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1. INFORMACJE OGÓLNE  

Niniejszy raport prezentuje wyniki Badania Charakteru dotyczącego Jan Kowalski. Badanie zostało przeprowadzone z 

użyciem metody Identification of Character™.    

Cel raportu  
Celem raportu jest omówienie specyficznych cech charakteru diagnozowanej osoby.   

Możliwość rozszerzenia wyników badania  
Identification of Character™ pozwala, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań, na rozszerzenie raportu o 

dodatkowe obszary. Niniejsza analiza opisuje tylko niektóre z nich.  

Ochrona prywatności  
Niniejszy raport może zawierać bardzo osobiste informacje i jest uważany za „Osobisty i poufny”. Został on przygotowany 

na użytek prywatny osoby badanej. Firma jest zobowiązana do utrzymania najwyższych standardów poufności i nie 

udostępnia treści niniejszej diagnozy w całości ani w części nikomu, bez wyraźnej zgody badanego. Firma zastrzega sobie 

prawa do używania raportu w celach promocyjnych, badawczych oraz w innych potrzebnych celach, ale zawsze z 

zastrzeżeniem tożsamości badanego.  

Zastrzeżenie odpowiedzialności  
Firma dochowała należytej staranności, aby utrzymać najwyższe standardy podczas przeprowadzania badania oraz 

zapewnić wysoką jakość przygotowanego raportu.  

Ze względu na właściwości procesu badania charakteru nie daje gwarancji, co do dokładności i przydatności wyników 

badania oraz ich interpretacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane niezrozumieniem instrukcji w 

trakcie badania oraz co za tym idzie niewłaściwe, błędne lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednie odpowiedzi.  

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków lub oszczędności, przerwę w działaniach 

biznesowych oraz wszelkie inne konsekwencje wynikające z niewłaściwego zrozumienia raportu i/lub interpretacji oraz ich 

wdrożenia w życie.  
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2. STRESZCZENIE  
  

Zdobycie wiedzy na temat własnego charakteru jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym krokiem, który może przyczynić 

się do osiągnięcia pełnej satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.  Jednocześnie wiedza ta pozwoli na podejmowanie 

trafniejszych decyzji życiowych.  

  

  

 Wiek biologiczny  25    

 Wiek emocjonalny  26    

Dynamism 1  31.86  Egzostatyzm  

Dynamizm 2  71.00  Endostatyzm  
      

 

 0 20 40 60 80 100 

  

Rys. 1. Parametry podstawowe  
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Rys. 2. Kluczowe wskaźniki potencjału w biznesie  
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 Mocne strony        

        

→ Bardzo wysoka inteligencja                                      

→ Wysoki poziom intelektualny                                   

→ Bardzo wysoka kreatywność                                    

→ Ekstremalnie mocne talenty w: zarządzanie, 

organizowanie, etnografia, historia, archeologia, 

astronomia, geografia, automatyzacja, IT                                                       

→ Bardzo mocne talenty w: przywództwo, socjologia, 

ekonomia,  geologia, inżynieria,  sport wyczynowy, sport 

rekreacyjny, sport bierny, opowiadanie historii, 
literatura bierna,  polityka                                            

→ Swoboda w obejściu z ludźmi  
→ Łatwość zjednywania ludzi 
→ Łatwość otwierania transakcji 
→ Optymizm i poczucie humoru 
→ Łatwość podejmowania ryzyka 

    

        
                Słabe strony        

        
    → Bardzo wysoki poziom stresu                                  

→ Podwójny charakter                                                  

→ Niska tolerancja                                                   

→ Zdezorganizowanie, które się jednak poprawia    

→ Nieudolność w zamykaniu transakcji                      

→ Trudności z punktualnością                                      

→ Skłonność do bałaganu i chaosu                              

→ Tendencja do improwizowania                                

→ Niecierpliwość                                                            
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3. PARAMETRY ENERGETYCZNE  

3.1 Dynamizm  

3.1.1 Rozwój dynamizmu  

 Dynamizm  31.86  Obecnie w obszarze egzostatycznym.  

 
  

Rys. 3. Krzywa rozwoju dynamizmu  

  

Powyższy diagram przedstawia stosunek dynamizmu badanej osoby do krzywej rozwoju regularnego.  Analiza ta służy do 

oceny wieku emocjonalnego oraz dojrzałości psychologicznej.  Jeżeli krzywa dynamizmu pokrywa się z krzywą rozwoju 

regularnego oznacza to, że wiek emocjonalny danej osoby pokrywa się z jej wiekiem biologicznym.   

