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Wigilijne opowieÊci
Biznesowe eksploatowanie tradycji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia jest
w obecnym Êwiecie normà.
Przedsi´biorstwa zapo˝yczy∏y
w celach marketingowych
prywatny niegdyÊ zwyczaj
przesy∏ania bo˝onarodzeniowych
kartek z ˝yczeniami, a firmowa
wigilia uwa˝ana jest za Êwietny
sposób integracji pracowników.
Tylko czy s∏usznie? Otó˝ okazuje
si´, ˝e niekoniecznie.

Prezent czy rózga
Pracodawcy traktujà bo˝onarodzeniowe

spotkania przede wszystkim jako form´ in-

tegracji i podzi´kowania pracownikom za

wysi∏ek w∏o˝ony w prac´ przez ca∏y rok. Po-

wszechnie uwa˝a si´ te˝, ˝e wspólne Êwi´to-

wanie w grudniu ∏agodzi konflikty i popra-

wia relacje interpersonalne w pracy. Tak

wi´c, organizujàc gwiazdkowà imprez´,

pracodawca – w jego mniemaniu – robi pra-

cownikom mi∏y prezent. Tymczasem z ba-

daƒ opublikowanych w grudniu 2007 r.

przez specjalizujàcà si´ w doradztwie per-

sonalnym brytyjskà firm´ Croner wynika,

˝e przesz∏o dwie trzecie pracowników uwa-

˝a to wydarzenie raczej za rózg´ i wola∏aby

byç gdziekolwiek, byle tylko uniknàç firmo-

wej imprezy bo˝onarodzeniowej.

SpoÊród przebadanych 1209 Brytyjczy-

ków, 20 proc. uzna∏o organizowanie

gwiazdkowych przyj´ç za coÊ okropnego,

a dalsze 43 proc. stwierdzi∏o, ˝e wprawdzie

takie imprezy same w sobie nie sà z∏e, ale

jednak zdecydowanie woleliby poÊwi´ciç

ten czas na coÊ innego. Powody wskazywa-

ne przez pracowników sà przy tym bardzo

zró˝nicowane. Ponad 41 proc. tych osób,

które nie lubià firmowych wigilii uwa˝a, ˝e

nie powinno si´ mieszaç ˝ycia prywatnego

z zawodowym, a Bo˝e Narodzenie to Êwi´-

ta o charakterze prywatnym. Dalsze 12

proc. mia∏o przykre doÊwiadczenia podczas

takich imprez. Co ciekawe, kolejne 12 proc.

twierdzi, ˝e imprezy Êwiàteczne sà zbyt

kosztowne. I choç niektórzy pracownicy

cieszà si´ z bo˝onarodzeniowych przyj´ç, to

jednak tylko 32 proc. osób wskaza∏o t´ for-

m´, gdy zapytano o sposób s∏u˝bowego ce-

lebrowania Bo˝ego Narodzenia, jaki powi-

nien oferowaç pracodawca.

Interesujàce wydaje si´ nie tylko êród∏o

tego, jak si´ okazuje – doÊç powszechnego

braku entuzjazmu wobec firmowych przy-

j´ç gwiazdkowych, ale równie˝ to, dlacze-

go – mimo wyraênej niech´ci – pracownicy

jednak przychodzà na takie imprezy. Obie

te kwestie mo˝na stosunkowo prosto wyt∏u-

maczyç na podstawie znanych i dobrze

udowodnionych naukowo prawide∏ psycho-

logii.

Trudny czas kol´dy
Zgodnie z klasycznymi ju˝ badaniami

Holmesa i Rahe’a, sp´dzanie Êwiàt w gro-

nie rodzinnym znajduje si´ na liÊcie 43

najbardziej stresujàcych wydarzeƒ ˝ycio-

wych, i to niezale˝nie od firmowych im-

prez. Przeci´tny cz∏owiek ma w grudniu

znacznie wi´cej obowiàzków rodzinnych

ni˝ w innym czasie. A im bli˝ej do wigilii,

tym bardziej lista spraw do za∏atwienia si´

wyd∏u˝a, i tym bardziej roÊnie presja.

