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Na tej stronie znajdziecie Państwo większość zagadnień wynikających  
z podstawy programowej, które mogą pojawić się na egzaminie ustnym. 
Zachęcam do przeczytania i utrwalenia. 

Poniżej przykładowe pytania i odpowiedzi 

 

1) Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. 
Każdy pracownik ma ściśle określone prawa, za złamanie których pracodawca może być 
ukarany. Do podstawowych praw pracownika należą między innymi: 
 
    • prawo do wykonywania dowolnie wybranego zawodu (chyba, że zaistniały 
przeciwwskazania zgodne z ustawą), 
    • prawo do poszanowania godności, 
    • prawo do jednakowego wynagrodzenia za wykonywanie tej samej pracy, 
    • prawo do godziwego wynagrodzenia, 
    • prawo do urlopu, 
    • prawo do bezpiecznych warunków pracy, 
    • prawo do tworzenia organizacji (np. związków zawodowych, które mają na celu 
reprezentować pracowników i walczyć o przestrzeganie wyżej wymienionych praw). 
 
Ponadto istnieje kategoryczny zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, 
przynależność religijną i narodową, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania 
polityczne czy pochodzenie etniczne. Pracownik ma też prawo do podnoszenia swoich 
kwalifikacji. 

Podstawowe obowiązki pracownika: 
 
    • sumienne wykonywanie obowiązków określonych w umowie o pracę, 
    • przestrzeganie czasu pracy oraz usprawiedliwianie i zgłaszanie nieobecności, 
    • przestrzeganie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, 
    • dbanie o dobro zakładu,  
    • nieujawnianie informacji. 

Podstawowe obowiązki pracodawców 

Pracodawca ma obowiązek m.in.: 

• zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, 
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z uprawnieniami 
pracowników, 



• organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak 
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 
wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

• organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 

• przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także 
ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, 

• zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia 
systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bhp, 

• terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 
• ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
• zaspokajania, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników, 
• stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz 

wyników ich pracy, 
• prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników, 
• wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

2) Osobowość – zespół cech psychofizycznych, charakterystycznych dla danego człowieka i 
wpływających na jego życie. 

Wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć 
i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to 
zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od 
innych jednostek. 

 

2) Aktywne metody poszukiwania pracy: 
 

Aktywne metody poszukiwania pracy 
Zanim przystąpimy do działania, znajdźmy odpowiedź na kilka kluczowych pytań: 

• „Co lubi ę robić?”, „W czym jestem dobry?” 

Znajomość własnych oczekiwań to kluczowy aspekt dla kogoś, kto chce znaleźć zatrudnienie. 
Warto określić również swoje zdolności i umiejętności. Dzięki temu można zawęzić obszar 
poszukiwań. 

• „Jak stworzyć CV i list motywacyjny?”  

Profesjonalny życiorys zwiększa nasze szanse na udział w rozmowie kwalifikacyjnej. 
Pracodawcy czasami proszą o przedstawienie listu motywacyjnego. Sprawdźmy, co powinny 
zawierać dokumenty aplikacyjne i dostosujmy ich treść do konkretnej oferty. 



• „Jak zachowywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?”  

Punktualność, strój adekwatny do sytuacji (elegancki i oficjalny lub po prostu schludny), 
posiadanie wiedzy na temat firmy oraz kulturalne zachowanie – to podstawowe zasady, jakich 
należy przestrzegać w trakcie rozmowy o pracę. 

• „Gdzie powinienem złożyć CV?”  

Zanim na dobre rozpoczniemy poszukiwania, zastanówmy się nie tylko nad branżą i ogólną 
charakterystyką stanowiska. Ustalmy także, gdzie chcielibyśmy pracować – możemy np. 
sporządzić listę firm lub instytucji. Określając miejsce pracy i stanowisko marzeń, bierzmy 
pod uwagę nasze doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. 

3) Czym są aktywne metody szukania pracy? Najlepiej widać to na przykładach. 

1. Bezpośredni kontakt z pracodawcą 

Stosując tę metodę, możemy wykorzystać przygotowaną wcześniej listę firm, w których 
chcielibyśmy zostać zatrudnieni. Kolejny krok to wysyłanie aplikacji do konkretnych 
pracodawców.   

2. Uczestnictwo w targach pracy 

Podczas targów, w jednym miejscu gromadzą się dziesiątki lub setki pracodawców, którzy 
działają w różnych branżach. To znakomita okazja, aby znaleźć wiele ciekawych ofert.   