Przebieg rozwoju poniżej krzywej rozwoju regularnego sugeruje „opóźniony” stopień rozwoju dynamizmu (emocjonalno – 

psychologicznego w stosunku do wieku biologicznego), a co za tym idzie wiek emocjonalny będący na poziomie 

wcześniejszym niż wiek biologiczny.  Bardzo ważne jest zrozumienie, że zgodnie z nauką  „opóźniony” czy „przyspieszony” 

rozwój dynamizmu nie ma żadnego negatywnego znaczenia.  Oznacza to jedynie, że osoba ta posiada większe zasoby 

energetyczne i że jej zachowania są bardziej dynamiczne oraz emocjonalne („młodsze”) niż zachowania w tym wieku 

biologicznym.  

Krzywa rozwoju dynamizmu znajdująca się ponad krzywą rozwoju regularnego oznacza, że rozwój dynamizmu jest 

„przyspieszony”, a wiek emocjonalny jest wyższy niż sugerowałby to wiek biologiczny.  
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Rozumienie rozwoju własnego dynamizmu pozwala na lepsze zrozumieniu charakteru. Dynamizm opisuje zmienną naturę 

charakteru i odnosi się do naturalnych zachowań danej osoby.  Należy pamiętać, że rozwój dynamizmu i całego systemu 

ludzkiego postępuje tylko w jednym kierunku.  Prawa natury mówią, że każdy system w tym i ludzki starzeje się z dnia na 

dzień, co wyznacza jeden kierunek rozwoju dynamizmu, tak jak wskazówki zegara postępują w jednym i w tym samym 

kierunku.  Używając analogii do zegara, człowiek posiada dwa zegary; jeden biologiczny chodzący zgodnie z postępem 

czasu i drugi emocjonalny chodzący zgodnie z szybkością rozwoju dynamizmu, a więc w stosunku do „zegara biologicznego” 

mogący być taki sam, przyspieszony lub opóźniony.  

Okres przejściowy z jednej klasy dynamizmu do drugiej jest zazwyczaj trudny i stresujący. Osoba przechodząca doświadcza 

dużych zmian w systemie wartości, postrzegania życia prywatnego i zawodowego. Jest to związane z czasowym 

posiadaniem charakteru podwójnego – czyli reprezentującego w połowie właściwości obydwu klas, które w większości są 

w sprzeczności do siebie.  Z wykresu można w przybliżeniu obliczyć kiedy zmiana dynamizmu nastąpi. Posiadając tę wiedzę 

można przedsięwziąć kroki eliminujące, minimalizujące lub chroniące nas przed stresem w okresie przejściowym.  

Niejednokrotnie wystarczy rozumienie tego zjawiska.  

Wiedza na temat dynamizmu pozwala wyznaczyć w odpowiednim czasie realistyczne i osiągalne cele rozwoju 

zawodowego.  

  

 
 0 20 40 60 80 100 

 dojrzałość emocjonalna   
  

Rys. 4. Profil dynamizmu  

  
Dynamizm  Dojrzałość emocjonalna  

0 - 19.99  egzodynamizm  
20 - 39.99  egzostatyzm  
40 - 59.99  statyzm  
60 - 79.99  endostatyzm  
80 - 100.00  endodynamizm  

 0 - 19.99  bardzo niedojrzały  
 20 - 39.99  niedojrzały  
 40 - 59.99  dojrzały  
 60 - 79.99  bardzo dojrzały  
 80 - 100.00  ekstremalnie dojrzały  

Podwójny charakter.  

Jakkolwiek pierwszy charakter jest wrodzony i zgodny z osobistymi odczuciami, jednak te odczucia nie zawsze są 

akceptowalne dla osoby z tym poziomem inteligencji oraz społecznego poważania.  

    

 Wiek emocjonalny  26  Dojrzały  

Rozwój emocjonalny koresponduje z wiekiem biologicznym (+1).  

      

Jan 1 

Jan 2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 



RAPORT OGÓLNY – Jan Kowalski  

Badanie Charakteru   

  

.  7  

  

Stabilność emocjonalna  Emocjonalna dynamiczność przez większość życia, obecnie rozpoczyna wiek, w 
którym reakcje emocjonalne zamieniane są w działanie.  

