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PODEJMOWANIE DECYZJI  
JAK OCENIAMY DANE I PODEJMUJEMY DECYZJE? 

 

THINKING FEELING 
Charakterystyka związana z osobami 

preferującymi Thinking (Myślenie): 

Są analityczne 

Używają przyczynowo-skutkowego rozumowania 

Rozwiązują problemy przy pomocy logicznej analizy 

Poszukują obiektywnych standardów prawdy 

Są racjonalne 

Mogą sprawiać wrażenie ‘bezkompromisowych’ 

Są sprawiedliwe – chcą traktować wszystkich równo 

Dystansują się, by podjąć decyzję 

Charakterystyka związana z osobami 

preferującymi Feeling (Odczuwanie): 

Są empatyczne, współodczuwają 

Kierują się osobistymi wartościami 

Oceniają wpływ decyzji na ludzi 

Poszukują harmonii i pozytywnych interakcji 

Współodczuwają z innymi 

Mogą sprawiać wrażenie „wrażliwych” 

Wartości są dla nich ważniejsze niż racja 

Są sprawiedliwe – chcą traktować każdego 

indywidualnie 

Angażują się, by podjąć decyzję 
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ORGANIZACJA DZIAŁAŃ 
W JAKI SPOSÓB ORGANIZUJEMY NASZE DZIAŁANIA? 

 

JUDGING PERCEIVING 
Charakterystyka związana z osobami 

preferującymi Judging (Planowanie): 

Są zaplanowane – zazwyczaj sporządzają 

harmonogramy i plany 

Organizują swoje życie 

Są systematyczne 

Podchodzą do spraw metodycznie 

Robią krótko- i długoterminowe plany 

Lubią podejmować decyzje 

•Starają się unikać stresu wynikającego  

z robienia rzeczy na ostatnią chwilę 

Charakterystyka związana z osobami 

preferującymi Perceiving (Obserwowanie): 

Są spontaniczne 

Są elastyczne 

Mają swobodny styl życia 

Lubią do końca pozostawać otwarte na nowe 

możliwości 

Dostosowują się i zmieniają decyzje 

Lubią, jeśli sprawy nie są do końca ustalone 

i można coś zmienić 

Czerpią energię z presji, która pojawia się 

w ostatnich minutach 
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ISTJ 

Poważni, spokojni, na 

sukces zapracowują 

skupieniem i dokładnością. 

Praktyczni, trzeźwo 

myślący, uporządkowani, 

logiczni, realiści. Można na 

nich polegać. Dopilnują, 

żeby wszystko było dobrze 

zorganizowane. Biorą na 

siebie odpowiedzialność. 

Po podjęciu decyzji, co ma 

być osiągnięte dążą 

wytrwale do celu nie 

zważając na protesty i nie 

rozpraszając się. 

ISFJ 

Spokojni, przyjaźni, 

odpowiedzialni i 

skrupulatni. Z oddaniem 

pracują nad 

wypełnieniem swoich 

zobowiązań. Nadają 

stabilności każdej grupie 

czy projektowi. 

Gruntowni, pracowici, 

dokładni. Ich 

zainteresowania nie są 

zazwyczaj związane z 

techniką. Mają 

cierpliwość do 

niezbędnych szczegółów. 

Lojalni, wyczuleni na 

reakcje ludzi, ważne jest 

dla nich co czują inni. 

INFJ 

Odnoszą sukcesy dzięki 

wytrwałości, oryginalności i 

pragnieniu robienia tego, 

co potrzebne lub 

wymagane. Swoją pracę 

wykonują zawsze najlepiej 

jak potrafią. Siła spokoju. 

Skrupulatni, ważni są dla 

nich ludzie. Szanowani za 

niepodważalne zasady. Inni 

chętnie podążają za nimi z 

powodu jasnych wizji 

dotyczących tego, jak 

najlepiej przysłużyć się 

wspólnemu dobru. 

INTJ 

Mają oryginalne umysły i 

silną motywację do 

realizowania własnych 

pomysłów i celów. Patrzą 

na świat z  perspektywy i 

szybko rozpoznają 

znaczące schematy w tym, 

co dzieje się wokół nich. 

Mają dużą siłę przebicia 

gdy organizują i realizują 

projekty w obszarach, 

które ich interesują. 

Sceptyczni, krytyczni, 

niezależni i 

zdeterminowani, mają 

wysokie standardy 

kompetencji i wykonania. 

ISTP 

Chłodni obserwatorzy – 

spokojni i zdystansowani. 

Obserwują i analizują życie 

z ciekawością pełną 

dystansu i nieoczekiwanymi 

przebłyskami oryginalnego 

humoru. Zazwyczaj 

zainteresowani związkiem 

przyczynowo-skutkowym 

(np. jak i dlaczego działają 

urządzenia mechaniczne) 

oraz porządkowaniem 

faktów według zasad logiki. 

Doskonali w dochodzeniu 

do sedna praktycznego 

problemu i znajdowaniu 

rozwiązań. 

ISFP 

Nie narzucający się, 

przyjaźni, wrażliwi, 

uprzejmi, skromni. 

Unikający niezgody, nie 

narzucają swoich opinii 

czy wartości innym. 

Zazwyczaj nie zależy im 

na byciu liderem, są za to 

lojalnymi wykonawcami. 

Nie przywiązują dużej 

wagi do osiągnięcia celu 

ponieważ cieszą się 

chwilą obecną i nie chcą 

jej psuć niepotrzebnym 

pośpiechem i wysiłkiem. 

