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Wa¿ne!
Raport zespo³owy FRIS zosta³ opracowany na podstawie odpowiedzi, których udzielili w
Kwestionariuszu Stylów My�lenia FRIS cz³onkowie zespo³u. Zamieszczone w raporcie
interpretacje oparte s¹ na danych statystycznych o wysokim poziomie rzetelno�ci i
trafno�ci psychometrycznej.

Tre�æ raportu dotyczy aspektów funkcjonowania cz³onków zespo³u w kontek�cie pracy
w grupie. Nie stanowi¹ one kompletnego opisu ich osobowo�ci, tylko tych czynników,
które decyduj¹ o tym, jak rozwi¹zuj¹ problemy. Ka¿da osoba w zespole ma prawo nie
zgodziæ siê lub czê�ciowo zgodziæ siê z zamieszczon¹ interpretacj¹.

Wynik badania FRIS nie jest diagnoz¹ w sensie medycznym i psychologicznym, dlatego
nie mo¿e byæ oceniony jako dobry lub z³y. Raport zespo³owy ma zadanie u³atwiæ ocenê
potencja³u zespo³u. Wszelkie istotne decyzje podjête na podstawie lektury raportu,
powinny wynikaæ z rzeczywistej potrzeby zmian i zostaæ starannie przemy�lane.
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Adrian - Zawodnik, w działaniu Gracz

Agata - Partner, w działaniu Entuzjasta

Agnieszka - Zawodnik, w działaniu Analityk

Anna - Wizjoner, w działaniu Entuzjasta

Beata - Badacz, w działaniu Analityk

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się na FAKTACH.
Orientuje się na cel i szybko
określa priorytety.

W myśleniu: W pierwszej chwili
skupia się na RELACJACH. Dąży
do zrozumienia postępowania
innych ludzi.

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się na FAKTACH.
Orientuje się na cel i szybko
określa priorytety.

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się IDEACH. Dąży do
znajdowania alternatywnych
sposobów działania.

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się na STRUKTURZE
problemu. Dąży do
podejmowania przemyślanych
decyzji.

W działaniu: Wykazuje podejście
przedsiębiorcze i potrafi
skutecznie działać w warunkach
kryzysu lub ryzyka.

W działaniu: Potrafi skutecznie
improwizować, podchodzi do
nowych działań z energią I
optymizmem.

W działaniu: Potrafi skutecznie
wykorzystywać umiejętność
racjonalnego analizowania
informacji.

W działaniu: Potrafi skutecznie
improwizować, podchodzi do
nowych działań z energią I
optymizmem.

W działaniu: Potrafi skutecznie
wykorzystywać umiejętność
racjonalnego analizowania
informacji.

W zespole: Dynamiczny/a i
zdecydowany/a, zachęca do
śmiałych decyzji, zmian i
eksperymentów. Oczekuje
komunikacji wprost.

W zespole: Otwarty/a i
spontaniczny/a, dba o dobrą
atmosferę w zespole, zachęca do
aktywnej współpracy, chętnie dzieli
się wiedzą i doświadczeniem.

W zespole: Skupiony/a na zadaniu
i skoncentrowany/a na swojej części
procesu. Szybko znajduje błędy lub
usterki, trafnie przewiduje
niekorzystne konsekwencje.

W zespole: Reaguje spontanicznie,
chętnie podejmuje inicjatywę i
zachęca innych do szybkiego
rozpoczynania praktycznych
działań.

W zespole: Skupiony/a na zadaniu
i skoncentrowany/a na swojej części
procesu, chętnie uczestniczy w
tworzeniu procedur i planów
działania.
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Jarosław - Zawodnik, w działaniu Działacz

Katarzyna - Partner, w działaniu Realista

Marzenna - Partner, w działaniu Realista

Małgorzata - Badacz, w działaniu Realista

Paweł - Wizjoner, w działaniu Strateg

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się na FAKTACH.
Orientuje się na cel i szybko
określa priorytety.

W myśleniu: W pierwszej chwili
skupia się na RELACJACH. Dąży
do zrozumienia postępowania
innych ludzi.

W myśleniu: W pierwszej chwili
skupia się na RELACJACH. Dąży
do zrozumienia postępowania
innych ludzi.

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się na STRUKTURZE
problemu. Dąży do
podejmowania przemyślanych
decyzji.

W myśleniu: W pierwszej chwili
koncentruje się IDEACH. Dąży do
znajdowania alternatywnych
sposobów działania.

W działaniu: Potrafi aktywnie
działać między ludźmi, zarówno w
warunkach współpracy, jak i
rywalizacji.