3. Przeglądanie ogłoszeń w Internecie 

Poszukując ofert pracy, możemy korzystać z serwisów, jak np. Pracuj.pl. Portal oferuje 
użytkownikom m.in. aplikację mobilną, dzięki której można otrzymywać powiadomienia o 
nowych ofertach pracy, dostosowanych do potrzeb i kwalifikacji kandydatów. Internet to 
jedno z wielu źródeł informacji o rynku pracy i ofertach. 

4. Strony internetowe pracodawców 

Chcąc znaleźć pracę w konkretnej firmie, możemy odwiedzać jej stronę i zakładkę „Kariera”, 
gdzie zamieszczane są oferty pracy i informacje o stażach. Przeglądanie witryny internetowej 
to sposób zdobywania wiedzy na temat potencjalnego pracodawcy, ścieżki kariery czy kultury 
organizacyjnej. 

5. Udział w wydarzeniach branżowych 



Konferencje, szkolenia, spotkania networkingowe czy inne wydarzenia branżowe – 
uczestnicząc w nich, możemy zdobywać nowe kontakty, a także cenne informacje. Dzięki 
temu zyskujemy szansę, aby szybko odpowiedzieć na ofertę.   
6. Uczestnictwo w dniach otwartych 
Pracodawcy przedstawiają oferty zatrudnienia także w trakcie dni otwartych. To okazja, żeby 
lepiej poznać organizację. Możemy dowiadywać się o takich wydarzeniach, np. obserwując 
stronę internetową danej firmy. 
7. Praktyki i staże 
Po zakończeniu praktyki lub stażu, jeśli sumiennie wykonywaliśmy swoje obowiązki, 
możemy otrzymać propozycję pracy. 

  
 

 

Zestaw 2 

Wymień cechy osoby przedsiębiorczej. 

Cechy osoby przedsiębiorczej 
1) Osoba przedsiębiorcza zawiera w sobie takie cechy, które pomagają mu w 

dążeniu do osiągnięcia sukcesu i osiągnięcie go.  
2) Osoba taka posiada umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które 

mogą pojawić się w każdej chwili do osiągnięcia sukcesu. 
3) Ponadto posiada takie cechy charakteru jak: pracowitość, kreatywność, inwencja, 

odwaga i zdeterminowanie. Posiada umiejętność podejmowania ryzyka, przy czym 
wie gdzie znajduje się granica danego ryzyka by nie ponieść zbędnych strat, pracy w 
zespole i zdolności interpersonalne.  

4) Osoba taka potrafi wyznaczać sobie cele i pewnie dążyć do ich realizacji niezależnie 
od życiowych przeszkód. Potrafi rozwiązywać problemy, samodzielnie radzić sobie w 
trudnych i skomplikowanych sytuacjach.  

5) Nie boi się wyzwań, a swój sukces zawdzięcza zaangażowaniu i dobrej organizacji. 
Nie uznaje krytyki jako błędu, wręcz przeciwnie wie że dzięki błędom można się 
czegoś nauczyć. Jak również nie boi się zmian, jest gotów szukać nowych rozwiązań 
oraz jest lojalny i uczciwy wobec swojego rozmówcy.  

6) Cechuje się także optymizmem, otwartością, stanowczością, aktywnością oraz 
energicznym działaniem. Istotną cechą jest komunikatywność interpersonalna, a to 
znaczy że osoba przedsiębiorcza ma zdolność mówienia i zarazem słuchania, jak 
również przyjmowania postaw asertywnych, czyli że potrafi wyrażać swoje zdanie na 
dany temat i potrafi komuś odmówić.  

7) Cechuje ją ekspansywność, czyli potrafi wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do 
osiągnięcia coraz większych efektów, oraz innowacyjność, czyli twórczość.  

8) Osoba przedsiębiorcza potrafi ciągle rozwijać i kształtować swoją osobowość, 
poszukiwać nowych doświadczeń, analizować i wyciągać wnioski. Jest pewna siebie, 
odporna na stres, uparta, inteligentna, wytrwała, systematyczna, ma zdolności 
dyplomatyczne, wierzy i szanuje samego siebie, jest pomysłowy, pozytywnie myśli i 
patrzy na świat.  