Wszyscy znamy Êwiàteczne porzàdki, k∏o-

poty ze znalezieniem odpowiednich pre-

zentów, t∏umy w ka˝dym sklepie i niekoƒ-

czàce si´ kolejki do kasy. Nawet zakupy

internetowe nie rozwiàzujà wszystkich

problemów, choçby ze wzgl´du na wyd∏u-

˝ony w okresie Êwiàtecznym czas dostawy

i niepewnoÊç, czy wyszukany wczeÊniej

prezent dotrze do nas wystarczajàco wcze-

Ênie, by znaleêç si´ pod choinkà. No i kar-

pia te˝ raczej trudno jest kupowaç w sieci.

NiepewnoÊci Êwiàtecznych jest zresztà

znacznie wi´cej. Choçby taka, czy prezen-

ty, które wybraliÊmy spodobajà si´ obda-

rowanym. Poza tym wiele osób ˝yje i pra-

cuje z dala od domu rodzinnego, co cz´sto

generuje dodatkowe problemy i napi´cia.

Dla przyk∏adu, w odniesieniu do ma∏-

˝eƒstw pojawia si´ dylemat, do których ro-

dziców pojechaç na wigili´ najpierw albo

w ogóle do których pojechaç lub te˝ jak

zorganizowaç Êwi´ta dla wszystkich we

w∏asnym M. Do tego dochodzi wizja ∏ama-

nia si´ op∏atkiem z przys∏owiowà teÊciowà,

co dla wielu mo˝e byç niekoniecznie mi-

∏ym prze˝yciem. Mo˝na by w nieskoƒczo-

noÊç mno˝yç przyk∏ady takich drobnych

êróde∏ stresu, skumulowanych w okolicy

Bo˝ego Narodzenia, ale nie o to przecie˝

chodzi. Wa˝ne jest natomiast, by firmowà

imprez´ z okazji gwiazdki zobaczyç w∏a-

Ênie w tym kontekÊcie.

Cz´sto dla pracowników jest to po pro-

stu jeszcze jeden obowiàzek, który zwyczaj-

nie zwi´ksza presj´ czasu. Oczywiste jest

bowiem, ˝e im wi´cej sp´dzà go z kolega-

mi z pracy, tym mniej zostanie na za∏atwie-

nie tych wszystkich licznych prywatnych

spraw, które wià˝à si´ ze Êwi´tami. A Bo-

˝ego Narodzenia przesunàç w kalendarzu

nie mo˝na.

JeÊli na domiar z∏ego firmowa gwiazdka

ma form´ wieczornego koktajlu czy uroczy-

stej kolacji w lokalu, oprócz presji czasu

pojawia si´ presja finansowa. Konwenans

wymaga bowiem w tym przypadku odÊwi´t-

nego wyglàdu. Zwykle pociàga to za sobà

ca∏kiem niema∏e wydatki, przynajmniej

w przypadku paƒ. Trudno jednak oczekiwaç

od przeci´tnego cz∏owieka, by w okresie

kiedy i tak domowy bud˝et jest szczególnie

obcià˝ony, dodatkowe koszta by∏y powo-

dem do prawdziwej radoÊci.

Podzielony op∏atek
Bo˝e Narodzenie to Êwi´ta szczególne. To

czas sp´dzany z bliskimi, czas przebaczania,

dobroci, szczeroÊci. I choç w∏aÊnie takie ko-

notacje Êwiàt pozwalajà pracodawcom mieç

nadziej´ na popraw´ stosunków mi´dzyludz-

kich w firmie, w istocie rzadko kiedy uwa˝a-

my kolegów z pracy za osoby sobie bliskie.
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Pojawienie si´ s∏u˝bowych

op∏atków mo˝e wi´c rodziç

doÊç istotny konflikt wewn´trz-

ny, gdy˝ niejednokrotnie trudno jest pogo-

dziç wartoÊci osobiste z wymaganiami sytu-

acji.

Jak bowiem sprawiç, by ˝yczenia sk∏adane

koledze by∏y szczerze ˝yczliwe, gdy tak na-

prawd´ jesteÊmy na niego przynajmniej

chwilowo wÊciekli z powodu przyznania mu

awansu, na który sami mieliÊmy nadziej´?

