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Opisy Ról Zespołowych

Rola Zespołowa Wkład Akceptowalne Słabości

Kreator

Poszukiwacz

Źródeł

Koordynator

Lokomotywa

Ewaluator

Dusza
Zespołu

Implementer

Perfekcjonista

Specjalista

Kreatywny, pomysłowy, myślący
niestereotypowo. Kreuje idee i
rozwiązuje trudne problemy.

Ignoruje sprawy poboczne.
Zbyt zajęty swoimi myślami,

żeby się efektywnie
komunikować.

Otwarty, entuzjastyczny,
komunikatywny. Bada możliwości.

Rozwija kontakty.

Nadmiernie optymistyczny.
Traci zainteresowanie, gdy
minie pierwszy entuzjazm.

Dojrzały, pewny siebie, dostrzega
talenty. Klaryfikuje cele. Efektywnie

deleguje.

Może być postrzegany jako
manipulator. Deleguje swoją

pracę.

Stawia wyzwania, dynamiczny, dobrze
funkcjonuje pod presją. Ma siłę

sprawczą i odwagę do przezyciężenia
przeszkód.

Ma skłonność do prowokacji.
Może urażać uczucia innych.

Poważny, strategiczny i wnikliwy. Widzi
wiele opcji. Celnie osądza.

Brakuje mu/jej siły sprawczej i
zapału oraz umiejętności
inspirowania. Może być
nadmiernie krytyczny.

Dobrze współpracuje, spostrzegawczy i
dyplomatyczny. Słucha, buduje relacje i

łagodzi tarcia.

Niezdecydowany w
kryzysowych sytuacjach.

Unika konfrontacji.

Praktyczny, niezawodny, efektywny.
Przekuwa idee w działania, umiejętnie

organizuje pracę, którą trzeba
wykonać.

Nieelastyczny. Powoli reaguje
na nowe możliwości.

Pracowity, sumienny, niespokojny.
Wyszukuje błędy i niedociągnięcia,

ukierunkowany. Poprawia i udoskonala.

Ma tendencję do
nadmiernego zamartwiania

się. Niechętnie deleguje.

Ukierunkowany, samo-motywujący się,
poświęcony. Dostarcza unikalną wiedzę

i umiejętności.

Wnosi wkład w wąskiej
dziedzinie. Rozwodzi się nad

specjalistycznymi
problemami.
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Zestawienie Ról Zespołowych

Samoocena uzupełniona na 12-Apr-2016
© BELBIN 2014 Strona 3 Raport drukowany na 08-Sep-2022

Wykres słupkowy w tym raporcie pokazuje Twoje Role Zespołowe od najsilniejszej do najsłabszej na
podstawie wszystkich dostępnych informacji. Pozostałe strony Twojego raportu analizują Twoje Role
bardziej szczegółowo.

Ten raport bazuje tylko na Twojej Samoocenie.
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PER Perfekcjonista
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KR Kreator
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DZ Dusza Zespołu

PZ Poszukiwacz Źródeł

Powyższy wykres pokazuje Twoje Role Zespołowe w kolejności preferencji. Niektórzy ludzie mają profil
równo rozłożonych Ról Zespołowych, podczas gdy inni mają jedną lub dwie role bardzo wysoko a inne
bardzo nisko. Ludzie niekoniecznie wykazują wszystkie dziewięć zachowań Ról Zespołowych.

Ten wykres jest oparty wyłącznie o Twoje opinie. Oprócz analizowania Twoich opinii, możesz poprosić
innych o wypełnienie Ocen Obserwatorów, aby otrzymać informację zwrotną na temat obserwowanych
przez nich zachowań w ramach Ról Zespołowych. To jest użyteczne, gdyż Role Zespołowe mówią nam w
jaki sposób inni nas widzą i jak im współpracuje się z nami oraz jak my postrzegamy samych siebie.
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Twoje preferencje co do Ról Zespołowych

Samoocena uzupełniona na 12-Apr-2016
© BELBIN 2014 Strona 4 Raport drukowany na 08-Sep-2022

Ten raport pokazuje Twoje wyniki w percentylach dla każdej Roli Zespołowej według odpowiedzi z
Samooceny. Role Zespołowe są podzielone zgodnie z tymi wynikami na Role Preferowane,
Akceptowalne i Niezalecane.