9) Osoba taka posiada niespożyte pokłady energii i potrafi wszystkich zarażać 
dobrym humorem. Trudności jakie stawia przed nim los nie przerastają go i nie 



powodują strachu i chęci poddania się. Zawsze, niezależnie od momentu w jakim się 
znajduje jest gotów do pracy i realizacji planów oraz celów. 

10) Potrafi znaleźć rozwiązanie, podczas gdy inni się poddają. Pomysłów szuka w 
każdych znanych sobie źródłach oraz nie uznaje, że coś jest niewykonalne, 
niemożliwe do stworzenia czy zrobienia.  

11) Ważną cechą takiej osoby jest także empatia i umiejętność wyczucia nastroju 
swojego rozmówcy, co w biznesie jest niezwykle pożądaną cechą.  
Potrafi rozwijać swoje umiejętności, inspirować innych, motywować i przekonywać 
do działania. W działaniu kieruje się rozumem, a nie emocjami. Jest opanowany, 
potrafi logicznie myśleć i dotrzymywać zobowiązań. 
 
 
 
 
 

2) Omów zasady organizacji pracy w zespole. 
 
 

8 zasad dobrej organizacji pracy

Co decyduje o sukcesie firmy? Czynników jest wiele - np. zgrana ekipa innowacyjny produkt, 
trafienie w aktualnie panujące trendy, odpowiednie znajomości…  Ale jest jeden, o którym 
wiele ludzi zapomina, a który może być podstawą dla wszystkich pozostałych: organizacja 
pracy. 

Możemy mieć świetny pomysł i światowej klasy specjalistów w zespole, a i tak nie odnieść 
sukcesu proporcjonalnego do włożonych środków. Dlaczego? Ponieważ brak nam dobrej 
organizacji. Dublowanie zadań, skupianie się na mało istotnych sprawach, czy wreszcie 
zajmowanie się wieloma czynnościami na raz może doprowadzić do rozleniwienia i obniżenia 
produktywności pracowników oraz zagubienia się w gąszczu zadań do wykonania i 
pomysłów, które po każdej burzy mózgów dumnie wypisujemy sobie na naszej liście rzeczy 
do zrobienia. 

Jak więc nie utknąć w martwym punkcie podczas naszej przygody z biznesem? Poniżej 
przedstawiam kilka rad, które sformułowałem na podstawie moich dotychczasowych 
doświadczeń: 

1. Jasno określaj cele i zadania - mówiąc o celach, do których będziecie dążyli jako firma 
nie używaj ogólników, takich jak: “Za rok chcemy zostać najlepszą firmą w branży”. Zamiast 
tego nakreśl bardziej konkretny obraz: “Chcemy zwiększyć sprzedaż o X tys. %” czy 
“Chcemy dotrzeć do X nowych klientów do maja tego roku”. Pozwoli to Tobie i Twoim 
współpracownikom wyznaczyć kierunek, w którym powinniście aktualnie podążać. Ta sama 
zasada powinna obowiązywać w przypadku poszczególnych, mniejszych i większych zadań. 

2. Dokładnie określ zakres obowiązków swój i swoich współpracowników - to absolutna 
podstawa. Nie ma ludzi od wszystkiego. Pracownik musi wiedzieć jakie jest jego zadanie w 
firmie (co nie oznacza oczywiście, że np. grafik nie może zrobić raz na jakiś czas researchu 
na temat niezwiązany z jego pracą, gdy akurat to będzie sprawą priorytetową). Dzięki temu 
każdy ma swoje własne “podwórko” i czuje się za nie odpowiedzialny - zachęca to też do 
rozwoju w swojej dziedzinie. 



3. Przydzielaj zadania - pamiętasz zajęcia z pierwszej pomocy w szkole średniej? A 
przypominasz sobie, jak należy prosić o pomoc lub o to, żeby ktoś zadzwonił po karetkę? No 
właśnie - zawsze należy się zwracać do konkretnej osoby, nigdy do anonimowego tłumu. 
Inaczej szanse na to, że ktoś się dobrowolnie zgłosi są nikłe. 

W psychologii nazywa się to efektem widza, lub rozproszeniem odpowiedzialności - zjawisko 
to definiowane jest jako: “obniżanie się prawdopodobieństwa zareagowania świadków 
kryzysowego zdarzenia wraz ze zwiększaniem się liczby świadków tego zdarzenia”.  
To samo tyczy się pracy. Naszymi “zdarzeniami kryzysowymi” są projekty nad którymi 
aktualnie pracujemy. 

