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Dlaczego mówimy o stylach zachowania?

Środowisko oraz 
świadome decyzje

Wiedza 

Doświadczenia

Wychowanie i 
socjalizacja

Geny / 
neurologia Opracowanie w oparciu o podejścia 

PRISM Brain Mapping oraz DISC



Zachowania 
naturalne

• Zachowania automatyczne;
• Mały nakład energii;
• Podstawowy repertuar naszych 

zachowań;
• Najbardziej naturalny i wygodny 

sposób reagowania na 
rzeczywistość;

• Ujawnia się w sytuacjach 
stresowych i silnie emocjonalnych 
oraz podczas dużego zmęczenia.

Zachowania 
adaptowane

• Świadomy wybór lub bodziec 
zewnętrzny;

• Dopasowane na potrzeby 
realizacji celów;

• Zachowania wyuczone lub 
narzucone/oczekiwane;

• Mogą wynikać z motywatorów i 
demotywatorów;

• Mogą wymagać dodatkowej 
energii lub świadomej 
koncentracji.



Sumienny Dominujący

Stabilny Innowacyjny
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Styl dominujący (wykonawczy)

Styl ten cechuje niezawodność, pracowitość oraz koncentracja 
na zadaniach i celach. Są to osoby niezależne, pewne siebie, 
nieustępliwe i łatwo oraz zdecydowanie podejmujące decyzje. 

Chętnie rywalizują, lubią konfrontację i posiadanie kontroli nad 
sytuacją.

Potrafią być nieelastyczni, osądzający, wymagający, szorstcy i 
obstawać przy swoim pomimo argumentów. 

W skrajnych przypadkach mogą być agresywni oraz nadużywać 
władzy.



Styl innowacyjny (inspirujący)

Styl ten cechuje optymizm, otwartość, kreatywność, 
elastyczność oraz potrzeba zabawy, flirtu, eksperymentowania. 

Osoby o tym stylu działania są odważne i przebojowe, szukają 
nowych pomysłów, inspiracji i możliwości. Dbają o dobrą 
atmosferę, żeby było fajnie i miło, potrafią zarażać wizją i 
rozprzestrzeniać informacje. 

Potrafią być chaotyczni, niedokładni, roztrzepani i nieostrożni.  

W skrajnych przypadkach potrafią być impulsywni i 
niedyskretni, nie potrafią utrzymać koncentracji i szybko się 
nudzą.



Styl stabilny (wspierający/koordynujący)
Styl ten charakteryzuje się potrzebą zaufania, harmonii,  
bezpieczeństwa oraz stabilizacji. Są to osoby cierpliwe, wyrozumiałe, 
wspierające, spokojne i idealistyczne. Dbają o dobrą i stabilną
atmosferę w zespole/swoim kręgu.

Osoby w tym stylu są uczuciowe i emocjonalne, unikają konfliktów i 
zmian, działają według planu. 

Często przejmują na siebie zadania, gdy jest to dla dobra ogółu 
nawet kosztem własnego czasu i zadań.

W skrajnych sytuacjach mają tendencję do odwlekania decyzji, 
nadwrażliwości, braku pewności siebie, rozemocjonowania oraz 
pamiętliwości.



Styl sumienny (szczegółowy/oceniający)
Styl ten charakteryzuje się dużym przywiązaniem do 
analizowania szczegółów, przestrzegania reguł i procedur. 
Osoby o tym stylu są niezależne, skrupulatne, kompetentne i 
systematyczne. Bazują na logice. 

Pracują w oparciu o dane i informacje, preferują planowanie 
strategiczne.

Często są ostrożni, formalni i zdystansowani, preferują pracę 
samodzielną. 

W skrajnych przypadkach styl ten potrafi ”zakopać się” w 
szczegółach i unika podejmowania ryzyka.



Jak się komunikuje

Mówi spokojnie i 
cicho;

Dokładnie wypytuje 
o szczegóły;

Mówi o danych i 
procesach.

Mówi 
zdecydowanie, 

głośno; 

Szybko przechodzi 
do konkretów;

Mówi o celach i 
działaniu.

Mówi spokojnie i 
ciepło;

Rozmawia o 
ludziach, rodzinie i 

uczuciach;

Mówi o problemach 
i planach.

Mówi dużo i 
ekspresyjnie;

Opowiada historie, 
anegdoty i dowcipy;

Mówi o pozytywach, 
inspiruje.
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Potrzeby
Zaufania

Informacji

Zasad i reguł

Jasności i 
klarowności 
oczekiwań

Kontroli

Sukcesu

Prestiżu

Dynamizmu
Niezależności

Spokoju

Stabilizacji

Bezpieczeństwa

Relacji
Wolnego tempa

Zaufania

Wolności

Wyjątkowości

Inspiracji

Częstych interakcji
Doceniania
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Jak motywować - ćwiczenie



Dziękuję za uwagę!


