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Jan	Kowalski		

Raport	 przedstawia	 profil	 Inteligencji	 Emocjonalnej	 (IE)	 dla	 osoby	 o	 imieniu	 i	 nazwisku	 Jan	 Kowalski,	 w	 podziale	 na	 następujące	
części: 
	
1.	Wskazówki,	jak	korzystać	z	niniejszego	raportu	
n Wstęp	
n Wymiary	
n Skala	wyników	
n Wykorzystana	grupa	odniesienia	
n Styl	udzielania	odpowiedzi	

	
2.	Profil	inteligencji	emocjonalnej	
n Obszar	osobisty	
n Obszar	interpersonalny	

	
3.	Samoświadomość	
n Świadomość	emocjonalna	
n Pewność	siebie	
n Adekwatna	samoocena	

	
4.	Zarządzanie	sobą	
n Kontrola	własnych	emocji	
n Dążenie	do	osiągnięć	
n Perspektywiczne	planowanie	i	sumienność	
n Adaptacja	i	przewidywalność	

	
5.	Świadomość	społeczna	
n Empatia	
n Otwartość	na	innych	
n Świadomość	organizacyjna	i	orientacja	usługowa	

	
6.	Zarządzanie	relacjami	
n Perswazyjność	i	zarządzanie	konfliktami	
n Inspirujące	przywództwo	i	katalizowanie	zmian	
n Praca	zespołowa	i	otwartość	na	dzielenie	się	wiedzą	

	
	
	

	
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.	
	
Profil	 Inteligencji	 Emocjonalnej	 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.	
	

OŚWIADCZENIE 

STRUKTURA	RAPORTU 
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Jan	Kowalski		

WSTĘP	
Badania	wykazały,	że	poziom	Inteligencji	Emocjonalnej	(IE)	ma	wpływ	na	skuteczność	w	budowaniu	relacji	z	innymi	oraz	na	potencjał	
przywódczy.	 Pracownicy	 z	 wysokim	 poziomem	 IE	 potrafią	 lepiej	 rozpoznawać	 działania	 własne	 i	 działania	 innych,	 podejmować	
decyzje	oraz	wyrażać	swoje	poglądy.	Stwierdzono	również,	że	umieją	lepiej	zarządzać	własnymi	emocjami,	że	posiadają	wewnętrzną	
motywację,	energię	i	optymizm	w	dążeniu	do	sukcesu.	Oprócz	tego	lepiej	rozpoznają	dynamikę	zarówno	relacji	 interpersonalnych,	
jak	i	organizacji	oraz	potrafią	odnosić	się	do	innych	w	sposób	dyplomatyczny	i	taktowny.	
	
Raport	 opisuje	 profil	 Inteligencji	 Emocjonalnej	 osoby	 o	 imieniu	 i	 nazwisku	 Jan	 Kowalski	w	 odniesieniu	 do	 teorii	 zaproponowanej	
przez	 Daniela	 Golemana	 i	 jego	współpracowników.	 Teoria	 ta	 określa	 IE	 jako	 zestaw	 kompetencji	 osobistych	 i	 interpersonalnych,	
które	można	 redefiniować	 i	 rozwijać	 przez	mentoring,	 coaching	 i	 szkolenia.	 Poszczególne	 kompetencje	 zostały	 opisane	dokładnie	
poniżej.	
	
Raport	zarysowuje	najbardziej	prawdopodobne	mocne	i	słabe	strony	osoby	o	imieniu	i	nazwisku	Jan	Kowalski	w	każdym	z	obszarów	
kompetencyjnych	 IE.	 Należy	 je	 traktować	 jako	 hipotezy	 do	 bardziej	 szczegółowego	 pogłębienia	 w	 ramach	 dalszych	 ocen.	 Na	
przykład:	wiedzę,	jaką	posiada	Jan	Kowalski	potrzebną	do	wykonywanej	przez	niego	pracy,	można	ocenić	poprzez	krytyczną	analizę	
jego	historii	pracy	i	wcześniej	zdobytych	kwalifikacji	oraz	z	wykorzystaniem	obiektywnych	testów	i	wywiadów	ustrukturyzowanych.	
Umiejętności,	 jakie	 posiada	 Jan	 Kowalski	można	ocenić	 bardziej	 szczegółowo	na	 podstawie	 próbki	 pracy,	 obserwacji	 zachowania,	
odgrywanych	scenek	lub	ćwiczeń	z	assessment	center.	
	