Tak więc, zadania przypisuj zawsze do konkretnej osoby. Dzięki temu będzie się ona czuła 
zobligowana do ich wykonania. 

4. Kiedy zadania zostały już przydzielone, określ deadline dla każdego z nich. Zgodzisz się 
chyba, że świadomość, że masz oddać raport na pojutrze jest motywująca? Poza tym, jeśli 
masz na tapecie kilka spraw, to znając ich wymagany termin zakończenia, łatwiej Ci będzie 
nadać im odpowiednie priorytety. 

5. W danym momencie zajmuj się tylko jedną sprawą - spędzanie pięciu minut nad 
zadaniem A, następnie dziesięciu  nad zadaniem B i znowu pięciu nad zadaniem A…to nie 
jest strategia, która zaprowadzi Cię do sukcesu. Staraj się pracować nad jednym zadaniem do 
czasu jego zakończenia. Jeżeli jednak musisz prowadzić parę projektów równolegle, to 
wyznacz sobie na każdy z nich inny dzień tygodnia (ewentualnie porę dnia) i za wszelką cenę 
unikaj robienia kilku rzeczy na raz. 

6. Na bieżąco kontroluj postępy - tylko wtedy możesz odpowiednio wcześnie wyłapać różne 
nieprawidłowości i skorygować kurs. A to może w efekcie zaoszczędzić sporo czasu. Lepiej 
zapobiegać, niż leczyć, prawda? 

7. Ograniczaj liczbę narzędzi, z których korzystasz - w dzisiejszych czasach mamy dostęp 
do niemal nieograniczonej liczby aplikacji i programów, których zadaniem ma być 
usprawnianie nam pracy. I faktycznie, platformy do mailingów, CRMy, planery, czy wreszcie 
systemy Marketing Automation mogą naprawdę ułatwić życie. Jednak przy takiej mnogości 
rozwiązań łatwo się w tym wszystkim zgubić. 

Jeżeli będziesz używać równolegle kilku narzędzi o podobnym przeznaczeniu, albo 
dokonywać zmian, ilekroć pojawi się nowe oprogramowanie, stracisz mnóstwo czasu na 
naukę obsługi, integrację z pozostałymi aplikacjami oraz przenoszenie danych. W takiej 
sytuacji to, co miało pomagać, stanie się kulą u nogi. 

Nie dajmy się zwariować. Zadecyduj, co jest Ci naprawdę potrzebne i na tym się skup. I nie 
dodawaj kolejnych narzędzi do swojej kolekcji, dopóki nie okaże się, że taki dodatek jest Ci 
niezbędnie potrzebny. 

 

8. Motywuj  - jak powszechnie wiadomo, zmotywowany pracownik to efektywny pracownik. 
Czasami wystarczy kilka słów pochwały, a czasami potrzeba wielkiej przemowy, by cały 
zespół dostał zastrzyk nowej energii do działania. Jednak warto - efekty mogą Cię mile 
zaskoczyć. Zmotywowani współpracownicy będą skupieni na celu, jakim jest rozwój firmy i 
zdeterminowani, żeby go osiągnąć. 



Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Ci poprawić organizację pracy w firmie. 
Pomyśl o swoim biznesie jak o mechanizmie złożonym z połączonych ze sobą kół zębatych i 
trybików. Żeby wszystko działało, każde z nich musi być sprawne i dobrze dopasowane do 
pozostałych. Inaczej nie wykorzystasz w pełni jego potencjału. 

Podczas wprowadzania zmian pomocna może się okazać koncepcja lean 
managementu(podejście do zarządzania przedsiębiorstwem zakładające dostarczanie 
klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu 
jak najmniejszej ilości zasobów, w jak najkrótszym czasie). O tym, jak można wprowadzić 
zasady lean management w firmie usługowej (na przykładzie towarzystwa 
ubezpieczeniowego) przeczytasz tutaj. 

 
 
 
 

3) Wymień role przyjmowane w grupie. 
 

W grupie możemy mieć role : mściciela, poszukiwacza źródeł, koordynatora, lokomotywy, 
wartościującego krytyka, skrupulatnego wykonawcy, duszy zespołu i specjalisty. 

 

Część teoretyczna. 

Role, które przyjmujemy w grupie są często zależne od tego, jakie role przyjmujemy w życiu 
i jakie mamy uwarunkowania osobowe. W wielkim skrócie na nasze wybory wpływa nasza 
historia, osobowość, ale też cechy tej konkretnej grupy. 

