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Firmy odznaczone godłem Inwestor w Kapitał Ludzki w 2018 roku

* Typologia Employees' Power Survey została stworzona w oparciu o dane pochodzące z badania Inwestor w Kapitał 
Ludzki, edycja 2018. Inwestor w Kapitał Ludzki to pierwszy w Polsce program badawczo-certyfikacyjny, nagradzający 
przedsiębiorstwa za prowadzoną politykę personalną. Godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznawane jest na okres 
dwunastu miesięcy, na podstawie wyników niezależnych badań pracowników. W anonimowych ankietach pracownicy 
oceniają swoje zadowolenie z różnych aspektów pracy w firmie. Godłem odznaczane są te przedsiębiorstwa, w których 
zadowoleni pracownicy zdecydowanie przeważają nad osobami zgłaszającymi zastrzeżenia do jakości i kultury pracy. 
Więcej informacji: inwestorwkapitalludzki.pl
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PRZYGASZENI

Bycie Przygaszonym to rola tymczasowa
Funkcjonowanie „w roli” pracownika należącego do segmentu Przygaszonych to często sytuacja przejściowa. 
Przygaszonymi stają się zarówno Lokomotywy, którym z różnych względów spadł poziom satysfakcji, Uśpieni, w których 
udało się obudzić motywację do aktywnego działania jak i Ofiarnicy, którzy odzyskują w jakiś sposób zadowolenie z tego 
co i z kim robią. Taka przejściowa sytuacja może trwać od kilku tygodni do kilku lat, jednak zwykle kończy się przejściem 
do innego typu pracowników. Dobra (zarówno dla organizacji jak i samego pracownika) droga prowadzi do Lokomotyw a 
zła w każdym innym kierunku. 
 
Jak pracować z Przygaszonymi?
Zadaniem działów HR i managerów jest wspieranie pracownika w dołączeniu do grona Lokomotyw, a jeśli to z jakiś 
względów jest niemożliwe lub bardzo trudne, utrzymanie go możliwie jak najdłużej w pozycji Przygaszonego. 
Przygaszeni zwykle są wystarczająco efektywni by pracodawca był zadowolony z ich pracy. Nie są po prostu 
entuzjastycznie / pozytywnie nastawieni do różnych aspektów pracy i relacji ze współpracownikami. O co zatem należy 
przede wszystkim zadbać, by Przygaszeni zasilili grono Lokomotyw?  

Kim są Przygaszeni?
To pracownicy, którzy czują się zaangażowani ale nie w pełni zadowoleni z pracy. Deklarują, 
że mają poczucie osobistego wkładu w dobro przedsiębiorstwa, że w codziennej pracy 
podejmują dodatkowe działania by przynieść firmie korzyści oraz dbają o jej dobre imię. 
Jednocześnie nie do końca są zadowoleni z samej pracy. Może to wynikać z różnych 
przyczyn – nie najlepszych relacji lub ograniczonych możliwości rozwoju. Przygaszeni w 
większości przypadków mogą jednak być ambasadorami swojej firmy. 

Typologia Employees' Power Survey*

(bazująca na deklarowanej satysfakcji z pracy i zaangażowaniu)

W przypadku pracowników Przygaszonych szczególną rolę odgrywa dbałość o dobre relacje. 
To one właśnie mogą zdecydować o powrocie tej grupy do pozycji Lokomotywy bądź – jeśli 
się pogorszą – o przejściu do roli Ofiarnika. Relacje są tym co decyduje o naszym 
codziennym nastawieniu do tego czy w ogóle chce się nam przyjść do pracy. Jeśli lubimy 
naszych współpracowników, mamy z nimi świetne relacje, to z przyjemnością myślimy o 
spędzeniu kilku godzin w firmie. Jeśli jest inaczej, to niemal każda praca może być 
traktowana jak „dopust boży”. 