Raport	 można	 wykorzystać	 do	 oceny	 i	 selekcji	 lub	 jako	 narzędzie	 stymulujące	 rozwój	 osobisty	 osoby	 o	 imieniu	 i	 nazwisku	 Jan	
Kowalski.	W	tym	drugim	przypadku	raport	należy	potraktować	jako	punkt	wyjścia	do	badania	możliwych	potrzeb	rozwojowych,	jakie	
posiada	Jan	Kowalski	oraz	stworzenia	wspólnej	strategii	rozwojowej	wzmacniającej	jego	kompetencje	IE.	
	
Uwaga:	
n Ponieważ	raport	zawiera	informacje	odnoszące	się	do	szeregu	różnych	kompetencji	należy	pamiętać,	by	przy	jego	

wykorzystaniu	skupić	się	na	kompetencjach	właściwych	dla	rozważanego	stanowiska.	
n Wyniki	dla	poszczególnych	kompetencji	są	wyliczane	na	podstawie	odpowiedzi	udzielonych	przez	osobę	o	imieniu	i	nazwisku	

Jan	Kowalski	podczas	wypełniania	kwestionariusza	osobowości	15Q+.	Jeżeli	więc	raport	ma	być	użyty	do	porównania	
kompetencji	IE	różnych	osób,	każdy	z	indywidualnych	raportów	powinien	zostać	sporządzony	według	tych	samych	norm.	

n Raport	opisuje	kompetencje	IE,	jakie	posiada	Jan	Kowalski	w	aspekcie	zachowań	typowych	i	nie	powinien	być	traktowany	jako	
ocena	jego	maksymalnych	(i	najbardziej	efektywnych)	osiągnięć.	Wskazuje	raczej	jego	kluczowe	kompetencje	IE,	a	na	jego	
rzeczywiste	osiągnięcia	w	danym	kontekście	ma	wpływ,	oprócz	samego	poziomu	Inteligencji	Emocjonalnej,	również	szereg	
innych	czynników.	Wśród	nich	wymienić	można:	konkretne	umiejętności,	jakie	rozwinął;	wpływ	środowiska	na	stymulowanie	
lub	minimalizowanie	jego	osiągnięć;	jego	motywację,	jego	obecny	stan	emocjonalny	itd.	

WSKAZÓWKI,	JAK	KORZYSTAĆ	Z	NINIEJSZEGO	RAPORTU 
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Jan	Kowalski		

WYMIARY	
Zgodnie	 z	 teorią	 Golemana	 raport	 definiuje	 Inteligencję	 Emocjonalną	 jako	 zbiór	 kompetencji	 sklasyfikowanych	 w	 dwa	 obszary:	
osobisty	 i	 interpersonalny.	 W	 ramach	 każdego	 z	 nich	 kompetencje	 IE	 zostały	 rozbite	 na	 dwie	 kategorie.	 Poniżej	 przedstawiono	
definicje	obu	obszarów	IE	oraz	powiązanych	z	nimi	kategorii	kompetencji.	
	

OBSZAR	OSOBISTY	

Kategoria	 kompetencji	 Samoświadomości	 obejmuje:	 Świadomość	 emocjonalną;	 Pewność	 siebie	 i	 Adekwatną	 samoocenę.	 Te	
kompetencje	 pozwalają	 osobie:	 poprawnie	 rozumieć	 siebie,	 własne	 emocje,	 motywacje	 i	 cele;	 ufać	 własnemu	 osądowi	 i	 pewnie	
podejmować	 decyzje;	 w	 pewny	 siebie	 sposób	 i	 z	 przekonaniem	wyrażać	 własne	 poglądy;	 realistycznie	 oceniać	 własne	 umiejętności,	
zdolności	i	możliwości	i	wykorzystywać	informację	zwrotną	do	poprawy	wyników	swoich	działań.	

Kategoria	kompetencji	Zarządzania	sobą	obejmuje:	Kontrolę	własnych	emocji;	Optymizm,	Dążenie	do	osiągnięć;	Perspektywiczne	
planowanie	 i	sumienność;	Adaptację	 i	przewidywalność.	Te	kompetencje	pozwalają	osobie:	efektywnie	zarządzać	własnymi	emocjami,	
wykorzystywać	 motywację	 wewnętrzną,	 energię	 i	 optymizm,	 aby	 osiągać	 cele;	 stosować	 wysokie	 standardy	 pracy,	 planować	
perspektywicznie	i	przywiązywać	wagę	do	szczegółów;	przystosowywać	się	do	sytuacji	i	zachowywać	otwartość	na	zmiany;	utrzymywać	
wysoki	poziom	osobistej	wiarygodności.	

