo
pilno ci zada ; kontrola emocji; spełnianie
obietnic i realizacja zada

Styl zachowania
Przedstawiciela
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Cele: akceptacja grupy

C
7
6
5

Sposoby oddziaływania na innych: empatia;
przyja

3
2

Nadu ywa: yczliwo ci

1

Przykład

Kryteria oceny innych: postawa tolerancji i
nie odrzucania nikogo

Przydatno w organizacji: wspiera,
wprowadza harmoni i zrozumienie; skupia si
na wy wiadczaniu przysług

4

1

Wizerunek: akceptuje pozytywne uczucia;
odrzuca agresj

W obliczu trudno ci: nabiera siły przebicia,
wykorzystuj c w razie potrzeby informacje lub
znajomo ci
Obawia si : ró nicy zda ; konfliktu
Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
jasne u wiadomienie sobie, kim jest i co umie
robi ; nieugi to oraz pewno siebie;
zdolno do mówienia „nie”, kiedy sytuacja
tego wymaga
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Poniewa Promotorzy podczas pracy wol kontaktowa
si z lud mi, mog przejawia mniejsze zainteresowanie
realizacj zada . Maj skłonno do poszukiwania
sytuacji, którym towarzyszy spotykanie si z lud mi oraz
ycie towarzyskie, nawet wtedy, gdy ich praca wymaga
odosobnienia. Dobrze słu y im udział w spotkaniach,
komitetach i konferencjach.
Zazwyczaj nastawieni optymistycznie, Promotorzy maj
skłonno do przeceniania zdolno ci innych. Cz sto
przeskakuj do odpowiadaj cych im wniosków, bez
nale ytego rozwa enia wszystkich faktów. Dzi ki
nadzorowi i odpowiedniemu pokierowaniu mog naby
wi cej obiektywizmu oraz przykłada wi ksz wag do
wyników pracy. Sprawne zarz dzanie czasem mo e
stanowi dla Promotorów pewien problem. Narzucenie
ogranicze czasowych na rozmowy i dyskusje mo e
u wiadomi im wa no „domkni cia” i uko czenia
zada .

W pracy Przedstawiciele przywi zuj du wag zarówno
do relacji interpersonalnych, jak i do samych zada . Jako
osoby empatyczne i wspieraj ce s dobrymi słuchaczami,
którzy ch tnie po wi caj swoj uwag innym. W
obecno ci Przedstawicieli inni czuj si chciani i
potrzebni. Poniewa Przedstawiciele dostrzegaj
potrzeby innych, ludzie nie obawiaj si odrzucenia z ich
strony.
Przedstawiciele ofiarowuj innym swoj przyja i ch tnie
wy wiadczaj przysługi. Przedstawiciele maj doskonałe
zdolno ci w dziedzinie sprawnego organizowania i
wykonywania zada . W naturalny sposób wnosz do
grupy ducha harmonii i pracy zespołowej; szczególnie
dobrze wychodzi im wykonywanie dla innych tego, co
trudno im zrobi dla siebie.
Przedstawiciele obawiaj si konfliktów i ró nicy zda . Ich
wspieraj ca postawa raczej pozwala innym na
tolerowanie status quo, ni zach ca do aktywnego
zabrania si za rozwi zanie problemu. Poniewa
Przedstawiciele staraj si nie zwraca na siebie uwagi i
unika otwartych konfrontacji z agresywnymi jednostkami,
inni mog pos dza ich o brak „twardo ci”. Cho
Przedstawicielom zale y na dopasowaniu si do grupy, to
jednak odznaczaj si spor doz niezale no ci.
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Styl zachowania
Przekonuj cego
D

i

S

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

7
6
5
4
3
2

Wizerunek: ufa innym; jest pełen entuzjazmu
Cele: władza i presti ; symbole statusu
Kryteria oceny innych: umiej tno
wyra ania samego siebie; elastyczno
Sposoby oddziaływania na innych:
przyjacielskie, otwarte podej cie; umiej tno ci
werbalne
Przydatno w organizacji: przekonuje i
finalizuje; rozdziela obowi zki; jest opanowany
i pewny siebie
Nadu ywa: entuzjazmu; umiej tno ci
przekonywania; optymizmu

1

1

W obliczu trudno ci: staje si chwiejny i
łatwo go przekona do swoich racji; jest
zorganizowany, aby zaprezentowa si w
dobrym wietle