Role przyjmujemy nieświadomie i zazwyczaj to inni członkowie grupy widzą je wyraźniej, 
niż my. Nie ma możliwości, żebyśmy nie przyjęli żadnej roli. Nie znaczy to jednak, że zawsze 
będziemy zajmowali takie samo miejsce w grupie. W procesie grupowym przyjmowane przez 
nas role mogą się kilkukrotnie zmieniać, a uświadomienie sobie, jaką rolę przyjmujemy 
zazwyczaj, może nam pomóc świadomie budować relacje z innymi ludźmi. 

Jest wiele typologii ról grupowych.  

Typologia Schindlera 

Jedną z najprostszych typologii rol przyjmowanych w grupie, jest typologia opracowana 
przez Schindlera, który wyróżnia 4 podstawowe role: 
– Przywódca – aktywizuje grupę do działania i imponuje pozostałym jej członkom. 
– Przeciwnik – prowokuje i pozostaje w opozycji do poszczególnych członków grupy lub 
całości. 
– Outsider – porusza się po granicy grupy lub poza nią. 
– Bierny – nie jest aktywny, chce pozostać w możliwie największym stopniu anonimowy. 

Typologia B. Bragi 



Kolejna, nieco bardziej opisowa i przemawiająca do wyobraźni jest typologia przyjęta za B. 
Bragi. W swoim opracowaniu “Pracując razem” wyróżnia on następujące role: 

– Milczek – nie odzywa się na forum, nie chce się do niczego zobowiązywać. Na koniec 
często krytykuje podjęte decyzje. 
– Szybki Bill – chciałby szybko przeskakiwać z tematu na temat, bo uważa, że cała grupa ma 
już uzgodnione zdanie i może przejść do kolejnego wątku, mimo, że w rzeczywistości mogą 
pojawiać się zupełnie odmienne opinie. 
– Życzliwy – jest sympatyczny, ale może irytować wtrącając się ze swoimi „przyjaznymi” 
komentarzami. 
– Mądrala – osoba, która lubi podsumowywać, choć jej interpretacje nie zawsze są celne. 
– Mistrz uników – spycha na bok wszelkie konfliktowe sytuacje, licząc że same znikną. 
Katarynka – osoba, która przez cały czas mówi. 
– Czarnowidz – jak sama nazwa wskazuje, nie widzi zbyt wielu możliwych pozytywnych 
rozwiązań sytuacji. 
– Gawędziarz – zna mnóstwo historii i anegdotek. Grupa jest dla niego idealną publicznością. 
– Luzak – często sarkastyczny, nie bierze niczego na serio. 
– Przezorny – uważa, że ciągle brakuje informacji do ostatecznego podjęcia decyzji. Unika 
decyzji i podejmowania jakichkolwiek działań, odkładając je na później. 

Typologia E.Sołtys 

Ostatnia przywoływana przez nas typologia, to podział autorstwa E. Sołtys. Polecamy tę 
typologię, ze względu na dodatkowe wyróżnienie typów ról liderskich w grupie. 

Role liderskie: 
– Lider aktywny – to on organizuje grupę – próbuje rozdzielać funkcje i zadania. Nie lubi 
tracić czasu. Grupa potrafi szybko wymienić takiego lidera. 
– Lider emocjonalny – potrafi przeciwstawić się liderowi aktywnemu, zwracając uwagę na to, 
że nikt nie ma ochoty robić tego, co on proponuje. Wczuwa się emocjonalnie w grupę. 
– Lider nawigator – ta osoba będzie czuwać nad tym, czy grupa zmierza do wyznaczonego 
celu. Jest niezależny, potrafi się zdystansować i opanować chaos w grupie. 

Pozostałe role: 
– Buntownik – może atakować normy panujące w grupie lub osoby prowadzące. Potrafi 
wyrazić sprzeciw całej grupy. 
– Szara eminencja – chce mieć wpływ na decyzje podejmowane przez liderów, ale robi to w 
sposób zamaskowany. 
– Kozioł ofiarny – ponieważ nie podporządkowuje się jakiejś grupowej zasadzie, potrafi 
budzić agresję. Nie umie się bronić, brak mu asertywności. Grupa może go pomijać. 
– Sumienie grupy – to ta osoba, która pilnuje, żeby nikomu nie stała się krzywda. Potrafi 
apelować do grupy np. wstawiając się za kozłem ofiarnym. 
– Błazen – swoimi żartami rozładowuje napięcie w grupie. 
– Kamikadze – od początku jest bardzo otwarty w mówieniu o sobie i trudnych kwestiach, co 
często budzi niepokój i zażenowanie. 
– Osoba wspierająca prowadzącego – otwarcie wspiera osobę prowadzącą. 