Jak dobrze ˝yczyç szefowi, który w∏aÊnie od-

mówi∏ nam podwy˝ki? Jak wybaczyç szczerze

i ∏amaç si´ op∏atkiem z kimÊ, kto codziennie

zatruwa nasze biurowe ˝ycie, ocierajàc si´

o granice mobbingu? Sprostanie tym sytu-

acjom jest trudne i wymaga wysi∏ku. A po có˝

wysilaç si´ bardziej ni˝ trzeba, skoro bo˝ona-

rodzeniowych wyzwaƒ i tak mamy ju˝ w nad-

miarze.

KoniecznoÊç sk∏adania ˝yczeƒ tym wszyst-

kim, z którymi mamy nieciekawe relacje

w pracy lub choçby chwilowy, ale istotny kon-

flikt, wywo∏uje du˝y dyskomfort psychiczny.

B´dàc w takiej sytuacji, nie sposób znaleêç

dobre z niej wyjÊcie. Nie chcemy ok∏amywaç

samych siebie, ˝e wybaczyliÊmy, skoro nadal

odczuwamy z∏oÊç, stàd trudno nam z∏o˝yç

szczere ˝yczenia wszystkiego najlepszego.

Z∏o˝enie nieszczerych zaÊ k∏óci si´ z bo˝ona-

rodzeniowymi wartoÊciami, które staramy si´

w sobie piel´gnowaç, jest wi´c zagra˝ajàce

dla naszego poczucia w∏asnej wartoÊci. Nie-

z∏o˝enie ˝yczeƒ w ogóle te˝ nie jest ca∏kiem

dobrym rozwiàza-

niem, szczególnie

gdy napi´te relacje

dotyczà szefa. Nie-

zale˝nie wi´c od te-

go, na co si´ osta-

tecznie zdecyduje-

my, sytuacja wydaje

si´ niezr´czna i b´-

dzie nam towarzy-

szy∏ jakiÊ dyskom-

fort.

Innym aspektem

firmowych op∏at-

ków jest pojawiajà-

ca si´ niekiedy ko-

niecznoÊç sk∏adania

˝yczeƒ osobom,

które sà nam zupe∏-

nie obce. Zdarza si´

czasem w du˝ych

organizacjach, ˝e

z op∏atkiem w d∏oni

spotykajà si´ osoby,

które nawet nie pa-

mi´tajà jak ma na

imi´ cz∏owiek,

przed którym w∏a-

Ênie stojà. Choç to

i tak ∏atwiejsza sytu-

acja ni˝ sk∏adanie

dobrych ˝yczeƒ tym, do których ˝ywimy ne-

gatywne uczucia, jednak tak˝e w tym przy-

padku czujemy dyskomfort. Bo chocia˝ po-

trafimy dobrze ˝yczyç nieznajomym, zwykle

czynimy to z potrzeby serca, nie zaÊ pod

przymusem. Tymczasem op∏atek firmowy,

wobec opisywanego wy˝ej konfliktu praca-

-dom i funkcjonowania w warunkach du˝ej

presji czasu, przez wielu jest odbierany jak

wymuszony, raczej przykry obowiàzek, na-

wet gdy rozumiemy, ˝e jest organizowany

z dobrà intencjà.

Tak wi´c przenoszenie op∏atkowych zwy-

czajów na grunt zawodowy zamiast poprawiç

relacje interpersonalne w firmie, mo˝e sta-

nowiç êród∏o dodatkowego i zupe∏nie niepo-

trzebnego stresu.