Przykład

Obawia si : niezmiennego rodowiska;
zło onych zwi zków interpersonalnych
Czynniki zwi kszaj ce efektywno :
ambitne zadania; zwracanie uwagi na aspekty
pracy zwi zane z realizacj celu oraz
najwa niejsze szczegóły; obiektywna analiza
danych

Styl zachowania
Specjalisty
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Cele: zachowanie status quo; kontrolowane
rodowisko

C
7
6
5
4
3
2
1

1

Przykład

Wizerunek: celowo zachowuje umiar i
dostosowuje si do innych

Kryteria oceny innych: normy przyja ni;
fachowo
Sposoby oddziaływania na innych:
konsekwencja w działaniu; pój cie innym na
r k
Przydatno w organizacji: krótkoterminowe
plany; przewidywalno , konsekwencja;
utrzymywanie stałego tempa pracy
Nadu ywa: skromno ci; niech ci do brania na
siebie ryzyka; biernego oporu wobec innowacji
W obliczu trudno ci: adaptuje si do osób
posiadaj cych władz i my li razem z grup
Obawia si : zmiany, dezorganizacji
Czynniki zwi kszaj ce efektywno :
publiczne przedyskutowanie ich pomysłów;
wiara w siebie oparta na informacjach
zwrotnych; metody ułatwiaj ce prac

© 2007 by Inscape Publishing, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie w
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Przekonuj cy pracuj c z lud mi, dokładaj stara , aby
by przyjacielscy, a jednocze nie realizuj własne cele.
Jako osoby ekstrawertyczne i ciekawe ludzi, posiadaj
zdolno do budzenia szacunku i zaufania u osób o
ró nych osobowo ciach. Potrafi przekona innych do
swoich pomysłów, przyci gn ludzi do siebie oraz
zatrzyma ich przy sobie jako klientów lub przyjaciół. Ta
zdolno szczególnie przydaje si w sytuacjach, gdy - aby
zdoby autorytet - Przekonuj cy dokonuj prezentacji
swoich pomysłów lub własnej osoby.
Najbardziej korzystne rodowisko dla Przekonuj cych to
praca z lud mi, otrzymywanie ambitnych zada oraz
wykonywanie ró norodnych prac, poci gaj cych za sob
konieczno zmiany miejsca. Pragn wykonywa
zadania, które dadz im mo liwo pokazania si w
dobrym wietle. Wskutek wrodzonego pozytywnego
ogl du rzeczywisto ci, Przekonuj cy mog zbyt
optymistycznie ocenia wyniki projektów oraz potencjał
swoich współpracowników. Mog równie przejawia
skłonno do przeceniania własnej zdolno ci wpływania
na zachowanie innych.
Chocia ceni sobie brak rutyny i surowego re imu pracy,
Przekonuj cy wymagaj systematycznego otrzymywania
danych analitycznych. Po u wiadomieniu sobie znaczenia
„drobnostek”, mog wykorzystywa informacje do
poł czenia entuzjazmu z realistyczn ocen sytuacji.

Specjali ci dobrze znosz towarzystwo innych. Dzi ki
swojemu umiarkowanemu, opanowanemu nastawieniu i
skromno ci, potrafi dobrze współpracowa z osobami
przejawiaj cymi ró ne style zachowania. Specjali ci, licz
si ze zdaniem innych, s cierpliwi, i zawsze ch tnie
pomagaj osobom, które uwa aj za swoich przyjaciół.
Tworz bliskie przyja nie ze wzgl dnie mał grup innych
pracowników firmy.
Ich wysiłki koncentruj si na utrzymywaniu relacji, które
s bliskie i przewidywalne. Jako osoby najbardziej
efektywne w pracy w w skich dziedzinach, Specjali ci
planuj prac w wyznaczonych obszarach, osi gaj c
stałe wyniki. Dowody uznania ze strony innych pomagaj
im w utrzymaniu stałej wydajno ci.
Specjali ci wolno adaptuj si do zmian. Uprzednie
szkolenia daj im czas na zmian własnych sposobów
post powania przy jednoczesnym zachowaniu stałego
poziomu wydajno ci. Specjali ci mog wymaga pomocy
w pocz tkowych fazach nowych projektów lub
opracowaniu metod ułatwiaj cych prac , aby zmie ci si
w wyznaczonym czasie. Uko czone projekty s cz sto
odkładane na bok do pó niejszej weryfikacji. Specjali ci
powinni pozby si starych materiałów, które straciły
swoj przydatno .
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Styl zachowania
Twórcy
D

i

S

Cele: dominacja; wyj tkowe osi gni cia

C

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: akceptuje agresj ; hamuje
ekspresj

7

Kryteria oceny innych: standardy osobiste;
nowatorskie pomysły realizacji zada

W zachowaniu Twórców widoczne s przeciwstawne siły.
Ich pragnienie osi gania namacalnych rezultatów jest
równowa one przez nie mniej silne d enie do perfekcji,
a agresywno łagodzona jest przez wra liwo . My l i
reaguj szybko, lecz powstrzymuje ich pragnienie
zbadania wszystkich mo liwych rozwi za przed
podj ciem decyzji.