	

OBSZAR	INTERPERSONALNY	

Kategoria	kompetencji	Świadomości	społecznej	obejmuje:	Empatię;	Otwartość	na	innych;	Świadomość	organizacyjną	i	orientację	
usługową.	Te	kompetencje	pozwalają	osobie:	rozpoznawać	motywacje,	emocje	i	zachowania	innych;	być	otwartą	na	inne	perspektywy	i	
punkty	widzenia;	lepiej	rozpoznawać	zależności	interpersonalne	i	organizacyjne.	

Kategoria	 kompetencji	 Zarządzania	 relacjami	 obejmuje:	 Perswazyjność;	 Zarządzanie	 konfliktami;	 Inspirujące	 przywództwo;	
Umiejętność	 katalizowania	 zmian;	Umiejętności	pracy	 zespołowej	oraz	Otwartość	na	dzielenie	 się	wiedzą.	 Te	 kompetencje	pozwalają	
osobie:	 skutecznie	 się	komunikować,	odnosić	 się	do	 innych	dyplomatycznie	 i	 taktownie;	 skutecznie	negocjować;	motywować	 innych	 i	
aktywnie	 promować	 zmiany;	 budować	 sieci	 społeczne;	 skutecznie	 współpracować;	 w	 sposób	 otwarty	 wymieniać	 się	 informacjami	 i	
aktywnie	uczestniczyć	w	projektach	zespołowych;	rozwijać	potencjał	współpracowników	poprzez	coaching,	mentoring	i	nauczanie.	

	

SKALA	WYNIKÓW	

Grupa	 odniesienia	 służy	 do	 oceny	 wyników	 uzyskanych	 przez	 osobę	 o	 imieniu	 i	 nazwisku	 Jan	 Kowalski	 oraz	 określenia	 poziomu	
właściwych	mu	 zachowań,	 skutecznych	w	miejscu	pracy,	w	porównaniu	 z	 innymi.	Uzyskana	ocena	 jest	 przedstawiana	 jako	wynik	
wystandaryzowany,	na	skali	od	1	do	10.	
	
Na	 poniższym	 wykresie	 przedstawiono	 rozkład	 wyników	 indywidualnych	 na	 skali,	 gdzie	 wysokie	 wyniki	 odpowiadają	 większej	
tendencji	 do	 zachowywania	 się	 w	 konkretny	 sposób,	 natomiast	 niskie	 wyniki	 wskazują	 na	 mniejsze	 prawdopodobieństwo	
przejawiania	się	określonych	zachowań.	Natężenie	wyniku	przedstawiono	za	pomocą	skali	od	„niskiego"	do	„wysokiego",	co	pozwala	
na	określenie	obszarów,	które	powinny	zostać	szczegółowo	przeanalizowane.	
	

	
Wyniki	(1-2)	 Wyniki	(3-4)	 Wyniki	(5-6)	 Wyniki	(7-8)	 Wyniki	(9-10)	

	 N	 	 	 UN	 	 	 U	 	 	 UW	 	 	 W	 	

Niski	 Umiarkowanie	niski	 Umiarkowany	 Umiarkowanie	wysoki	 Wysoki	
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Jan	Kowalski		

WYKORZYSTANA	GRUPA	ODNIESIENIA	

Do	wygenerowania	raportu	wykorzystano	następującą	normę:	
Test	 Norma	 Rozmiar	próby	

Kwestionariusz	15FQ+	 UAE_Nationals	 499	

	

STYL	UDZIELANIA	ODPOWIEDZI	
Kwestionariusz	15FQ+	zawiera	szereg	wskaźników	badających	sposób,	w	jaki	osoba	badana	podchodzi	do	udzielania	odpowiedzi	w	
kwestionariuszu	 i	 sprawdzających	 czy	 wypełniając	 kwestionariusz	 precyzyjnie	 opisała	 swoje	 zachowania.	 Wyniki	 na	 tych	 skalach	
pozwalają	 administratorom	 testu	 określić,	 do	 jakiego	 stopnia	 mogą	 ufać	 profilowi	 wygenerowanemu	 na	 podstawie	 odpowiedzi	
udzielonych	przez	respondenta.	
	