W działaniu: Potrafi
konsekwentnie realizować
zaplanowane zadania, działając w
sposób rozsądny i racjonalny.

W działaniu: Potrafi
konsekwentnie realizować
zaplanowane zadania, działając w
sposób rozsądny i racjonalny.

W działaniu: Potrafi
konsekwentnie realizować
zaplanowane zadania, działając w
sposób rozsądny i racjonalny.

W działaniu: Potrafi analizować
badawcze lub abstrakcyjne
problemy i projektować
długoterminowe strategie.

W zespole: Najbardziej angażuje
się w rozwiązywanie konkretnych i
praktycznych problemów.
Skuteczna w bezpośrednim
kontakcie z ludźmi.

W zespole: Dba o to, aby sprawnie
przejść od fazy analizy do fazy
realizacji minimalizując ryzyko.
Skuteczny/a w bezpośrednim
kontakcie z ludźmi.

W zespole: Dba o to, aby sprawnie
przejść od fazy analizy do fazy
realizacji minimalizując ryzyko.
Skuteczny/a w bezpośrednim
kontakcie z ludźmi.

W zespole: Dba o to, aby sprawnie
przejść od fazy analizy do fazy
realizacji minimalizując ryzyko.
Angażuje się w zadania praktyczne i
namacalne.

W zespole: Przyjmuje postawę
obserwatora, skupia się na etapie
projektowania rozwiązań,
potrzebuje możliwości rozwijania
własnych koncepcji.
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Komunikacja i wspó³praca
Na bezpo�redni¹ komunikacjê wp³yw ma g³ównie Styl My�lenia, który okre�la sposób
reagowania na nowe sytuacje, nowe informacjê i konieczno�æ podejmowania decyzji, co ma du¿y
wp³yw na sposób kontaktu i prowadzenia rozmowy.

W sytuacji d³ugoterminowej wspó³pracy nale¿y wci¹æ pod uwagê równie¿ Styl Dzia³ania, gdy¿ wynika on
z po³¹czenia stylu my�lenia z do�wiadczeniami, warto�ciami, co pozwala okre�lenie postawy danej osoby
wobec rozwi¹zywanych problemów.

● Podobny sposób reagowania, rozwi¹zywania problemów i podejmowania decyzji osób o tym samym Stylu
My�lenia pomaga siê im szybciej zrozumieæ nawzajem swoje intencje. Je¿eli wykazuj¹ ró¿nicê pogl¹dów,
nadal mówi¹ �tym samym jêzykiem�, co stanowi czynnik u³atwiaj¹cy doj�cie do porozumienia.

● Naj³atwiej wygl¹da komunikacja z osobami o tym samym Stylu Dzia³ania i Stylu My�lenia, co uwidacznia siê
najbardziej na etapie nawi¹zywania kontaktu.

● Ten sam Styl Dzia³ania przy ró¿nym Stylu My�lenia pozwala na dostrzeganie wzajemnych podobieñstw, co
sprzyja utrzymywaniu satysfakcjonuj¹cych relacji. Osoby te mog¹ mieæ podobn¹ postawê i motywacje, mog¹
te¿ efektywnie uzupe³niaæ nawzajem swoje kompetencje, je¿eli d¹¿¹ razem do wspólnego celu.

● Trudniej, szczególnie na pocz¹tku relacji, mo¿e przebiegaæ komunikacja miêdzy osobami, których Style
My�lenia znajduj¹ siê nawzajem w obszarze unikania. Szczególnie du¿e trudno�ci mog¹ pojawiaæ siê, gdy
Style Dzia³ania s¹ w pe³ni odwrotne. Pozytywnym aspektem takiej relacji dla d³ugoterminowej wspó³pracy
jest natomiast odmienno�æ obszarów kompetencji. Daje ona szansê na uzyskanie efektu synergii, je¿eli obie
strony zaakceptuj¹ ró¿nice w sposobach my�lenia i naucz¹ siê efektywnej komunikacji.

● Zgodno�æ stylów My�lenia lub/i Dzia³ania u³atwia komunikacjê poprzez podobieñstwo w sposobie
przekazywania i rozumienia informacji. Nie stanowi jednak pe³nej gwarancji udanej wspó³pracy ze wzglêdu
na podobieñstwo silnych i s³abych stron. Te same obszary kompetencji mog¹ prowadziæ do rywalizacji,
natomiast podobne s³abe strony mog¹ potêgowaæ trudne sytuacje i pozostawiaæ nierozwi¹zane problemy.
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Partner i Badacz

Badacza i Partnera ró¿ni zarówno czas reakcji, wyra�nie
d³u¿szy w przypadku Badacza, jak i zaanga¿owanie
emocjonalne w nowych sytuacjach. Dla Partnera najbardziej
naturalne s¹ spontaniczne reakcje i intuicyjne decyzje, choæby
mia³y byæ potem zmienione. Badacz natomiast woli zachowaæ
dystans, umiar, ostro¿no�æ i upewniæ siê co do s³uszno�ci
swoich dzia³añ.

