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Wstęp

Mądrości możemy się nauczyć na trzy sposoby: 
Po pierwsze, dzięki refleksji, która jest najszlachetniejsza; 
Po drugie, dzięki naśladowaniu, które jest najłatwiejsze; 

Po trzecie, dzięki doświadczeniu, które jest najbardziej gorzkie. 
Konfucjusz

Globalny kryzys przywództwa, z jakim mamy do czynienia we 
wszystkich niemal obszarach, to dziś spektakularny znak czasu. 
Mało jest liderów zdolnych podołać wyzwaniom współczesnego 
świata, tak w dziedzinie polityki, życia społecznego, jak i bizne-
su. Mamy zatem do czynienia z pewnym paradoksem; w okresie 
burzliwego rozwoju nauki o przywództwie doświadczamy jego 
realnego braku. Co gorsza, obserwujemy proliferację złego przy-
wództwa, którego skutki dotkliwie dotykają zarówno ludzi, jak 
i przedsiębiorstwa. Przykłady skandali, afer, oszustw wstrząsają-
cych sceną polityczną i życiem gospodarczym można mnożyć. 

U korzeni kryzysu przywództwa leży bowiem kryzys warto-
ści. Jego przezwyciężenie stanie się zaś możliwe jedynie poprzez 
zwalczenie przyczyn, a nie objawów. Powrót do wartości, jako 
wyznacznika kształtującego nasze życie i sposób uprawiania dzia-
łalności politycznej, społecznej i biznesowej, jest warunkiem ko-
niecznym dla stworzenia trwałych podstaw dobrego przywództwa, 
które będzie w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata. 
A jest ono konieczne i niezbędne, jako że determinuje wykorzysta-
nie szans oraz wszelkiego potencjału, ludzkiego i gospodarczego, 
wpływa na jakość funkcjonowania instytucji politycznych, publicz-
nych, przedsiębiorstw prywatnych, państwa i jego gospodarki. Ob-
serwując rzeczywistość, można tymczasem odnieść wrażenie, że  
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choć nikt nie kwestionuje tezy, iż przywództwa można się nauczyć 
– czego dowodem są choćby kursy MBA oraz wszelkiego rodzaju 
szkolenia – dobre przywództwo stało się towarem deficytowym.

Przywództwo, choć powszechny jest raczej pogląd przeciwny, 
nie jest elitarne ani pod względem funkcjonalnym, ani pod wzglę-
dem umiejętności. Jest ono powszechne, każdy bowiem choćby na 
moment staje się przywódcą, pełniąc w życiu rozmaite role, jako 
ojciec, matka, lider dwuosobowego zespołu, kapitan drużyny spor-
towej, przewodniczący inicjatyw społecznych, szef projektu, kie-
rownik, dyrektor, prezes, premier czy prezydent. Każdy z nas zo-
stanie kiedyś poddany temu sprawdzianowi i, choć każdy w innym 
zakresie, wszyscy będą musieli się zmierzyć z tym wyzwaniem. 
Jakość przywództwa ma więc niebagatelne, a w wielu przypadkach 
nawet egzystencjalne znaczenie, gdyż wpływa w sposób decydują-
cy na życie innych osób. To, czy sprawdziłem się jako ojciec, przy-
jaciel, mąż, kapitan, kierownik, prezes, przewodniczący, minister, 
premier, prezydent, jest niezmiernie ważne dla podwładnych, dla 
podążających za mną admiratorów moich idei, a wreszcie dla mnie 
samego stanowi podstawę do satysfakcji z życia i decyduje o dzie-
dzictwie, które pozostawię po sobie. Pamiętając o tym, warto więc 
odpowiednio się przygotować, by dobrze wypełnić swoje zadanie. 
Obojętne, czy opiekujesz się rodziną, przewodzisz dwuosobowemu 
zespołowi czy kierujesz wielką korporacją zatrudniającą dziesięć 
tysięcy osób, odpowiedzialność jest podobna, jako że bierze się 
z naszego wpływu na los drugiego człowieka. 