Pomimo	że	wyniki	wskazują,	że	Jan	Kowalski	mógł	nieszczególnie	przejmować	się	stworzeniem	pozytywnego	obrazu	siebie,	wydaje	
się,	że	wybrał	on	nietypowo	dużą	ilość	odpowiedzi	środkowych	lub	niedefinitywnych.	Może	to	wynikać	z	jego	przemyślanej	chęci	do	
odsłonięcia	 niewielkiej	 części	 prawdziwego	 siebie	 lub	 może	 być	 efektem	 autentycznie	 powściągliwej	 osobowości,	 być	 może	
odzwierciedlającej	 kogoś,	 kto	 niezbyt	 chętnie	wyraża	 zdecydowane	 poglądy	 na	 różne	 tematy.	 Ponadto	wyniki,	 jakie	 	 uzyskał	 Jan	
Kowalski	wskazują	na	silny	wpływ	przypadku	na	sposób	udzielania	przez	niego	odpowiedzi	w	kwestionariuszu.	To	wskazanie	może	
być	 wynikiem	 świadomego	 braku	 zaangażowania	 w	 proces	 oceny,	 braku	 przekonania	 co	 do	 procesu	 lub	 po	 prostu	 niechęci	 do	
pokazania	 swojego	 prawdziwego	 ja.	 W	 rezultacie,	 ilość	 środkowych	 odpowiedzi	 w	 połączeniu	 z	 zakresem	 wpływu	 losowości	
wskazuje	na	wysokie	ryzyko	zniekształcenia	profilu.	
	
	
	

	
Wyniki	na	Skali	Zniekształceń	

	
	
	
Wynik	na	Skali	Ryzyka	

	
	

Wynik	
Surowy 

Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

69 

 

Tendencja	Centralna 

 

10 

 

Wynik	
Surowy 

Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

 

Aprobata	Społeczna 

 

2 

 

WSKAŹNIKI	STYLU	UDZIELANIA	ODPOWIEDZI 
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Jan	Kowalski		

Wyniki	dla	każdego	obszaru	stanowią	sumę	wyników	ze	wszystkich	kategorii	wchodzących	w	skład	tego	obszaru.	Sumaryczny	wynik	
uzyskany	przez	respondenta	na	poszczególnych	skalach	zależy	nie	tylko	od	prezentowanych	przez	niego	silnych	i	słabych	preferencji	
w	zakresie	poszczególnych	podwymiarów,	ale	również	od	poziomu	istotności,	jaką	dany	wymiar	behawioralny	ma	dla	danej	kategorii	
kompetencji.	
	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

Poziom Obszary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

 

Wynik	ogólny	dla	obszaru	interpersonalnego 

 

Poziom Kategorie	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UN 

 

Świadomość	społeczna 

 
N 

 

Zarządzanie	relacjami 

 

OBSZAR	INTERPERSONALNY 

Poziom Obszary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

 

Wynik	ogólny	dla	obszaru	osobistego 

 

Poziom Kategorie	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UN 

 

Samoświadomość 

 
N 

 

Zarządzanie	sobą 

 

OBSZAR	OSOBISTY 

PROFIL	INTELIGENCJI	EMOCJONALNEJ 
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Jan	Kowalski		

Ta	kategoria	obejmuje	style	zachowań,	które	charakteryzuje:		
	
n Świadomość	emocjonalna	
n Pewność	siebie	
n Adekwatna	samoocena	

	
Te	 kompetencje	 pozwalają	 osobie:	 poprawnie	 rozpoznawać	 siebie,	 własne	 emocje,	 motywacje	 i	 cele;	 ufać	 własnemu	 osądowi	 i	
podejmować	 ugruntowane	 decyzje;	 wyrażać	 w	 sposób	 pewny	 i	 z	 przekonaniem	 własne	 poglądy;	 realistycznie	 oceniać	 własne	
umiejętności,	zdolności	i	możliwości	i	wykorzystywać	informację	zwrotną	do	poprawy	wyników	swoich	działań.	
	

	

	

	
	

	

ŚWIADOMOŚĆ	EMOCJONALNA	

Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Świadomości	 emocjonalnej,	 posiadają	 wysoki	 wgląd	 we	 własne	 typowe	 reakcje	
emocjonalne	na	różne	sytuacje	i	w	to,	jak	zazwyczaj	wpływają	one	na	ich	własne	zachowania	oraz	na	innych	ludzi.	Prawdopodobnie	
są	bardzo	otwarte	i	serdeczne	w	relacjach	międzyludzkich	i	w	związku	z	tym	mają	łatwość	w	przyznawaniu	się	do	własnych	odczuć	i	
emocji.	Osoby	te	z	reguły	kierują	się	intuicją	i	są	uwrażliwione.	Ponadto	nie	wypierają	własnych	emocji	i	nie	bronią	się	przed	swoimi	
uczuciami,	lecz	potrafią	funkcjonować	w	zgodzie	i	harmonii	z	nimi.	
	