Zawodnik i Partner

W relacjach Partner-Zawodnik mo¿e pojawiæ siê problem
przypisywania sobie nawzajem nieprawdziwych intencji.
Zadaniowo�æ Zawodnika mo¿e byæ odbierana jako celowe
pomijanie potrzeb innych osób, natomiast uwzglêdnianie
przez Partnera w dzia³aniu ca³ego spektrum powi¹zañ
spo³ecznych, jako s³abo�æ, uzale¿nienie od opinii i zdania
innych.

Partner i Wizjoner

Partnera i Wizjonera ró¿ni g³ównie stopieñ zaanga¿owania we
wspólnie realizowane przedsiêwziêcia. Wizjoner jest zaintere-
sowany przede wszystkim wytyczaniem nowych szlaków i
okre�laniem strategii, podczas gdy Partner woli siê
skoncentrowaæ na praktycznym wdra¿aniu pomys³ów we
wspó³pracy z innymi.

Dwóch Wizjonerów

Wspó³praca dwóch Wizjonerów daje owoce gównie wtedy,
gdy dotyczy obszarów zwi¹zanych z przysz³o�ci¹, wizj¹
i mo¿liwo�ciami. Problem pojawia siê wtedy, gdy musz¹
pracowaæ nad tematami realnymi, dotycz¹cymi spraw
�tu i teraz�, wymagaj¹cymi od nich szybkiej i racjona-lnej
oceny pomys³ów, a nastêpnie bezpo�redniego wdra¿ania
rozwi¹zañ.

Dwóch Badaczy

Dwóch wspó³pracuj¹cych Badaczy to maksymalnie pog³êbio-
na analiza sytuacji i rozpatrywanie wszelkich mo¿liwych
przypadków. Podjêcie decyzji mo¿e byæ odwlekane ze
wzglêdu na powtarzaj¹ce siê doprecyzowywanie i testowanie
bezb³êdno�ci rozwi¹zania. Nowa kwestia zauwa¿ona przez
jednego Badacza, to �woda na m³yn� dla drugiego.

Dwóch Partnerów

Dwóch Partnerów wspó³pracuj¹cych ze sob¹ mo¿e równie¿
unikaæ spe³niania niektórych oficjalnych warunków, takich jak
np. zawi¹zywanie umów pisemnych. Daje to ryzyko niedomó-
wieñ, a w konsekwencji problem z egzekwowaniem zobowi¹-
zañ. Choæ obaj Partnerzy mog¹ mieæ sk³onno�æ do elastycznej
modyfikacji ju¿ zatwierdzonych dzia³añ, mo¿e byæ to
nawzajem dla nich irytuj¹ce.

Zawodnik i Badacz

Zawodnika i Badacza ³¹czy logika i rozs¹dek, natomiast
wyra�nie ró¿ni¹ sposób korzystania z informacji. Zawodnik
d¹¿y do zredukowania liczby zmiennych, uproszczenia
problemu i znalezienia prostego, praktycznego rozwi¹zania.
Badacz doprecyzowuje, oczekuje wiêkszej liczby szczegó³ów i
woli skonstruowaæ z³o¿one rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce
wszystkie przypadki.

Wizjoner i Badacz

Kluczem do owocnej wspó³pracy Wizjonera i Badacza jest
kolejno�æ. Najpierw Wizjoner powinien móc przedstawiæ
swoj¹ wizjê, omówiæ obiecuj¹ce kierunki, wskazaæ mo¿liwo�ci
lub zaprezentowaæ hipotezy. W dalszej kolejno�ci Badacz
mo¿e uporz¹dkowaæ informacje od Wizjonera, zweryfikowaæ
ich przydatno�æ i zasugerowaæ, jakie s¹ realne mo¿liwo�ci
wdro¿enia.