6
5

Sposoby oddziaływania na innych:
zdolno do nad ania za rozwojem
systemów oraz nowatorskich metod

4
3
2

Przydatno w organizacji: inicjuje lub
opracowuje zmiany
Nadu ywa: bezceremonialno ci; postawy
krytycznej lub protekcjonalnej

1

1

W obliczu trudno ci: zaczyna go nudzi
rutynowa praca; d sa si , kiedy natrafia na
ograniczenia; działa niezale nie

Przykład

Obawia si : braku wpływu; niemo no ci
osi gni cia własnych standardów

Twórcy cechuj si zdolno ci przewidywania i
wprowadzaj zmiany. D enie do perfekcji oraz zdolno ci
planistyczne Twórców sprawiaj , e zmiany te zazwyczaj
s racjonalne, ale metody realizacji cz sto nie
uwzgl dniaj relacji mi dzyludzkich.
Twórcy pragn swobody w swoich badaniach, chc mie
mo liwo sprawdzenia i przetestowania wniosków.
Codzienne decyzje podejmuj szybko, ale mog by
niezmiernie ostro ni przy podejmowaniu wa niejszych
decyzji: „Czy powinienem przyj ten awans?” „Czy
c do
powinien przenie si na inne miejsce?” D
rezultatów i doskonało ci, Twórcy mog nie przywi zywa
wagi do spraw towarzyskich. Wtedy mog by chłodni,
pow ci gliwi lub bezceremonialni.

Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
serdeczno ; taktowna komunikacja;
efektywna współpraca w zespole; uznanie
istniej cych sankcji

Styl zachowania
Zdobywcy osi gni
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Wizerunek: jest pracowity i pilny; okazuje
frustracj
Cele: osi gni cia osobiste, czasami kosztem
celu grupowego

C
7
6
5

Kryteria oceny innych: zdolno
konkretnych rezultatów

osi gania

Sposoby oddziaływania na innych:
odpowiedzialno za własn prac

4
3

Przydatno w organizacji: okre la oraz
wypełnia obszary kluczowych dla siebie
rezultatów

2
1

Przykład

Nadu ywa: niezale no ci; nadmiernie
pochłania go wykonywane zadanie
W obliczu trudno ci: staje si sfrustrowany i
niecierpliwy; staje si raczej „człowiekiem
czynu” ni „osob oddelegowuj c ”
Obawia si : wpływu na rezultaty ze strony
osób o konkurencyjnych lub ni szych
standardach pracy
Czynniki zwi kszaj ce wydajno pracy:
unikanie my lenia w kategoriach „albo-albo”;
wyra niejsza hierarchia zada ; rozwa enie
alternatywnych podej ; gotowo do
po wi cenia korzy ci krótkoterminowych na
rzecz długoterminowych
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Motywacja Zdobywców osi gni ma w du ej mierze
charakter wewn trzny i wypływa z ich własnych
osobistych celów. Zaanga owanie w realizacj własnych
celów uniemo liwia im automatyczne zaakceptowanie
celów grupy. Zdobywcy osi gni musz u wiadomi
sobie, w jaki sposób mog poł czy swoje cele osobiste z
celami organizacji. Zachowuj c kontrol nad swoim
yciem, Zdobywcy osi gni rozwijaj w sobie silne
poczucie odpowiedzialno ci.
Zdobywców osi gni charakteryzuje silne
zainteresowanie prac oraz intensywna, nieustaj ca
pogo za osi gni ciami. Maj wysokie mniemanie o
swojej pracy, a w trudnych sytuacjach niech tnie
powierzaj zadania innym. Zwykle bior cał prac na
siebie, aby mie pewno , e wszystko zostanie
wła ciwie wykonane. Kiedy powierzaj wykonanie
zadania innym, maj skłonno do odwoływania go, je li
jego realizacja nie przebiega zgodnie z ich
oczekiwaniami. Kieruj si zasad : „Je li odnios sukces,
oczekuj , e uznacie to za moj zasług ; je li mi si nie
powiedzie, wezm win na siebie.”
Zdobywca osi gni powinien wi cej komunikowa si z
innymi, aby uelastyczni swoj postaw i wyj poza
schemat „Musz zrobi to sam” albo „Chc mie
wszystkie zasługi dla siebie”. Mo e potrzebowa pomocy
w znajdowaniu nowych metod osi gania upragnionych
rezultatów. Zdobywcy osi gni działaj „na
maksymalnych obrotach” i oczekuj uznania
odpowiedniego do ich wkładu pracy, wysokich zarobków
w firmach i pozycji przywódczych w innych grupach.