Poziom Wymiary	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UN 

 

Świadomość	emocjonalna 

 
UN 

 

Pewność	siebie 

 
U 

 

Adekwatna	samoocena 

 

Poziom Kategorie	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UN 

 

Samoświadomość 

 

PROFIL	SAMOŚWIADOMOŚCI 

SAMOŚWIADOMOŚĆ 
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Jan	Kowalski		

PEWNOŚĆ	SIEBIE	
Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Pewności	 siebie,	 mają	 wysoką	 samoocenę,	 są	 pewne	 siebie	 oraz	 swoich	 racji.	W	
związku	z	 tym	 jest	mało	prawdopodobne,	by	pojawiało	się	u	nich	poczucie	zwątpienia	we	własne	możliwości.	Z	 reguły	mają	silne	
poczucie	własnej	wartości	 i	 są	bardzo	pewne	swoich	opinii,	 stąd	 też	prawdopodobnie	są	chętne	do	proaktywnego	podejmowania	
decyzji.	Jednocześnie	są	ugruntowane	w	swoich	opiniach	i	otwarcie	bronią	swojego	stanowiska,	niezależnie	od	konsekwencji.	Osoby	
te	z	reguły	dobrze	radzą	sobie	z	niepewnością	i	czują	się	komfortowo	podejmując	decyzje	nawet	w	sytuacjach,	w	których	efekt	nie	
jest	w	pełni	przewidywalny	 i	w	których	dysponują	 jedynie	ograniczonymi	 informacjami.	Ponadto	osoby	te	zazwyczaj	są	społecznie	
pewne	 siebie,	 silnie	 zaznaczając	 swoją	 obecność	 w	 grupie.	 Otwarcie	 wyrażają	 swoje	 poglądy	 i	 opinie,	 nawet	 jeżeli	 są	 one	
niepopularne.	 Zazwyczaj	 są	 asertywne	 i	 prawdopodobnie	 nie	 sprawia	 im	 nadmiernych	 trudności	 wywieranie	 nacisku	 na	 osoby	
niechętne	do	współpracy	lub	działania.	
	

ADEKWATNA	SAMOOCENA	

Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Adekwatnej	 samooceny,	 z	 reguły	 są	 przekonane	 o	 swoich	 możliwościach	
intelektualnych.	 Zazwyczaj	 potrafią	 zakwestionować	 niekonstruktywną	 informację	 zwrotną,	 jeżeli	 jednak	 ma	 ona	 swoje	
uzasadnienie,	raczej	chętnie	wejdą	w	dialog	na	temat	tego,	w	 jaki	sposób	najlepiej	można	poprawić	swoje	dotychczasowe	wyniki.	
Ponadto	 dość	 łatwo	 przyznają	 się	 do	 popełnionych	 przez	 siebie	 błędów	 i	 pomyłek,	 a	 także	 skutecznie	 radzą	 sobie	 z	
niepowodzeniami.	
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Ta	kategoria	obejmuje	style	zachowań,	które	charakteryzuje:		
	
n Kontrola	własnych	emocji	
n Dążenie	do	osiągnięć	
n Perspektywiczne	planowanie	
n Sumienność	
n Adaptacja	
n Przewidywalność	

	
Te	kompetencje	pozwalają	osobie:	efektywnie	zarządzać	własnymi	emocjami,	zachowywać	napęd,	energię	i	optymizm	w	dążeniu	do	
sukcesu;	wytwarzać	 prace	 cechujące	 się	wysokim	 standardem,	 planować	 na	 przyszłość	 i	 sumiennie	 zwracać	 uwagę	 na	 szczegóły;	
przystosowywać	się	do	sytuacji	i	zachowywać	otwartość	na	zmiany;	utrzymywać	wysoki	poziom	osobistej	uczciwości.	
	

	

	

	
	

	

KONTROLA	WŁASNYCH	EMOCJI	
Osoby,	 które	uzyskują	wysokie	wyniki	 na	 skali	 Kontroli	własnych	 emocji,	 prawdopodobnie	 są	 stabilne	 i	 emocjonalnie	 dojrzałe.	W	
związku	z	tym	raczej	nie	dopuszczają	do	tego,	by	emocje	zaciemniały	im	osąd	sytuacji	lub	niekorzystnie	odbijały	się	na	wynikach	ich	
pracy.	 Postawione	 pod	 presją	 z	 reguły	 zachowują	 panowanie	 nad	 sobą	 i	 nie	 mają	 trudności	 z	 utrzymaniem	 koncentracji	 w	
hałaśliwym	 i	 rozpraszającym	 otoczeniu,	 dobrze	 radząc	 sobie	 z	 wyzwaniami	 emocjonalnymi,	 jakie	 niesie	 ze	 sobą	 wymagające	
środowisko	pracy.	Osoby	te	cechuje	wysoki	poziom	odporności	na	frustrację	i	prawdopodobnie	zachowują	cierpliwość	wobec	osób	
powolnych	lub	niezdecydowanych.	Zachowując	asertywność	potrafią	wyrażać	się	w	jasny	i	bezpośredni	sposób.	