Ten raport bazuje tylko na Twojej Samoocenie.
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Punkty opuszczone: 31

Proszę pamiętaj, że Role Zespołowe Belbina składają się z mocnych stron i w konsekwencji związanymi z
nimi słabościami tych ról.
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Informacja Zwrotna o Twoich Rolach Zespołowych

Samoocena uzupełniona na 12-Apr-2016
© BELBIN 2014 Strona 5 Raport drukowany na 08-Sep-2022

Ten raport oferuje wskazówki i rady jak najlepiej ukierunkować swoje zachowanie w pracy i jak
najlepiej wykorzystać wkład Twoich Ról Zespołowych. Zastosowanie rad może się różnić w zależności
od etapu Twojej kariery i bieżącej sytuacji zawodowej.

Ten raport bazuje tylko na Twojej Samoocenie.

Twoja reputacja zależy przede wszystkim od Twojego profesjonalizmu. Duma, jaką napawa Cię
Twoja praca i waga jaką przykładasz do jakości oraz dokładności stały się cechami, które
charakteryzują Ciebie w oczach innych. Ludzie będą się po Tobie spodziewać dokładnego
wykonania zadania, nawet jeśli wykracza ono poza Twoje kompetencje. Te oczekiwania powinny
być bazą, na której budujesz swoją karierę. Im bardziej bowiem rozszerzysz swoją rolę, tym
mniejsze ryzyko, że będziesz postrzegany jako ekspert, który "wie coraz więcej na coraz mniej
tematów". Twoją strategią powinno stać się przekonywanie innych, że jakość jest ważna na
każdym etapie. Zainteresuj się wnikliwie pracą innych. Na pewno będą Ci za to bardzo wdzięczni.
Niewiele osób ma okazję przedyskutować z kimś złożone problemy związane z ich codzienną
pracą. Dodatkowo pomoże Ci to dowieść jak ważny jest profesjonalizm. W odniesieniu do Twojej
własnej pracy, możesz poczuć się zagrożony/a przez inne osoby, które próbują podjąć się zadań,
które uważasz za swoją domenę. Istnieje ryzyko, że zachowasz się zbyt defensywnie. Uważaj, aby
inni nie przestali dzielić Twojego entuzjazmu do spraw, którymi się zajmujesz. Masz skłonności do
zarzucania swoich słuchaczy informacjami i faktami. Może być ich więcej, niż będą w stanie
wysłuchać. Dlatego zachowaj powściągliwość i podawaj tyle informacji, ile potrzeba, a nie tyle ile
sam/a byś chciał/a przekazać. Jeśli chodzi o relacje w pracy, najlepiej będzie Ci się pracować dla
szefa trzymającego się w cieniu, z którym spokojnie i bezstresowo możesz podyskutować. Więcej
problemów przysporzy Ci szef, który naciska i oczekuje szybkich wyników. Szukaj
współpracowników, którzy są praktyczni i dobrze zorganizowani, ale nie ingerują w Twoją pracę.
Wśród podwładnych znajdź dobrego ucznia, który będzie mógł skorzystać z Twojego
doświadczenia.
Twój styl działania polega na zaangażowaniu i doskonaleniu w dziedzinie, którą się zajmujesz.

Możesz również skoncentrować się na doskonaleniu swojej umiejętności sprawnego planowania i
organizacji. Ciężka praca jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ustalenia swojej
reputacji. Jeśli potrafisz rozwinąć praktyczny i efektywny sposób pracy, nie tylko Ty na tym
skorzystasz, ale może się okazać, że inni pójdą w Twoje ślady.