Respondent Name

21

Inne
Klasyczne Profile Zachowania
®

Sekcja III

DiSC Classic 2.0

Styl zachowania
Zwyci zcy
D

i

S

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Wizerunek: przejawia sił ego; charakteryzuje
si silnym indywidualizmem
Cele: dominacja i niezale no

C
7

Kryteria oceny innych: zdolno
szybkiego finalizowania zada

do

6
5

Sposoby oddziaływania na innych: siła
charakteru; gorliwo

4

Przydatno

3

Nadu ywa: niecierpliwo ci; patrzenia w
kategoriach „przegrany-wygrany”

w organizacji: wytrwało

; upór

2
1

1

Przykład

W obliczu trudno ci: staje si krytyczny,
szuka „dziury w całym”; niech tnie wchodzi do
grupy; mo e narusza granice
Obawia si : wykorzystania przez innych;
powolno ci, szczególnie podczas realizacji
zada ; pozostawania „w ogonie”
Czynniki zwi kszaj ce efektywno :
wyja nianie własnego rozumowania; branie
pod uwag innych pogl dów i pomysłów
odno nie celów i metod rozwi zywania
problemów; prawdziwa troska o innych;
cierpliwo i pokora
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Zwyci zcy przejawiaj pewno siebie, któr niektórzy
mog odbiera jako arogancj . Aktywnie poszukuj
okazji, dzi ki którym mog weryfikowa i rozwija swoje
mo liwo ci osi gania wyników. Zwyci zcy lubi zadania
trudne lub wyj tkowe, sytuacje wymagaj ce
współzawodnictwa oraz „wa ne” stanowiska. Bior na
siebie odpowiedzialno , podkre laj c znaczenie własnej
osoby, a po uko czeniu zada nie ukrywaj zadowolenia
z samych siebie.
Zwyci zcy na ogół unikaj czynników ograniczaj cych ich
swobod , takich, jak na przykład bezpo rednia kontrola,
czasochłonne szczegóły oraz rutynowa praca. Poniewa
s zdecydowani i bezpo redni, mog mie problemy z
innymi. Zwyci zcy ceni swoj niezale no , a udział w
pracach grupowych lub komisjach mo e szybko ich
zniecierpliwi . Chocia osoby nale ce do tego typu na
ogół wol pracowa samodzielnie, zdarza im si namówi
innych do pomocy w pracy, szczególnie, gdy chodzi o
zadania rutynowe.
Zwyci zcy my l szybko i wskutek tego mog by
niecierpliwi i krytycznie nastawieni do osób, które wolniej
dochodz do konkluzji. Oceniaj innych poprzez ich
zdolno do osi gania wyników. S zdecydowani i
wytrwali nawet w sytuacjach konfliktowych. Niezale nie
od tego czy s do tego uprawnieni, przejmuj panowanie
w sytuacjach, które tego wymagaj . Z powodu swojej
bezkompromisowej potrzeby osi gania wyników, mog
wydawa si bezceremonialni i bezwzgl dni.
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Oto skrótowe wyja nienie w jaki sposób powstał Twój osobisty raport. Wykres III to wynik zestawienia
Twoich odpowiedzi typu „Najbardziej” i „Najmniej”. Na jego podstawie okre la si dominuj cy styl DiSC,
warto ci wska nika nat enia oraz wyłania si Klasyczny Profil Zachowania. Je li chciałby dowiedzie
si wi cej na temat metod tworzenia raportu osobistego, zwró si do swojego trenera.
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STRESZCZENIE INTERPRETACJI
Dominuj cy(e) Styl(e) DiSC: Dominacja (D)
Klasyczny Profil Zachowania: Styl zachowania Zwyci zcy
Numery Poziomów: 7531
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