Poziom Wymiary	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U 

 

Kontrola	własnych	emocji 

 
U 

 

Dążenie	do	osiągnięć 

 
N 

 

Perspektywiczne	planowanie	i	sumienność 

 
UW 

 

Adaptacja	i	przewidywalność 

 

Poziom Kategorie	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

 

Zarządzanie	sobą 

 

PROFIL	ZARZĄDZANIA	SOBĄ 

ZARZĄDZANIE	SOBĄ 
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DĄŻENIE	DO	OSIĄGNIĘĆ	
Osoby,	które	uzyskują	wysokie	wyniki	na	skali	Dążenia	do	osiągnięć,	jawią	się	jako	żywotne	i	entuzjastyczne	oraz	zazwyczaj	cechują	
się	wysokim	poziomem	energii	 i	 życiowego	napędu.	Z	uwagi	na	 to,	 że	 raczej	nie	ulegają	 zwątpieniu	we	własne	 siły,	dobrze	 radzą	
sobie	z	niepowodzeniami	i	porażkami.	Z	reguły	nie	trapią	ich	uczucia	przygnębienia	lub	zwątpienia	i	mają	wystarczająco	dużo	energii	
do	 tego,	 by	 realizować	w	 terminie	 wymagające	 zadania.	 Osoby	 te	 zazwyczaj	 przyjmują	 optymistyczne	 i	 pozytywne	 spojrzenie	 w	
przyszłość,	skłaniając	się	ku	temu,	by	od	początku	zakładać,	że	wszystko	skończy	się	pomyślnie.	
	

PERSPEKTYWICZNE	PLANOWANIE	I	SUMIENNOŚĆ	
Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Perspektywicznego	 planowania	 i	 Sumienności,	 prawdopodobnie	 wykazują	 wysoki	
poziom	samokontroli	 i	opanowania	oraz,	co	za	tym	idzie,	silne	poczucie	obowiązku,	angażując	się	w	kończenie	rozpoczętych	przez	
siebie	 zadań.	 Osoby	 te	 z	 reguły	 są	 skrupulatne,	 dbają	 o	 szczegóły	 i	 utrzymywanie	 standardów	 jakości.	 Preferują	 planowanie	 z	
wyprzedzeniem,	stąd	też	prawdopodobnie	chętnie	patrzą	w	przyszłość	po	to,	by	przewidywać	problemy	i	trudności,	przed	którymi	
należałoby	się	zabezpieczyć	i	uwzględnić	je	na	etapie	tworzenia	szczegółowego	planu.	
	

ADAPTACJA	

Osoby,	 które	uzyskują	wysokie	wyniki	 na	 skali	Adaptacji,	 zazwyczaj	 są	niekonwencjonalne,	 skłonne	do	poddawania	w	wątpliwość	
obowiązujące	 metody	 i	 chętnie	 poszukują	 nowych	 rozwiązań	 dla	 zaistniałych	 problemów.	 Z	 reguły	 łatwo	 przystosowują	 się	 do	
nowych	okoliczności	i	są	otwarte	na	zmiany,	nie	ograniczając	się	utartymi	ścieżkami	postępowania.	Osoby	te	są	raczej	spontaniczne,	
elastyczne	i	szybkie	w	działaniu.	W	związku	z	tym	prawdopodobnie,	jeżeli	jest	to	konieczne,	potrafią	wykazać	się	dużą	sprawnością	w	
działaniu	zgodnie	z	doraźną	potrzebą	chwili.	
	

PRZEWIDYWALNOŚĆ	
Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Przewidywalności,	 prawdopodobnie	 okazują	 szacunek	 autorytetom.	 Z	 reguły	
prezentują	silne	przywiązanie	do	ustalonych	norm	i	zasad	oraz	przestrzegają	kodeksów	postępowania.	Ponadto	wyznaczają	sobie	i	
innym	wysokie	standardy	działania.	Zazwyczaj	mają	silne	poczucie	obowiązku	i	osobistej	odpowiedzialności.	Prawdopodobnie	osoby	
te	są	społecznie	śmiałe	i,	jeśli	zachodzi	taka	potrzeba,	przyjmują	publiczne	stanowisko	w	tych	kwestiach	związanych	ze	standardami	i	
zasadami	postępowania,	które	uznają	za	ważne.	
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Ta	kategoria	obejmuje	style	zachowań,	które	charakteryzuje:		
	
n Empatia	
n Otwartość	na	innych	
n Świadomość	organizacyjna	('polityczna')	
n Orientacja	usługowa	

	
Te	 kompetencje	 pozwalają	 osobie:	 rozpoznawać	 motywacje,	 emocje	 i	 zachowania	 innych;	 zachowywać	 otwartość	 na	 punkty	
widzenia	i	perspektywy	innych;	pozostawać	uważną	na	dynamikę	interpersonalną	i	organizacyjną.	
	