Kończąc, powinieneś/naś uświadomić sobie, jaka rola jest dla Ciebie najmniej odpowiednia. Nie
wydaje się, abyś miał/a cechy osoby, która rozwija i wykorzystuje użyteczne kontakty spoza
organizacji. Jeśli zatem możesz podjąć harmonijną współpracę z kimś, kto posiada takie
dopełniające umiejętności, najprawdopodobniej wpłynie to korzystnie na Twoje osiągnięcia.
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Maksymalizowanie Potencjału

Samoocena uzupełniona na 12-Apr-2016
© BELBIN 2014 Strona 6 Raport drukowany na 08-Sep-2022

Ten raport podkreśla silne strony i możliwe słabości Twoich Ról Zespołowych w oparciu o opinie Twoje
i Obserwatorów (jeśli dotyczy). Dział „Zrozumienie Twojego Wpływu w pracę zespołu” zapewnia
analizę Twoich odpowiedzi w Samoocenie, tak aby umożliwić Ci efektywniejszą pracę.

Ten raport bazuje tylko na Twojej Samoocenie.

Silne Strony

o łatwiej Ci jest pracować indywidualnie niż blisko współpracować z innymi.

o wolisz pracować na wyspecjalizowanym polu, gdzie liczą się bardziej doświadczenie i zdolności
niż zarządzanie ludźmi.

o jesteś w stanie całkowicie się poświęcić Twojej wybranej dziedzinie.

o pracuj tam, gdzie możesz zagłębić się w temacie i skupić się na drobniejszych szczegółach.

Możliwe Słabości

Możesz:

o mieć tendencję do dawania wkładu na ograniczonym polu.

o nie mieć inklinacji do badania czy stwarzania nowych idei.

o wykazywać się niewielką chęcią pomagania innym w osiąganiu ich celów w pracy.

o mieć trudności w komunikowaniu z szerokim spektrum ludzi.

Zrozumienie Twojego Wpływu w pracę zespołu

Na podstawie wyników z samej Twojej samooceny, można wyodrębnić dla Ciebie dwa możliwe sposoby
wspomagania zespołu. Poniżej wskazujemy jak możesz wykorzystać swoje silne strony w tych
obszarach:

Specjalista - aby odgrywać rolę z najlepszym efektem, wykorzystaj swoją umiejętność i
potrzebę absorbowania nowych informacji poprzez udział w szkoleniach i poprzez
poświęcenie trochę czasu na naukę własną, co pozwoli Ci być na bieżąco w Twoim obszarze
wiedzy. Pamiętaj, aby uczyć się tego, co ma zastosowanie w pracy i spraw, aby Twoje cele
były zgodne z celami zespołu.

Perfekcjonista - aby odgrywać rolę z najlepszym efektem, dąż do najwyższych możliwych
standardów dokładności i dając innym dobry przykład znajduj subtelne metody przekonania
innych, że wysoka jakość jest ważna, tak że najwyższe standardy staną się dla nich normą.
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Informacja zwrotna i Sugestie Rozwoju

Samoocena uzupełniona na 12-Apr-2016
© BELBIN 2014 Strona 7 Raport drukowany na 08-Sep-2022

Ten raport jest idealny do przedyskutowania z Twoim bezpośrednim przełożonym. Daje wgląd w Twój
preferowany styl pracy i środowisko, w którym będziesz się dobrze rozwijać. Alternatywnie, raport ten
może też być użyteczny dla przełożonego lub specjalisty do rekrutacji, który chce się więcej
dowiedzieć na temat kandydata pod względem jego preferowanego stylu pracy i środowiska.

Ten raport bazuje tylko na Twojej Samoocenie.

Kluczowe punkty

Oceń jak dalece Mama Czerwonego Kapturka rozwinął/ęła samodzielnie swój obszar wiedzy fachowej i
czy szukał/a dalej szerszych informacji wokół. Zapytaj o innych z podobną wiedzą ekspercką, żeby ustalić
czy Mama udało się rozwinąć relacje zawodowe.

Środowisko Pracy

Mama idealnie nadaje się do pracy polegającej na udoskonalaniu i nanoszeniu poprawek. Zasadniczo,
Mama powinien/na odpowiadać wobec osoby, która posiada wiedzę z jej dziedziny i która doceni wagę
tych poprawek. Jeśli są rozważane jakieś większe zmiany w zakresie stanowiska, przedstaw Mama ogólny
zarys tych zmian, ale pozwól mu/jej zająć się głównym przedmiotem zmian i szczegółami.
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Sugerowane Style Pracy

Samoocena uzupełniona na 12-Apr-2016
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Ten raport pokazuje kombinacje Twoich 4 głównych Ról Zespołowych i sugeruje style pracy, które
mogą być odpowiednie dla Ciebie. Podane są zwroty, które podsumowują odpowiednie dla Ciebie
style pracy.