Emocje są zdefiniowane jako związek pomiędzy podstawowymi procesami fizjologicznymi i procesami psychologicznymi, 

a bodźcami zewnętrznymi.  Za wyrażanie emocji uważa się okazywanie ich werbalnie, mową ciała oraz działaniem.  

      
Przejawy emocji    Egzaltacja  

Emocje i uczucia wyrażone bardziej dynamicznie niż faktycznie odczuwane.  
      

Samoocena    Niski poziom samooceny  
Bardzo niska samoocena towarzyszy przez całe życie.  Usiłuje ukryć brak 
pewności siebie i kontroli sytuacji przez zbytni samokrytycyzm.  Dąży do 
samodoskonalenia się.  Ciągle szuka okazji by rozszerzyć wiedzę, umiejętności 
i wykształcenie.  Jest ostatnią osobą, która może powiedzieć ‘Nic nie mów, ja 
wszystko wiem’  

Osoby z niższym poziomem samooceny mają problem by obiektywnie ocenić siebie i uznać swoje silne strony.  Wyrazem 

tego jest często dezaprobata lub niezadowolenie.  Niejednokrotnie bagatelizują swoje silne strony skupiając się na 

słabościach.  Porównując własne silne i słabe strony z innymi mają skłonności do niedoceniania samych siebie.  

Liczbowe wyniki, które znajdują się w raporcie dostarczają obiektywnych informacji na temat charakteru oraz pomagają 

w uniknięciu błędów w postrzeganiu własnych słabych i mocnych stron (samoocena).  Najbardziej efektywnym sposobem 

na skorygowanie błędnego postrzegania siebie jest zrozumienie prawdziwych wartości wachlarza mocnych i słabych 

stron.  Dzięki temu dana osoba może zrozumieć i zaakceptować wyższy poziom samooceny i zaplanować szczęśliwe życie 

osobiste i zawodowe.  

       

  

Poczucie czasu    Niecierpliwość  
Często narzeka na nudę i powolny upływ czasu.  Woli coś robić w ‘ciemno’ 
zamiast czekać, czego bardzo nie lubi.  Przez pośpiech często musi powtarzać 
działania.  Lubi spędzać czas na przyjemnych zajęciach tylko i wyłącznie po 
wykonaniu obowiązków.  Interesuje się tylko początkowym stadium działania, 
kiedy zadanie wymaga większej ilości czasu.  Zawsze ekscytuje się początkami 
zadań, ale szybko traci zainteresowanie.  

3.1.2  Motywacja    

Profil motywacyjny    Cel motywacji może być osiągnięty pod warunkiem, że zostanie on 
potwierdzony pozytywnymi wynikami działania.  

  

    

  

 Czynniki motywacyjne        -  Wyzwanie intelektualne.  

                                                            -  Efektywność oraz możliwość improwizacji.  

                                                            -  Wolność i niezależność.  

                                                            -  Możliwość zabawy i ekscytującej akcji.  

                                                            -  Oczekiwania innych ludzi.  

                                                             - Współzawodnictwo i wyzwanie.  
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                                                                - Okazja by błyszczeć w towarzystwie oraz skupiać uwagę na sobie.  

                                                                -‘Dobre słowo’ i pozytywna opinia ludzi.  

                                                                - Optymizm oraz poczucie humoru.  

      

 Antymotywatory           - Ograniczenia organizacyjne.  

                                                               - Fizyczna przemoc wobec ludzi.  

                                                               - Pieniądze.  

                                                               - Organizowanie zadań oraz celów.  

                                                               - Możliwość ustalania i egzekwowania zasad kontrolowania ludzi.  

                                                               - Monotonne powtarzanie czynności.  

                                                               - Inni ludzie i zewnętrzna presja mogą być demotywatorem.  

  

3.2 Uległość  
  

Uległość   Tolerancja i podatność są składowymi uległości, która określa strefę, w której 
bodźce są akceptowane dobrowolnie lub pod naciskiem fizycznym lub 
psychicznym.  

  

3.2.1 Tolerancja  

 Tolerancja  20  Niska  

Nie akceptuje większości nowych sytuacji i zachowań.  Nigdy nie mówi 'tak' przy 

pierwszej reakcji, chyba że występują bardzo silne bodźce negatywne.  