	

	

	
	

	

EMPATIA	

Osoby,	które	uzyskują	wysokie	wyniki	na	skali	Empatii,	z	reguły	są	empatyczne	i	troszczą	się	o	dobre	samopoczucie	innych.	Starają	
się	zwracać	uwagę	na	niuanse	otoczenia,	w	którym	się	znajdują.	Stąd	też	mają	duży	wgląd	w	emocje	i	uczucia	innych.	Interesując	się	
innymi	 ludźmi	 i	 dbając	 o	 ich	 potrzeby,	 prawdopodobnie	 są	 odbierane	 jako	 współczujące	 i	 wyrozumiałe.	 Ponadto	 z	 reguły	 są	
dyplomatyczne	 i	 zainteresowane	 tym,	 by	 nie	 mówić	 rzeczy	 sprawiających	 innym	 przykrość.	 Będąc	 zmotywowanymi	 do	 tego,	 by	
utrzymywać	harmonijne	relacje	w	pracy,	czasem	mogą	je	przedkładać	ponad	wymogi	zadania.	
	

OTWARTOŚĆ	NA	INNYCH	

Osoby,	które	uzyskują	wysokie	wyniki	na	skali	Otwartości	na	innych,	z	reguły	są	ciepłe,	miłe	i	uprzejme	oraz	potrafią	okazać	troskę	i	
współczucie.	 Zapewne	 posiadają	 umiejętność	 aktywnego	 słuchania	 innych.	 Prawdopodobnie	 osoby	 te	 charakteryzują	 się	 otwartą	
postawą	na	 zdanie	 i	 opinie	 innych	 ludzi,	 nawet	 jeżeli	 punkt	widzenia	 innych	osób	 jest	odmienny	od	 ich	własnego	 lub	 radykalny	 i	
niekonwencjonalny.	

Poziom Wymiary	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

 

Empatia 

 
UW 

 

Otwartość	na	innych 

 
UN 

 

Świadomość	organizacyjna	('polityczna')	i	
orientacja	usługowa 

 

Poziom Kategorie	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UN 

 

Świadomość	społeczna 

 

PROFIL	ŚWIADOMOŚCI	SPOŁECZNEJ	 

ŚWIADOMOŚĆ	SPOŁECZNA 
 



 
 

12 
©	Psytech	International	Ltd.		 

15FQ+ 
 

Ekspert		|		RAPORT	INTELIGENCJI	EMOCJONALNEJ		
  

 

 

Jan	Kowalski		

ŚWIADOMOŚĆ	ORGANIZACYJNA	

Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Świadomości	 organizacyjnej,	 prawdopodobnie	 są	 świadome	 subtelności	 i	
niedomówień	występujących	w	 sytuacjach	 społecznych	oraz	 z	 łatwością	wychwytują	niuanse	 sytuacji,	 a	 także	 zwracają	uwagę	na	
nieformalne	relacje	i	zależności	obecne	w	grupie	lub	w	organizacji.	Zazwyczaj	potrafią	krytycznie	podchodzić	do	motywacji	i	intencji	
innych	ludzi,	co	pozwala	na	wychwycenie	potencjalnych	ukrytych	celów,	jakimi	mogą	się	te	osoby	kierować.	
	

ORIENTACJA	USŁUGOWA	

Osoby,	które	uzyskują	wysokie	wyniki	na	skali	Orientacji	usługowej,	zazwyczaj	są	zainteresowane	tym,	by	zrozumieć	potrzeby	i	cele	
innych	 ludzi.	 Z	 reguły	 są	 zaangażowane	 i	 pozytywnie	 reagują	 na	 innych.	 Prawdopodobnie	 osoby	 te	 analizują	 wymagania	 i	
oczekiwania	klientów	oraz	prowadzą	rozważania	na	temat	tego,	w	jaki	sposób	można	najlepiej	im	sprostać.	
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Ta	kategoria	obejmuje	style	zachowań,	które	charakteryzuje:		
	
n Perswazyjność	
n Zarządzanie	konfliktami	
n Inspirujące	przywództwo	
n Katalizowanie	zmian	
n Praca	zespołowa	
n Otwartość	na	dzielenie	się	wiedzą	

	
Te	 kompetencje	 pozwalają	 osobie:	 skutecznie	 się	 komunikować,	 odnosić	 się	 do	 innych	 dyplomatycznie	 i	 taktownie;	 skutecznie	
negocjować;	motywować	innych	i	aktywnie	promować	zmiany;	budować	sieci	społeczne;	współpracować	w	sposób	kolaboratywny;	
w	 sposób	 otwarty	 wymieniać	 się	 informacjami	 i	 aktywnie	 uczestniczyć	 w	 projektach	 zespołowych;	 rozwijać	 potencjał	
współpracowników	poprzez	coaching,	mentoring	i	nauczanie.	
	