Ten raport bazuje tylko na Twojej Samoocenie.

Role Zespołowe Styl Pracy

1 2 3 4

SP PER

Udoskonala

"Poprzez drobiazgowe i skrupulatne
podejście do pracy i wiedzę udoskonalam

rzeczy."

SP IMP

Stosuje Wiedzę

"Daje mi dużą satysfakcję, gdy moja
wiedza profesjonalna jest uwzględniana w

naszych działaniach i metodach."

SP EW

Optymalizuje procesy

"Lubię analizować kiedy i jak wiedza
fachowa może być z korzyścią

zastosowana."

PER IMP

Wdraża Procesy Jakości

"Jestem najbardziej efektywny/a, kiedy
mogę usprawniać procedury w trakcie ich

stosowania."
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Słowniczek terminów

Samoocena (SPI- Self-Perception Inventory)
Samoocena to kwestionariusz wypełniany przez osobę w celu ustalenia jego/jej Ról Zespołowych.
Kwestionariusz składa się z ośmiu działów, z których każdy ma 10 pozycji. Osoba jest proszona o
przyznanie 10 punktów na dział w stosunku do tych zdań, które najlepiej odzwierciedlają jego/jej styl
pracy.

Ocena Obserwatora (OA - Observer Assessment)
Ocena Obserwatora to kwestionariusz wypełniany przez ludzi, którzy dobrze znają osobę, która wypełniła
Samoocenę. Sugerujemy, aby obserwatorzy zostali wybrani spośród tych, którzy ostatnio i blisko
współpracowali z daną osobą, najlepiej w tym samym kontekście (np. w tym samym zespole), gdyż
zachowania Ról Zespołowych mogą się z czasem i w różnych sytuacjach zmieniać.

Silna Strona Roli Zespołowej - osobisty wkład
Są to pozytywne cechy albo zachowania związane z daną Rolą Zespołową.

Słaba Strona Roli Zespołowej - akceptowalne słabości
To jest odwrotna strona zalety: konsekwencja twojej silnej strony, postrzegana jako negatywne
zachowanie, które może się pojawić jako rezultat danej Roli Zespołowej. Jeśli ktoś dobrze odgrywa daną
Rolę i jego/jej zalety przewyższają słabości w roli, jest to wtedy nazywane „dozwoloną słabością”.
Słabości stają się niedozwolone, gdy są ekstremalne lub gdy nie jest przejawiana powiązana z tą Rolą
zaleta.

Percentyle
Percentyl to sposób mierzenia Twojej pozycji w stosunku do innych (reszty populacji). Jeśli grupa ludzi
wypełnia test i otrzymuje wyniki, to te wyniki rozkładają się od najwyższego do najniższego i wynik danej
osoby może być oceniony w relacji do wyników innych. Jeśli wynik osoby jest w 80-tym percentylu ,
oznacza to, że 20% ludzi osiągnęło lepszy wynik od tej osoby.

Silny Przykład Roli Zespołowej 
Silny Przykład to ktoś, kto odgrywa daną Rolę Zespołową ze szczególnie dobrym skutkiem. Aby się
zakwalifikować jako silny przykład danej Roli, osoba potrzebuje być w 80-tym percentylu dla tej Roli
według Samooceny. Kiedy zostaną dodane oceny obserwatorów, ich informacja jest także wzięta pod
uwagę, aby określić czy dana osoba kwalifikuje się jako silny przykład czy też nie.

Punkty Opuszczone
W kwestionariuszu samooceny część stwierdzeń (twierdzenia kontrolne) nie definiują cech Ról
Zespołowych przez Ciebie reprezentowanych. Wysoki poziom punktów opuszczonych (więcej niż 90 w
skali do 100) oznacza że wynik raportu nie może zostać potraktowany jako miarodajny. W tej sytuacji
zaistnieje potrzeba omówienia wyniku z konsultantem i ewentualnego powtórzenia badania.