Kiepski prezent, ale prezent
Dlaczego zatem pracownicy, choç nie lu-

bià, jednak chodzà na gwiazdkowe imprezy

organizowane przez pracodawców? Otó˝

grudzieƒ to nie tylko czas Êwiàt. W wi´kszo-

Êci firm to tak˝e koniec roku bud˝etowego,

a wi´c czas podsumowaƒ i zbli˝ajàcych si´

wielkimi krokami rocznych ocen pracowni-

ków, które zazwyczaj majà miejsce w stycz-

niu. Skoro wi´c pracodawca zaprasza na bo-

˝onarodzeniowe spotkanie, dla wszystkich

w firmie jest jasne, i˝ oczekuje si´, ˝e z za-

proszenia skorzystajà. Fakt, ˝e impreza wy-

pada na krótko przed ocenà rocznà zwi´ksza

szans´, ˝e szef zapami´ta, kto zaproszenie

przyjà∏, a kto je odrzuci∏. W wielu osobach

mo˝e wi´c budziç si´ naturalna obawa, czy

zignorowanie Êwiàtecznej imprezy integra-

cyjnej nie zostanie im poczytane jako brak

szacunku dla wartoÊci korporacyjnych i czy

nie wp∏ynie to na rocznà ocen´ ich zaanga˝o-

wania w prac´.

Innym uzasadnieniem obecnoÊci persone-

lu na nielubianych s∏u˝bowych przyj´ciach

gwiazdkowych mo˝e byç nie tyle podzielanie

nadziei pracodawcy na popraw´ relacji inter-

personalnych, co obawa przed ich pogorsze-

niem. Istnieje bowiem ryzyko, ˝e opuszcze-

nie firmowego op∏atka zostanie odebrane ja-

ko niech´ç do kolegów z pracy, a to mo˝e po-

wa˝nie nadszarpnàç relacje zawodowe,

i w konsekwencji prze∏o˝yç si´ na poziom

wykonania zadaƒ, których wynik zale˝y od

wspó∏pracy z innymi. Mo˝e wi´c lepiej jest

przyjÊç na bo˝onarodzeniowà imprez´

i chwil´ pocierpieç ni˝ potencjalnie naraziç

si´ na k∏opoty w pracy, które mog∏yby utrzy-

mywaç si´ przez d∏u˝szy okres czasu.

W koƒcu trzecim powodem, dla którego

pracownicy jednak pojawiajà si´ na gwiazd-

kowych przyj´ciach jest to, ˝e w wielu fir-

mach w∏aÊnie podczas tych spotkaƒ pracow-

nicy otrzymujà dodatkowe gratyfikacje,

np. w postaci bonów towarowych, które

z pewnoÊcià przydadzà si´ przy ostatnich,

Êwiàtecznych zakupach.

Tak czy inaczej, niezale˝nie od szczegó∏o-

wych motywów, pojawienie si´ na bo˝onaro-

dzeniowej imprezie, ostatecznie przynosi

pracownikom wi´cej korzyÊci osobistych ni˝

szkód. I dlatego w∏aÊnie przychodzà, choç

tak naprawd´ woleliby byç gdzie indziej.

Spe∏nione ˝yczenia
Dobrej atmosfery i wyników w pracy ˝yczà

sobie i pracodawcy, i pracownicy. Firmowe

celebrowanie bo˝onarodzeniowej tradycji

mo˝e si´ przyczyniç do spe∏nienia tych ˝y-

czeƒ. Aby by∏o to mo˝liwe, przed zorganizo-

waniem kolejnej gwiazdkowej imprezy warto

jednak poznaç oczekiwania i preferencje

pracowników co do formy Êwi´towania.

W koƒcu, aby nasi bliscy cieszyli si´ z prezen-

tów pod choinkà, nieraz przez ca∏y rok pró-

bujemy si´ dowiedzieç, co im si´ podoba i co

sprawi∏oby im prawdziwà przyjemnoÊç. Cze-

mu wi´c nie przenieÊç tych dobrych wzorców

na grunt zawodowy?
Katarzyna Orlak

psycholog i menad˝er
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20 proc. Brytyjczyków 

uzna∏o firmowe

wigilijne przyj´cia

za coÊ okropnego, 

a 43 proc. stwierdzi∏o, 

˝e wprawdzie 

takie imprezy same

w sobie nie sà z∏e, 

ale jednak

zdecydowanie woleliby

poÊwi´ciç ten czas na

coÊ innego. 

Ponad 41 proc. tych

osób, które nie lubià

firmowych wigilii

uwa˝a, ˝e nie powinno

si´ mieszaç ˝ycia

prywatnego

z zawodowym