 



Model Belbina 

• Historia 

Diagnoza ról zespołowych dostarcza cennej informacji o specyfice funkcjonowania 
poszczególnych osób w zespole jak również całego zespołu, będącego mozaiką różnorodnych 
ról zespołowych i kompetencji (naturalnych predyspozycji). Diagnoza ról może być 
wykorzystana w celu: budowania nowego zespołu, włączania do zespołu optymalnej osoby, 
zwiększania efektywności działań zespołowych, jak również kierowania karierą zgodnie z 
indywidualnymi talentami i akceptowalnymi słabościami. 

Specyfika poszczególnych ról zespołowych R.Mereditha Belbina, twórcy koncepcji opartej na 
samoocenie i ocenie 360. 

 
Wyróżnia się 9 charakterystycznych ról zespołowych obejmujących różnorodność 
funkcjonowania osób w zespołach. Rola to połączenie w jednym pojęciu dominujących cech 
charakteru i sposób zachowywania się osoby. Te dwa czynniki wyznaczają sposób budowania 
relacji i interakcji z innymi. Tworząc zespół wyłaniają się kolejno poszczególne role. Kolejno 
należą do nich: 

• Kreator (KR)  

Rola Kreatora to przede wszystkim generowanie nowych propozycji i rozwiązywanie 
problemów. To najbardziej wizjonerska i inteligentna osoba w zespole. Jest często niezbędny 
przy inicjowaniu nowych etapów projektu lub przy braku postępów podczas jego realizacji. 
Zazwyczaj jest założycielem firm lub twórcą nowych produktów. Zbyt duża liczba Kreatorów 
w jednej organizacji może być mało produktywna. Jeśli chcemy natomiast polepszyć i 
zainspirować grupę to najlepiej umieścić w niej kreatora. Mocne strony kreatora to: 
innowacyjny, z wyobraźnią, jedyny w swoim rodzaju, poważny. Słabe strony to: kapryśny i 
chaotyczny. 

• Ewaluator (EW) 

Ewaluator znakomicie analizuje problemy, rozwija koncepcje i sugestie. Jest znakomity w 
ocenach za i przeciw. Może być odbierany jako outsider, szorstki i nudny. Ewaluator będziesz 
dobry w prowadzeniu zespołu, jeśli inne osoby zawiodą. Jego mocne strony to: praktyczność i 
opanowanie. 

• Koordynator (KO)  

Dobrze się czuje jako osoba odpowiedzialna za zespół ludzi o różnych kompetencjach, 
przewodniczy im. Lepiej sprawdza się, porozumiewając się z ludźmi na analogicznych bądź 
równych rangą stanowiskach, niż z podwładnymi. Jego motto może brzmieć: "konsultacje 
pod nadzorem", zwykle wierzy w spokojne rozwiązanie problemu. Potrafi efektywnie 
wykorzystać zasoby zespołu jak i potencjał indywidualny każdego członka grupy. Jego 
mocne strony to: dążenie do celu, entuzjazm, ufność i opanowanie. Słabe strony koordynatora 
to brak ambicji i momentami lenistwo. 

• Implementer (IMP)  



Jest bardzo przydatny w organizacji ze względu na niezawodność i umiejętność 
przystosowania. Odnosi sukces, ponieważ jest efektywny i ma wyczucie. Mówi się, że 
wielu kierowników wykonuje tylko te zadania, które chce wykonywać i zaniedbuje te, które 
są dla nich niewygodne. Implementer zawsze zrobi to, co powinno być zrobione. Jeśli ktoś w 
grupie nie wie co zostało postanowione i co należy zrobić to w pierwszej kolejności zwrócą 
się właśnie do niego. Jego mocne strony to: zorganizowanie, praktyczność i możliwość 
uzyskania od niego wsparcia. Słabe strony to uległość i brak elastyczności w działaniu. 