  

3.2.2 Podatność  

 Podatność  60  Wysoka  

Stosunkowo łatwo zmienia początkową decyzję pod wpływem zewnętrznych 

sugestii i nacisków.  

  

3.2.3 Uległość  

 Uległość  80  Bardzo wysoka  
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 tolerancja   
  

Rys. 5. Uległość  

  
                         Podatność  Tolerancja  Uległość  
 0 - 19.99  niska  0 - 19.99  niska  N - niska  
 20 - 39.99  średnia  20 - 39.99  średnia  Ś - średnia  
 40 - 59.99  wysoka  40 - 59.99  wysoka  W - wysoka  
 60 - 79.99  bardzo wysoka  60 - 79.99  bardzo wysoka  BW - bardzo wysoka  
 80 - 100.00  ekstremalnie wysoka  80 - 100.00  ekstremalnie wysoka  EW - ekstremalnie wysoka  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

4. PARAMETRY INFORMACYJNE  

4.1 Poziom intelektualny  
  

4.1.1 Inteligencja  
 Inteligencja  60.00  Bardzo wysoka  

Jest w stanie rozumieć kompleksowe i abstrakcyjne pomysły.  
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4.1.2  Pamięć    

  

Pamięć  24.00  Średnia  
Nie najlepiej radzi sobie ze szczegółami.  
Może zapamiętywać nowe informacje ze średnią szybkością.  

 
 0 20 40 60 80 100 

 inteligencja   
  

Rys. 6. Profil intelektualny  

  
                         Pamięć  Inteligencja  Poziom intelektualny  
 0 - 19.99  niska  0 - 19.99  niska  N - niski  
 20 - 39.99  średnia  20 - 39.99  średnia  Ś - średni  
 40 - 59.99  wysoka  40 - 59.99  wysoka  W - wysoki  
 60 - 79.99  bardzo wysoka  60 - 79.99  bardzo wysoka  BW - bardzo wysoki  
 80 - 100.00  ekstremalnie wysoka  80 - 100.00  ekstremalnie wysoka  EW - ekstremalnie wysoki  

  

 Poziom intelektualny  45.69  Wysoki  

  Wysoka zdolność i chęć do uczenia się.  
Umiejętność i swoboda posługiwania się generalizacją i abstrakcją 
sformułowań oraz myśli, która wraz ze zdolnością zapamiętywania daje 
intelektualny profil powyżej przeciętnej.  

      
Typ intelektualny    Perfekcjonizm  

Wieczne niezadowolenie ze skończonej pracy czy zadania.  
Ma skłonności do szukania dróg poprawy i ulepszania pracy czy zadania.  

      
Odbieranie informacji    Pobieżność  

Korzysta tylko z tych informacji, które wspierają osobiste cele.  
      

Przekazywanie informacji    Koloryzowanie  
Łączy rzeczywistą prawdę z innowacją.  Historie są przesadzone i 
podkolorowane przez wyobraźnię.  

      
Obfitość informowania    Ozdobność  
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4.1.3 Uczenie się  

 Prezentuje więcej niż znane fakty koloryzując informacje z osobistej 
perspektywy.  

Możliwość uczenia się     Średnia  

     Uczy się przez skojarzenia (inteligentne uczenie się).  
     Przywiązuje zbyt dużą wagę do detali.  
       

Strategia uczenia się     Pozytywnie reaguje na grupowy oraz indywidualny trening.  
     Pomoce wizualne, dyskusje w grupach jak również samodzielna nauka są 

wszystkie skuteczne.  
     Wymaga wielu prób oraz powtórek.  
       

Technika uczenia się     Nie lubi pamięciowego uczenia się. Musi mieć dużo możliwości ćwiczenia i 
powtarzania nowo nabytej informacji by móc wchłonąć wiedzę na stałe.  

     Lubi koncentrować uwagę na sobie poprzez udział w dyskusji oraz sesji 
‘burzy mózgów’.  

  

  

4.1.4 Kreatywność  

   Łatwo się rozprasza, nie może się koncentrować przez dłuższy okres 
czasu. Nauka musi być zabawą.  

Kreatywność  64.20  Bardzo wysoka  

      
Typ kreatywności    Interpretacyjny  

Łączy istniejące prace z osobistą ekspresją czy interpretacją.  Przedstawia 
przekształconą pracę jako nowy występ aktorski, nowelę, prozę, 
przemowę, instrukcję, etc.  Przekształca elementy i formy by uzyskać 
całkowicie nową i ulepszoną strukturę.  Poszukiwania, badania i 
eksploracja są integralnym elementem kreatywności.  