	

	

	
	

	

PERSWAZYJNOŚĆ	I	ZARZĄDZANIE	KONFLIKTAMI	
Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Perswazyjności	 i	 Zarządzania	 konfliktami,	 z	 reguły	 są	 pewne	 siebie	 w	 sytuacjach	
społecznych	 i	 prawdopodobnie	 są	 skutecznymi	 mówcami,	 czując	 się	 komfortowo	 i	 swobodnie	 podczas	 wystąpień	 publicznych.	
Podczas	 spotkań	 i	 rozmów,	w	 tym	w	 sytuacjach	 konfliktowych,	 zazwyczaj	 są	w	 stanie	 odgrywać	 pierwszoplanową	 rolę,	 potrafiąc	
przekonywać	 innych	do	przyjęcia	 ich	własnych	poglądów,	przy	 jednoczesnym	dawaniu	przestrzeni	 innym,	umiejętności	 zwracania	
uwagi	na	emocjonalne	podteksty	sytuacji,	w	której	się	znajdują,	zachowaniu	taktu	i	dyplomacji	oraz	byciu	uprzejmymi	i	miłymi.	W	
sytuacjach	 negocjacyjnych,	 jeśli	 sytuacja	 tego	 wymaga,	 prawdopodobnie	 potrafią	 osiągnąć	 równowagę	 pomiędzy	 ustępstwami	
niezbędnymi	do	posunięcia	rozmów	do	przodu	a	zachowaniem	własnego	stanowiska	w	najważniejszych	kwestiach.	
	

Poziom Wymiary	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

 

Perswazyjność	i	zarządzanie	konfliktami 

 
U 

 

Inspirujące	przywództwo	i	katalizowanie	
zmian 

 
N 

 

Praca	zespołowa	i	otwartość	na	dzielenie	się	
wiedzą 

 

Poziom Kategorie	kompetencji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

 

Zarządzanie	relacjami 

 

PROFIL	ZARZĄDZANIA	RELACJAMI 

ZARZĄDZANIE	RELACJAMI 
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INSPIRUJĄCE	PRZYWÓDZTWO	I	KATALIZOWANIE	ZMIAN	

Osoby,	 które	 uzyskują	wysokie	wyniki	 na	 skali	 Inspirującego	przywództwa	 i	 Katalizowania	 zmian,	 prawdopodobnie	 są	 otwarte	 na	
nowe	 pomysły	 oraz	 entuzjastycznie	 podchodzą	 do	 nowych	 metod	 i	 praktyk,	 jednocześnie	 zarażając	 tym	 entuzjazmem	 swoich	
współpracowników.	 Z	 reguły	 osoby	 te	 są	 żywotne,	 energiczne	 i	 raczej	 nie	 mają	 jakichkolwiek	 trudności	 z	 motywowaniem	 i	
dodawaniem	energii	innym.	
	

PRACA	ZESPOŁOWA	I	OTWARTOŚĆ	NA	DZIELENIE	SIĘ	WIEDZĄ	

Osoby,	 które	 uzyskują	 wysokie	 wyniki	 na	 skali	 Pracy	 zespołowej	 i	 Otwartości	 na	 dzielenie	 się	 wiedzą,	 prawdopodobnie	 są	
zorientowane	na	grupę	i	preferują	pracę	zespołową.	Ponadto	budują	szeroką	sieć	relacji	z	przyjaciółmi	i	kolegami,	których,	w	razie	
konieczności,	mogą	poprosić	o	pomoc	i	radę.	Prawdopodobnie	są	akceptujące,	otwarte	i	ufne	w	kontaktach	z	innymi	osobami.	Stąd	
też	raczej	chętnie	dzielą	się	ze	współpracownikami	swoją	wiedzą	i	informacjami,	bez	obawy,	że	inni	wykorzystają	je	dla	zbudowania	
własnej	przewagi.	Będąc	pewnymi	swojej	wiedzy	i	ekspertyzy,	a	jednocześnie	dobrze	czując	się	wśród	ludzi,	osoby	te	są	naturalnie	
zainteresowane	wchodzeniem	w	rolę	mentora	lub	coacha.	
	
	