• Perfekcjonista (PER) 

Perfekcjonista jest nieoceniony w zadaniach, które wymagają dużej koncentracji i wysokiego 
poziomu dokładności. Musi sprawdzić każdy szczegół. Rozwija w zespole poczucie czasu i 
pilnuje harmonogramu. Cechuje go precyzja, zainteresowanie szczegółami i umiejętność 
wdrażania. Jest nastawiony na konkretny efekt i w pełni świadomy celu. Jego mocne strony to 
opanowanie, zdyscyplinowanie i świadomość szczegółów w działaniu, natomiast jego słabe 
strony to pedantyzm i oziębłość. 

• Lokomotywa (LOK)  

Jest zazwyczaj dobrym kierownikiem, ponieważ jest aktywny i dobrze działa pod presją. Jest 
znakomity, jeśli chodzi o pobudzanie zespołu do działania i przydatny, jeśli pojawiają się 
komplikacje. Szybko rzuca i podejmuje działania. Nie skupia się na problemach 
interpersonalnych, jest ponad to. Sprawnie wprowadza zmiany i nie zastanawia się nad mało 
popularnymi decyzjami. Najczęściej jest najbardziej efektywnym członkiem zespołu, 
gwarantującym jego działanie. Próbuje łączyć pomysły, cele i praktyczne rozważania w jedną 
całość. Jego mocne strony to odporność na stres, efektywność i towarzyskość. Słabe strony 
lokomotywy to np. niecierpliwość i apodyktyczność. 

• Dusza Zespołu (DZ) 

Rolą Duszy Zespołu jest zapobieganie problemom interpersonalnym, powstającym w zespole 
i przez to umożliwianie pełnego zaangażowania wszystkim członkom zespołu. Nie lubi tarć i 
jest w stanie zrobić wiele, by ich uniknąć. Dusza Zespołu ma "wygładzający" wpływ na 
zespół. Morale jest wyższe i ludzie wydają się lepiej współpracować. Jest najbardziej 
wrażliwą osobą z grupy. Jeśli chcemy poznać atmosferę panującą w grupie to powinniśmy 
zapytać o to właśnie jego. Mocne strony duszy zespołu to entuzjazm, komunikatywność, 
ufność i pojednawczość. Słabe strony to uległość i brak przekonania w wykonywaniu działań. 

• Poszukiwacz Źródeł (PZ) 

Jest znakomity w rozwijaniu i realizowaniu pomysłów korzystając z zasobów spoza zespołu. 
Jest najlepszy, jeśli chodzi o kontakty zewnętrzne i prowadzenie negocjacji. Ma umiejętność 
zdobywania informacji "spod ziemi" i dogłębnego badania tematu. Rola ta w zespole może 
pojawiać się od początku powstawania zespołu. Często ujawnia się okazjonalnie. Jest 
najbardziej lubianym członkiem zespołu. Mocne strony poszukiwacza źródeł to zaradność, 
komunikatywność, towarzyskość i szeroko rozumiany entuzjazm. Jego słabe strony to bycie 
kapryśnym i momentami zbyt entuzjastycznym. 

 



• Specjalista (SP) 

Specjalista jest niezastąpionym członkiem zespołu, dostarcza wiedzę i umiejętności, które nie 
są powszechnie dostępne. Miewa tendencję do przeceniania własnego doświadczenia w 
procesie podejmowania decyzji. Również rola specjalisty ujawnia się w różnych momentach 
w zależności od zapotrzebowania zespołu na wiedzę specjalistyczną. Specjalista jest osobą 
bardzo inteligentną, lecz jeśli porównać go z kreatorem to jest trochę zimny i nieprzyjemny w 
kontakcie. Chłodno analizuje pomysły całej grupy. Jego mocne strony to analityczność, 
refleksyjność, bezstronność i rozwaga. Słabe strony specjalisty to brak wyobraźni, chłód 
płynący w kontaktach międzyludzkich i zbytnia krytyczność. 

Spośród wskazanych ról są role przeciwstawne, czyli takie, które ukazują odmienne sposoby 
działania w zespole. Rolami przeciwstawnymi są: Poszukiwacz źródeł i Perfekcjonista, 
Kreator i Implementer, Lokomotywa i Dusza zespołu, Koordynator i Specjalista, a Ewaluator 
jest rolą neutralną. 

Przykłady zestawów pytań. 

Zestaw 5 

1. Wymień aktywne metody poszukiwania pracy. 
2. Jak przygotować CV i list motywacyjny. 
3. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Zestaw 6 

1. Porównaj prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. 
2. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
3. Jak korzystnie zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. 

 

 
 