Dwóch Zawodników

Zawodnicy korzystaj¹ z niewielu kategorii  i kryteriów podczas
rozwi¹zywania problemów, dziêki czemu mog¹ szybko przej�æ
do dzia³ania. W przypadku dwóch Zawodników, kryteria te
mog¹ byæ zupe³nie inne i wprowadziæ konflikt na etapie
decyzji. Ustalenie zakresów kompetencji, najlepiej zupe³nie
odrêbnych zmniejszy ryzyko pojawienia siê rywalizacji miêdzy
dwoma Zawodnikami

Zawodnik i Wizjoner

Zawodnika i wizjonera ró¿ni przede wszystkim stopieñ
tolerancji niejednoznaczno�ci. Zawodnik oczekuje konkre-
tnych i jednoznacznych sygna³ów, bez konieczno�ci ich
interpretacji. Wizjonerowi nie przeszkadza wieloznaczno�æ,
gdy¿ umo¿liwiaj wykorzystywanie tych samych informacji na
wiele sposobów i w wielu celach.

Czynniki wp³ywaj¹ce na wspó³pracê
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Proces FRIS to model przebiegu procesu od momentu zainicjowania do etapu wdro¿enia.
Zestawiaj¹c wyniki wszystkich cz³onków zespo³u na wykresie przebiegu Procesu FRIS
otrzymujemy mapê potencja³u zespo³u.

Dla ka¿dego etapu Procesu FRIS przydzielono od 0 do 5 punktów, aby zobrazowaæ potencja³ zespo³u na ka¿dym etapie.

koncepcja
wizja, strategia

1. INICJOWANIE 3. REALIZACJA2. PRZYGOTOWANIE

analiza
plan, projekt

zadania
priorytety, cele

ludzie
wspó³praca,
anga¿owanie

Proces FRIS® zespo³u
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wynik analizy Procesu FRIS dla: Zespół Przykładowy

Etap 1 - Inicjowanie

Rozpoczynanie przedsięwzięcia wymaga opracowania koncepcji i określenia wizji celu. Na tym etapie najchętniej
przejmują inicjatywę osoby wykorzystujące perspektywę idei: Wizjonerzy i osoby, dla ktorych idee znajdują się w
obszarze wsparcia. Najsilniej perspektywę idei w zespole wykorzystują Wizjonerzy: Anna i Paweł.

Etap 2 - Przygotowanie

Przygotowanie do realizacji związane jest z analizą zasobów, planowaniem i projektowaniem rozwiązania. Są to
działania na dużym poziomie szczegółowości, wymagające przyjęcia perspektywy struktur. Najsilniej perspektywę
struktur w zespole wykorzystują Badacze: Beata i Małgorzata.

Etap 3 - Realizacja

W momencie wdrażania planów lub nowego rozwiązania, szczególnie ważne są perspektywy faktów i relacji.
Najsilniejsze podejście zadaniowe i orientację na cel wykazują Zawodnicy: Adrian, Agnieszka i Jarosław.
Najsilniejsze podejście relacyjne charakteryzuje Partnerów: Agata, Katarzyna i Marzenna.
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Analiza potencja³u zespo³u

Potencja³ zespo³u wynika z tego, w jaki sposób cz³onkowie zespo³u:
  - definiuj¹ cele i jakich rezultatów oczekuj¹
  - zdobywaj¹ i interpretuj¹ informacje
  - dokonuj¹ wyboru i podejmuj¹ decyzje
  - w³¹czaj¹ innych we w³asne dzia³ania
  - okre�laj¹ i wyra¿aj¹ swoje stanowisko
  - dzia³aj¹ w obliczu problemów.

Orientacja
na wynik

Konkretno�æ
i jednoznaczno�æ

Upraszczanie
i decydowanie

Zaanga¿owanie
i wspó³dzia³anie

Ekspresyjno�æ
i intuicyjno�æ

Eksperymenty
i improwizacja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

F

F

R

R

I

Sten 1 -> ekstremalna przewaga  lewej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 2 -> bardzo silna przewaga  lewej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 3 -> silna przewaga   lewej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 4 -> umiarkowana przewaga  lewej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 5-6 -> warto�ci �rednie w populacji
Sten 7 -> umiarkowana przewaga  prawej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 8 -> silna przewaga   prawej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 9 -> bardzo silna przewaga  prawej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji
Sten 10 -> ekstremalna przewaga  prawej perspektywy wzglêdem �redniej w populacji

minimum �rednia maksimum

Orientacja
na kompromis

Koncepcyjno�æ
i wieloznaczno�æ

Uszczegó³awianie
i analizowanie

Indywidualne
kreowanie

Zrównowa¿enie
i racjonalno�æ

Zasady
i metodyczno�æ

R

I

S

I

S

S

Przygotowano dla: Zespół Przykładowy
www.fris.pl | info@fris.pl

Raport v1.0:
RZ-40058

str. 9 / 13



Raport zespołowy FRIS®

W jaki sposób cz³onkowie zespo³u

okre�laj¹ cele i jakich rezultatów oczekuj¹?