Przywództwa można, co więcej – trzeba, się nauczyć, ale ta 
umiejętność nie przychodzi sama. W odróżnieniu od powszechnie  
panującej opinii uważam, że tradycyjne sposoby kształcenia przy-
wództwa nie są i nie mogą być skuteczne, jako że dobrymi przy-
wódcami w większym stopniu stajemy się w wyniku samokształ-
cenia niż poprzez uczestnictwo w najbardziej renomowanych 
szkoleniach. Przywództwo nie polega na nauce technik oddziały-
wania na ludzi i kierowania nimi przy ich pomocy, jego podstawą 
jest samoświadomość, rozpoznanie tego, co dla nas najważniejsze, 
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i ukształtowanie zasad, jakimi się kierujemy.
Świadomość podstawowych wartości to kompas wskazujący 

kierunki na drodze naszego życia, wyznawane wartości określa-
ją bowiem kryteria naszych wyborów, a decyzje podejmowane 
na ich podstawie kreślą naszą drogę. Człowiek świadomy swoich 
prawdziwych wartości jest zdeterminowany w działaniu, nie ma  
nic do ukrycia, nie kluczy, nie manipuluje innymi, jest prostolinij-
ny, i nawet kiedy jego poglądy bywają kontrowersyjne, on wzbudza 
szacunek. Jawnie wyznaje swoje wartości, więc przyciąga uwagę 
innych osób, których system wartości jest podobny. Jego konse-
kwencja w działaniu wzbudza zaufanie, jego cele są zrozumiałe, 
a kiedy są ambitne i intrygujące, to przyciągną zwolenników, któ-
rzy podążą jego śladem.

Rozwój zdolności przywódczych staje się możliwy dopiero od 
momentu rozpoznania własnych przekonań i określenia własnych 
wartości zasadniczych. Ustalenie indywidualnych wartości jest 
sprawą osobistą i nikt tu nie jest w stanie nam pomóc. Przywódz-
two to nic innego jak otwarte komunikowanie otoczeniu naszych 
wartości i konsekwentne postępowanie zgodnie z nimi na drodze 
realizacji założonych celów. Wierność swoim zasadom pozwala 
osiągnąć szczęście rozumiane jako trwała satysfakcja z dokonań. 
Chciałem więc, aby ta książka była prostym przekazem przeko-
nań bazujących na moich doświadczeniach jako lidera w różnych 
w rolach: jako przywódcy podwórkowej watahy, kapitana drużyny 
sportowej, ojca, przedsiębiorcy i właściciela firmy, szefa dużych 
projektów biznesowych, wreszcie prezesa jednego z największych 
przedsiębiorstw w Polsce. Byłem w różnych kontekstach przy-
wódcą, byłem też podążającym za liderem. Jako uczeń, sporto-
wiec, pracownik miałem uwielbianych przywódców – nauczycieli, 
trenerów, rodziców, przełożonych w pracy, których wspominam 
z sentymentem i radością, bo podążając za ich wskazówkami 
i przykładem, nauczyłem się bardzo dużo i doświadczyłem wiele 
satysfakcji. Oni wszyscy wywarli na mnie duży wpływ i ukształ-
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towali w dużym stopniu jako człowieka i przywódcę, gdy przy-
szło mi pełnić tę rolę. Zarządzania i przywództwa uczyłem się  
na najlepszych uczelniach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, we 
Francji i Wielkiej Brytanii. W procesie stawania się przywódcą nic 
jednak nie zastąpi samokształcenia, które jest niezbędnym elemen-
tem edukacji przywódczej decydującym o ostatecznym wyniku.

Decyzja o napisaniu książki na temat przywództwa nie była ła-
twa, ale stała się oczywista, gdy zastanowiłem się nad ciążącym na 
mnie obowiązkiem „dania świadectwa”, a ja przecież miałem szczę-
ście wiele doświadczyć, tak w roli lidera, jak i podążającego za róż-
nymi przywódcami. Książek o przywództwie napisano aż nazbyt  
wiele, mimo to zdecydowałem się podjąć wysiłek przedstawienia 
moich doświadczeń i poglądów, ryzykując, że jednym mogą się one 
wydać anachroniczne, a innym oczywiste. Jedno mogę powiedzieć, 
zanim Państwo zaczną czytać tę książkę, że wzbudziła kontro-
wersje u wielu osób, z którymi rozmawiałem na temat zawartych 
w niej tez. Byli tacy, którzy mówili, że nie warto tracić czasu na pi-
sanie o prymacie przywództwa poprzez wartości, skoro otaczająca 
nas rzeczywistość negatywnie weryfikuje przedstawioną w książce 
tezę. Mimo to uważam, że przywództwo przez wartości nie jest 
literacką fikcją, lecz potrzebą chwili i wyzwaniem przyszłości.
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