
 

Employees' Power Survey
Ofiarnicy
 

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
 
Kontakt: 
Błażej Małecki         blazej.malecki@digitalknowledge.pl              +48 (22) 314 14 19             

OFIARNICY

Ofiarnicy - oni tacy już są?
Z Ofiarnikami spotykamy się praktycznie w każdej organizacji. Z reguły są oni postrzegani jako dość efektywni (co 
zresztą jest najczęściej zgodne z prawdą, szczególnie w zadaniach indywidualnych), ale znacznie gorzej współpracujący. 
Mamy tendencję do mówienia o nich „oni tacy już są” i tak długo jak nie sprawiają większych kłopotów, nie ruszamy ich. 
To niestety błąd, gdyż Ofiarnicy to z jednej strony osoby o dużym potencjale (często fachowcy znający się na swojej 
pracy i lubiący ją). a z drugiej strony oczywiście kandydaci na Zagubionych lub „całkiem straconych”, gotowych do 
odejścia z firmy przy pierwszej nadarzającej się okazji. 
 
Inną ważną kwestią jest to, że niebezpiecznie często w przypadku Ofiarników szukamy prostych recept: co zrobić aby 
byli bardziej zadowoleni? Zwykle prowadzi to do propozycji płacowych. Tymczasem względem Ofiarników to nie jest 
właściwa strategia. Trzeba nastawić się na mniej spektakularne i długofalowe programy działań. 

Kim są Ofiarnicy?
Mimo niskiej satysfakcji są wyraźnie zaangażowani w to co robią. Mogą być efektywni w 
pracy indywidualnej, ale już niekoniecznie w działaniach zespołowych. Ofiarnicy nie są 
zadowoleni z relacji z przełożonym. Deklarują, że nie otrzymują od niego informacji 
zwrotnych na temat swojej pracy, a wiedza, którą uda im się w tym zakresie uzyskać jest dla 
nich mało wartościowa. Czują, że nie mogą się w firmie rozwijać. Aspekt relacyjno- 
komunikacyjny przekłada się na ich postrzeganie całego przedsiębiorstwa i skutkuje 
odradzaniem innym pracy w firmie oraz nie rekomendowaniem produktów/usług firmy.

Typologia Employees' Power Survey*

(bazująca na deklarowanej satysfakcji z pracy i zaangażowaniu)

Ofiarnicy najczęściej nie ufają ani swojej firmie, ani przełożonym ani też większości swoich 
współpracowników. Niestety postawa taka utrwala się u Ofiarników wraz z biegiem czasu. 
Dlatego też jak najszybciej warto podjąć działania ukierunkowane na zmianę tego stanu 
rzeczy. Zaufanie znacznie łatwiej jest odbudować rozpoczynając od poziomu relacji z 
przełożonym. Dopiero gdy to się uda można powoli kształtować zaufanie do 
współpracowników a następnie do całej organizacji. Do zwykle długotrwały proces i nie 
załatwimy go jedną „szczerą” rozmową. Zaufanie bowiem zawsze budujemy na przeszłych 
działaniach a nie na obietnicach, że „od teraz będzie inaczej”. Na zaufanie po prostu trzeba 
zasłużyć.

 
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: 

BUDUJ ZAUFANIE

DBAJ O RELACJE

Ofiarnicy często mają tendencję do izolowania się. Współpracownicy raczej nie należą do ich 
przyjaciół – a jeśli już to są to inni Ofiarnicy. Nie trzeba zatem dodawać, że tworzy to błędne 
koło utrzymujące brak satysfakcji. Co więcej Ofiarnicy mogą stać się destrukcyjni zarówno w 
zakresie budowania pozytywnych relacji jak i całej kultury organizacyjnej. Dlatego w 
szczególny sposób należy walczyć o to aby ich relacje ze współpracownikami były możliwie 
jak najlepsze.  

DBAJ O ZDROWIE

Niezmiernie ważne w przypadku Ofiarników jest zadbanie o ich wellbeing / zdrowie. Niska 
satysfakcja z pracy i duże zaangażowanie to na dłuższą metę niebezpieczne połączenie 
charakterystyczne np. dla pracoholików i osób niszczących równowagę między życiem 
osobistym i zawodowym. To jedno z podstawowych źródeł chorób somatycznych i 
wypadków w pracy. Urlopy, aktywny styl życia, ogólna dbałość o zdrowie w tym przypadku to 
niemal obowiązek firmy i jej reprezentantów – kadry menedżerskiej i HR Business Partnerów.

WSPIERAJ

Ofiarnicy często potrzebują indywidualnego wsparcia – na przykład w postaci coachingu. 
Wynika to z tego, że sami mogli się nieco pogubić w swoich potrzebach, postawach oraz 
przekonaniach i przyda im się osoba, która jest w stanie spojrzeć na to z niezależnej 
zewnętrznej perspektywy. Nie mówimy tu o terapii lecz spokojnym oglądzie sytuacji, o 
zdolności do robienia „stop klatki” i zastanowienia się nad tym co mogę / powinienem 
zmienić aby było lepiej, przyjemniej, skuteczniej. Dobry coach (najlepiej spoza organizacji) 
lub po prostu zaufana osoba może pomóc w wydostaniu się z błędnego koła negatywnych 
założeń, a to często wystarcza aby wyjść z roli Ofiarnika.

Rekomendacje  jak pracować z Ofiarnikami 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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