      
Zastosowanie energii 

kreatywnej  
  Interpretacja  

Twórczość jest skutkiem inspiracji i wpływu innych osób.  Przyjemnością 
jest interpretowanie oraz dodawanie perspektywy własnej do istniejących 
dzieł sztuki.  

    

  

4.2 Pasje  

4.2.1 Grupy zainteresowań  

Zarządzanie  →  zarządzanie, organizowanie, przywództwo, socjologia, etnografia, historia, ekonomia,                               

biznes, troskliwość, opowiadanie historii, polityka.  

                                                                                                                                                                                                                   

Przywództwo  →  przywództwo, zarządzanie, organizowanie, socjologia, etnografia, historia, troskliwość,                                  

psychologia, opowiadanie historii, polityka.  
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Socjologia  →  socjologia, przywództwo, etnografia, historia, troskliwość, psychologia, opowiadanie historii.  

                                                                                                                                                                                                                   

Etnografia  →  etnografia, socjologia, historia, archeologia, geografia, literatura bierna.  

                                                                                                                                                                                                                   

Historia  →  historia, socjologia, etnografia, archeologia, ekonomia, geografia, literatura bierna.  

                                                                                                                                                                                                                   

Archeologia  →  archeologia, historia, etnografia, geografia, geologia, zoologia.  

                                                                                                                                                                                                                   

Ekonomia  →  ekonomia, organizowanie, biznes, polityka.  

                                                                                                                                                                                                                   

Biznes  →  biznes, zarządzanie, organizowanie, przywództwo, socjologia, etnografia, historia, ekonomia, 

psychologia, opowiadanie historii.  

                                                                                                                                                                                                                   

Psychologia  →  psychologia, troskliwość, socjologia, etnografia, opowiadanie historii, polityka.  

                                                                                                                                                                                                                   

Astronomia  →  astronomia, fizyka, chemia, IT.  

                                                                                                                                                                                                                   

Nauki ścisłe  →  fizyka, chemia.  

                                                                                                                                                                                                                   

Geografia  →  geografia, geologia, zoologia, archeologia.  

                                                                                                                                                                                                                   

Geologia  →  geologia, geografia, archeologia, chemia.  

                                                                                                                                                                                                                   

Automatyzacja  →  automatyzacja, IT, inżynieria, złota rączka.  

                                                                                                                                                                                                                   

IT  →  IT, automatyzacja.  

                                                                                                                                                                                                                   

Inżynieria  →  inżynieria, złota rączka, IT, fizyka.  

                                                                                                                                                                                                                   

Muzyka  →  granie na instrumentach, śpiewanie.  

                                                                                                                                                                                                                   

Sport  →  sport wyczynowy, sport rekreacyjny, sport bierny.  

                                                                                                                                                                                                                   

Polityka  →  polityka, zarządzanie, organizowanie, przywództwo, socjologia, etnografia, historia, ekonomia, 

biznes, troskliwość, psychologia, opowiadanie historii.   
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4.2.2 Najmocniejsze zainteresowania  

  

 

  

 Rys. 7. Najmocniejsze zainteresowania  

            0 - +20     niskie zainteresowanie  
 +21 - +40  średnie zainteresowanie  
 +41 - +60  silne zainteresowanie  
 +61 - +80  bardzo silne zainteresowanie  
 +81 - +100  ekstremalnie silne zainteresowanie  
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4.2.3 Najmocniejsze anty-zainteresowania  

 

 

 

 

  

  

  

  

Rys. 8. Najmocniejsze anty-zainteresowania  

  
 -100 -- 81  ekstremalnie silne anty-zainteresowanie  
 -80 -- 61  bardzo silne anty-zainteresowanie  
 -60 -- 41  silne anty-zainteresowanie  
 -40 -- 21  średnie anty-zainteresowanie  
 -20 - 0  niskie anty-zainteresowanie  
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4.2.4 Najmocniejsze talenty  

 80 100 

Rys. 9. Najmocniejsze talenty  
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4.2.5 Najmocniejsze pasje 
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5. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI POTENCJAŁU  

5.1 Zjednywanie ludzi  

 
 0 20 40 60 80 100 

  

Rys. 11. Talenty związane ze zjednywaniem ludzi  

      
 0 - 20  niski  
 21 - 40  średni  
 41 - 60  mocny  
 61 - 80  bardzo mocny  
 81 - 100  ekstremalnie mocny  

      
Dyskusja    Tendencja do przekazywania większej ilości faktów niż ma to miejsce w 

rzeczywistości.  
      