INFP 

Cisi obserwatorzy, idealiści, 

lojalni. Zależy im aby życie 

było w zgodzie z 

wartościami wewnętrznymi. 

Ciekawi, szybko zauważają 

nowe możliwości, często są 

katalizatorami przy 

wprowadzaniu pomysłów w 

życie. Mają łatwość w 

przystosowywaniu się, są 

elastyczni i akceptujący o ile 

nie jest to wbrew ich 

wartościom. Chcą 

zrozumieć ludzi i sposoby 

realizowania ludzkiego 

potencjału. Nie przywiązują 

szczególnej wagi do 

przedmiotów i otoczenia 

materialnego. 

INTP 

Spokojni i z rezerwą. 

Najbardziej lubią 

rozwiązywać zagadnienia 

teoretyczne lub naukowe. 

Podchodzą do problemu 

logicznie i analitycznie. 

Zainteresowani są 

głównie ideami, nie 

interesują ich imprezy czy 

błahe pogawędki. 

Posiadają ściśle 

zdefiniowany zakres 

zainteresowań. 

Potrzebują pracy, w której 

ich głębokie 

zaangażowanie znajduje 

zastosowanie. 
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ESTP 

Dobrzy w rozwiązywaniu 

problemów „od ręki”. Lubią 

działanie, cieszą się z tego, co 

się przydarza. Zazwyczaj lubią 

przedmioty mechaniczne i 

sporty . Przyjaciele są nieco na 

uboczu. Mają łatwość 

przystosowywania się, są 

tolerancyjni, pragmatyczni; 

skoncentrowani na osiąganiu 

rezultatów. Nie lubią długich 

wywodów. Najlepiej czują się z 

realnymi przedmiotami, 

którymi można się posłużyć, 

które można rozpracować, 

rozebrać na części lub 

zmontować. 

ESFP 

Akceptujący, przyjaźni, 

wszystko sprawia im 

przyjemność Wprowadzają 

do grupy entuzjazm i dobry 

nastrój. Lubią działanie i 

bardzo angażują się we 

wszystko, co się dzieje. 

Zapamiętywanie faktów 

przychodzi im łatwiej niż 

opanowywanie teorii. 

Najlepiej czują się w 

sytuacjach wymagających 

dużej dozy zdrowego 

rozsądku i umiejętności 

postępowania z ludźmi 

ENFP 

Pełni ciepłego entuzjazmu, 

wigoru, dowcipni i 

obdarzeni wyobraźnią. 

Gotowi zrobić niemalże 

wszystko, co ich interesuje. 

Szybko proponują 

rozwiązanie każdej 

trudności i zawsze gotowi 

pomóc, temu kto jest w 

tarapatach. Często polegają 

na swojej umiejętności 

improwizacji zamiast 

przygotować się zawczasu. 

Zazwyczaj potrafią znaleźć 

nieodparte argumenty na 

poparcie swojej tezy. 

ENTP 

Szybcy, obdarzeni 

wyobraźnią, dobrzy w wielu 

różnych rzeczach. Stymulują 

towarzystwo, zawsze na 

baczności, mówiący bez 

ogródek. Mogą, dla zabawy, 

wdać się w dyskusję to po 

jednej, to po drugiej stronie. 

Twórczy w rozwiązywaniu 

nowych , stawiających 

wyzwania problemów, mogą 

jednak zaniedbywać 

rutynowe obowiązki. Gotowi 

zajmować się co raz to 

innymi zagadnieniami. 

Potrafią znaleźć logiczne 

argumenty na poparcie tego, 

do czego dążą. 

ESTJ 

Praktyczni, realiści, zasadniczy, 

z głową do interesów i 

techniki. Nie interesują ich 

abstrakcyjne teorie, chcą aby 

to, czego się uczą miało 

bezpośrednie i 

natychmiastowe 

zastosowanie. Lubią 

organizować i przeprowadzać 

działania. Często są z nich 

dobrzy administratorzy – 

łatwo podejmują decyzje, 

szybko zabierają się do ich 

realizacji. Przywiązują wagę do 

rutynowych szczegółów. 

ESFJ 

Serdeczni, rozmowni, 

pracowici, cieszą się 

popularnością. Urodzeni 

współpracownicy, aktywni 

członkowie komitetów. 

Potrzebują harmonii i są 

dobrzy w jej tworzeniu. 

Zawsze robią dla kogoś coś 

miłego. Najlepiej pracują 

zachęcani i chwaleni. 

Zainteresowani przede 

wszystkim tym, co 

bezpośrednio i widocznie 

wpływa na ludzkie życie. 

ENFJ 

Wrażliwi i odpowiedzialni. 

Ważne jest dla nich, co inni 

myślą i czego chcą. Działają 

mając na uwadze uczucia 

innych. Z taktem i swadą 

poprowadzą prezentację 

czy dyskusję w grupie. 

Towarzyscy, cieszący się 

popularnością i 

współczujący.  Wrażliwi na 

pochwałę i słowa krytyki. 

Lubią pomagać innym i 

umożliwiać ludziom 

rozwijanie ich potencjału. 

ENTJ 

Szczerzy, mający łatwość 

podejmowania decyzji, 

liderzy różnych działań. 

Opracowują i wprowadzają 

wszechstronne systemy do 

rozwiązywania problemów 

organizacyjnych. Dobrzy we 

wszystkim, co wymaga i 

inteligentnego wysławiania 

się i uzasadniania swojej 

opinii, np. publicznych 

przemowach. Są zwykle 

dobrze poinformowani i 

lubią poszerzać swoją 

wiedzę. 
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