W jaki sposób cz³onkowie zespo³u

zdobywaj¹ i interpretuj¹ informacje?

Orientacja na wynik Orientacja na kompromis

· wy¿sza odporno�æ i asertywno�æ
· ³atwo�æ ustalania priorytetów
· skupienie na celu i zadaniu

· wy¿sza wra¿liwo�æ i empatia
· ³atwo�æ znajdowania rozwi¹zañ

kompromisowych
· zorientowanie na ludzi i relacje

Konkretno�æ i jednoznaczno�æ Koncepcyjno�æ i wieloznaczno�æ
· wiêksze predyspozycje do

rozwi¹zywania zadañ praktycznych
· znajdowanie prostych, gotowych do

wdro¿enia rozwi¹zañ
· podej�cie empiryczne i pragmatyzm

· wiêksze predyspozycje do rozwi¹-
zywania problemów abstrakcyjnych

· znajdowanie alternatywnych rozwi¹zañ
· podej�cie badawcze i kreatywno�æ
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Małgorzata
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W jaki sposób cz³onkowie zespo³u

dokonuj¹ wyboru i podejmuj¹ decyzje

W jaki sposób cz³onkowie zespo³u

w³¹czaj¹ innych we w³asne dzia³ania?

Upraszczanie i decydowanie Uszczegó³awianie i analizowanie

· szybkie podejmowanie decyzji
· umiejêtno�æ selekcji i  filtrowania

informacji
· skupienie na efektywno�ci dzia³añ

· umiejêtno�æ g³êbokiej analizy
· umiejêtno�æ zarz¹dzania du¿¹ ilo�ci¹

informacji
· skupienie na jako�ci rozwi¹zañ

Zaanga¿owanie i wspó³dzia³anie Indywidualne kreowanie

· ³atwo�æ pracy z bezpo�rednim
kontakcie z lud�mi

· akceptowanie norm i zwyczajów
· harmonizowanie pracy zespo³u

· koncentracja na rozwijaniu w³asnych
strategii

· prze³amywanie norm i indywidualizm
· �ród³o pomys³ów dla zespo³u

Przygotowano dla: Zespół Przykładowy
www.fris.pl | info@fris.pl
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Raport zespołowy FRIS®

W jaki sposób cz³onkowie zespo³u

okre�laj¹ i wyra¿aj¹ swoje stanowisko?

W jaki sposób cz³onkowie zespo³u

dzia³aj¹ w obliczu problemów?

Ekspresyjno�æ i intuicyjno�æ Zrównowa¿enie i racjonalno�æ

· spontaniczne reakcje w nowych
sytuacjach

· wy¿szy entuzjazm i optymizm
· Intuicyjne podejmowanie decyzji

· umiejêtno�æ zachowania dystansu
· wy¿sza ostro¿no�æ I zrównowa¿enie
· d¹¿enie do podejmowania racjonalnych

decyzji

Eksperymenty i improwizacja Zasady i metodyczno�æ

· korzystanie z metody prób i b³êdów
· improwizowanie i adaptacja do sytuacji
· swobodna zmiana strategii

· korzystanie z procedur i algorytmów
· planowanie i dobra organizacja
· konsekwentna realizacja
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Opracowanie raportu: Anna Samborska-Owczarek, projekt i redakcja: Pawe³ Owczarek.
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FRIS to towarowy znak s³owny objêty prawem ochronnym udzielonym przez Urz¹d Patentowy RP.

  �  rozwój osobisty i zawodowy
  �  odkrywanie zasobów
  �  wsparcie w procesie zmian

  �  szkolenie certyfikacyjne
  �  warsztaty trenerskie
  �  rozwój w³asnego biznesu

  �  raport rekrutacyjny
  �  rozwój pracowników
  �  doradztwo zawodowe

  �  szkolenia dla sprzedawców
  �  skuteczna obs³uga klienta
  �  sprawna komunikacja w firmie

  �  raport partnerski
  �  komunikacja w zwi¹zku
  �  porozumienie i tolerancja

  �  raport zespo³owy
  �  budowanie efektywnego zespo³u
  �  zadania dopasowane do predyspozycji

FRIS HR

FRIS BUSINESS

FRIS TEAM

FRIS COACHING

FRIS ACADEMY

FRIS FOR2

System FRIS®
Wizja rozwoju i obszarów zastosowañ narzêdzi FRIS.
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