Zjednywanie ludzi    Duża łatwość nawiązywania nowych kontaktów.  
      

Nawiązywanie kontaktów    Przedsiębiorczość  
Otwarty i przyjazny w stosunku do obcych ludzi.  Czuje się swobodnie w 
każdym towarzystwie.  Jest to jednak kontakt z ludźmi należącymi do 
ograniczonego grona, grupy, elity, itp.  

      
Zjednywanie przyjaźni    Urok osobisty  

Urokiem zdobywa przyjaźń.  Z łatwością podtrzymuje konwersację.  
Elokwentny mówca i doskonały gawędziarz.  Ubiór, mowa i zachowanie 
podkreślają indywidualność.  

      
Dom i rodzina    Rodzina nie jest głównym punktem zainteresowania, ale sukcesywnie to 

zainteresowanie wzrasta.  
Demonstruje dynamiczne i troskliwe zachowanie, ale szybko się nudzi.  
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 Towarzyskość    Otwartość oraz przyjaźń  
Elegancki i zawsze dbający o własny wygląd.  Szuka potwierdzenia 
własnej atrakcyjności oraz wartości swoich pomysłów i działań.  

Wierzy, że wszystko co robi jest ważne by zostać zauważony i doceniony 

za osobiste pomysły i wizję.  Skupiony więcej na sobie niż na innych.  

      

 Wskaźnik potencjału w  55.98  Wysoki potencjał w zjednywaniu ludzi.  

zjednywaniu ludzi  

  

5.2 Przywództwo, zarządzanie i kierowanie  

 
 0 20 40 60 80 100 

  

Rys. 12. Talenty związane z przywództwem, zarządzaniem i kierowaniem  

    

   0 – 20  niski  
 21 – 40  średni  
 41 – 60  mocny  
 61 – 80  bardzo mocny  
 81 – 100  ekstremalnie mocny  

      
Typ podejmowania decyzji    Improwizacja  

Reakcje standardowe, jako rezultat wcześniejszych wyborów.  Koncentruje się 
tylko na najbliższej przyszłości i zakłada optymistyczne opcje, które rozwiną się 
w kierunku oczekiwanych wyników.  

      
Typ Organizacyjny    Krytyka organizacji  

Pozwala na organizowanie sobie zadań tak długo jak nie naruszają one wolności 
osobistej.  Bez trudu identyfikuje błędy w istniejącej strukturze organizacyjnej, 
które chętnie komentuje, celnie formułując ironiczne uwagi i zarzuty.  
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Stosunek do panowania    Opór  
Sprzeciwia się tylko tym regułom, które ograniczają lub przeszkadzają wyrażaniu 
osobistej wolności.  Jest przeciwny jakimkolwiek restrykcjom i ich naruszaniu.   
Nie akceptuje przymusu i przemocy.  

      
Wskaźnik potencjału w  57.29  Wysoki potencjał w zarządzaniu. 

zarządzaniu  

      

Wskaźnik potencjału w  55.35  Wysoki potencjał w przywództwie. 

przywództwie  

      

Wskaźnik potencjału w  52.40  Wysoki potencjał w kierowaniu. 

kierowaniu  

  

5.3 Biznes, handel i marketing  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61.32  Bardzo wysoki poziom zarządzania czasem.  
Próbuje organizować czas, ale improwizacja bierze górę.  
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Zarządzanie czasem  

      
Zarządzanie pieniędzmi  52.95  Wysoki poziom zarządzania pieniędzmi.  

Umiejętności zarządzania pieniędzmi mogą być poprawione przez 
dodatkowy trening lub kurs.  

      
Zawieranie transakcji    Dobry w otwieraniu transakcji.  

      
Wskaźnik potencjału w 

biznesie  
42.22  Wysoki potencjał w biznesie.  

      
Wskaźnik potencjału w 

handlu  
54.07  Wysoki potencjał w handlu.  

      
 Wskaźnik potencjału w  60.83  Bardzo wysoki potencjał w marketingu.  

marketingu  

  