 
Jak pracować z poszczególnymi typami pracowników?
Zapraszamy do śledzenia naszych publikacji na LinkedIn na profilu Inwestor w Kapitał Ludzki. W kolejnych częściach 
publikacji bardziej szczegółowo scharakteryzujemy każdy z pozostałych wyróżnionych typów pracowników, a Grzegorz 
Filipowicz, ekspert z zakresu HR, poradzi jak pracować z każdym z typów. 
Jeśli chcą Państwo otrzymywać nasze darmowe raporty, prosimy o przesłanie swojego maila na adres 
badania@digitalknowledge.pl. Prosimy o wpisanie w tytule maila "EPS - raporty".

Kilka konkretnych zaleceń: 

DBAJ O RELACJE

ELIMINUJ BARIERY

Przygaszeni to często osoby, które przekonały się, że „lepiej jest się nie wychylać”. Inaczej 
mówiąc, ich inicjatywy napotykały różnego rodzaju trudności, bariery zniechęcające w 
dłuższej perspektywie do aktywności. To jest po prostu frustrujące, a frustracja jest jednym z 
podstawowych „zabójców” wszelkiej radości z pracy. Warto zatem porozmawiać z takimi 
pracownikami co im osobiście utrudnia pracę, denerwuje, wkurza, ogranicza. Często okazuje 
się, że są to kwestie, które można rozwiązać niemal od ręki. 

STAWIAJ WYZWANIA

Przygaszeni często mają wrażenie, że przepracowali swoje, swoje wiedzą i niewiele już mogą 
się nauczyć. W tych przypadkach ważne staje się stawianie nowych wyzwań. Świetnie 
sprawdza się tu podejście opisywane jako wykorzystanie OKRsów (akronim od Objectives – 
Key Results). W tej koncepcji to pracownik sam ma możliwość określić dla siebie wyzwania a 
rolą przełożonego jest sprawdzenie czy te wyzwania są (w jakimś stopniu) zgodne z 
potrzebami organizacji, a jeśli tak to pomóc pracownikowi w określeniu wskaźników ich 
realizacji. Podejście to robi furorę w wielu organizacjach – szczególnie takich, gdzie pracują 
specjaliści, eksperci, osoby o dużym doświadczeniu.  

BUDUJ 
ŚCIEŻKI KARIERY

Naturalnym rozwinięciem poprzedniego punktu jest praktyczne wdrożenie myślenia o 
ścieżce kariery / rozwoju. Nie musi to, a nawet nie powinno, oznaczać, że obiecujemy 
pracownikom awanse. Po pierwsze nie zawsze to jest możliwe, a po drugie – wielu 
świadomych pracowników wcale o awansach nie marzy. To czego pracownicy potrzebują – 
szczególnie ci „przygaszeni” – to jasne, realne perspektywy rozwoju. Jedną z gorszych
rzeczy, która może ich spotkać jest poczucie stagnacji.

DOCENIAJ

Przełożeni pracowników należących do segmentu Przygaszonych, mają tendencję do 
niezauważania dobrej pracy tej grupy pracowników. Traktują ją jak normę i nie zwracają na 
nią większej uwagi. Tymczasem Przygaszeni w jeszcze większym stopniu niż inni 
pracownicy potrzebują doceniania – pozytywnych informacji zwrotnych. To są często osoby, 
które same są już trochę znużone rodzajem pracy, współpracownikami i otoczeniem. Jeśli 
nie dostają sygnałów świadczących o tym, że ich dobra praca jest ceniona, z biegiem czasu 
nudzą się jeszcze bardziej, frustrują stagnacją, a to prosta droga do tego, aby zostać 
Ofiarnikiem lub jeszcze gorzej – Zagubionym. 

Rekomendacje  jak pracować z Przygaszonymi oraz informacje co pracownicy ci wnoszą do 
organizacji zostały przygotowane przez Grzegorza Filipowicza,  eksperta HR w Fundacji Digital 
Knowledge Observatory, Członka Kapituły Programu Inwestor w Kapitał Ludzki 
(grzegorz.filipowicz@digitalknowledge.pl)
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