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Wprowadzenie 

Najważniejszym zadaniem i odpowiedzialnością naszego pokolenia  
jest wyobrazić sobie od nowa nasze przedsiębiorstwa i instytucje,  

zarówno publiczne, jak i prywatne.

Tom Peters

Przywództwo jest drogą pełną przygód, nieoczekiwanych zwro-
tów i nowych doświadczeń. Jest niekończącą się nauką pokory. Dla 
mnie jedną z takich niespodzianek i nieprzewidywanych wydarzeń 
było nieoczekiwane odejście z BRE Banku w 2008 roku. Reali-
zacja niezwykłych przedsięwzięć zależy od koincydencji zdarzeń, 
wymaga, by w odpowiednim czasie i miejscu znalazły się osoby 
mające właściwy pomysł i sprawczą moc działania. To właśnie 
zdarzyło się w BRE Banku, gdzie najpierw przewodziłem nie-
zwykłemu projektowi narodzin mBanku i MultiBanku, a później 
całej organizacji, która w tym okresie, przy sześciokrotnym wzro-
ście wartości rynkowej firmy, awansowała do grona największych 
i najlepszych instytucji finansowych w Polsce. Gdy wydawało mi 
się, że jestem u szczytu powodzenia, niespodziewanie odszedłem 
z BRE Banku. W kategoriach przywództwa była to jedna z mo-
ich najtrudniejszych decyzji, którą podejmowałem z żalem i po-
czuciem niesprawiedliwości, ale jednocześnie z przekonaniem, 
że nie mogę postąpić inaczej. Jej przesłanką była nie tyle różnica 
zdań w zakresie strategii działania, co odmienny pogląd na sposób 
sprawowania przywództwa i rolę wartości w życiu i w biznesie. 
W dniu ogłoszenia mojej rezygnacji wartość notowanych na gieł-
dzie akcji banku spadła o blisko 10%, co odpowiadało miliardo-
wi złotych – kwocie, jak na warunki polskie, niebagatelnej. Naj-
większy polski dziennik zatytułował swój komentarz: Prezes wart  
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miliard złotych odchodzi. Wbrew temu, co mówiły tytuły analiz 
i relacji prasowych, moim największym wkładem w rozwój BRE 
Banku, mBanku i Multibanku nie były szybko rosnące aktywa 
i pozycja rynkowa oraz zyski, ale zmiana sposobu sprawowania 
przywództwa i wdrożenie zasad zarządzania przez wartości, które 
mobilizowały ludzi do niezwykłych dokonań. W wieku 50 lat nie 
dopuszczałem myśli, by zaprzestać aktywności w biznesie, jako 
że jest to najlepszy okres dla przekuwania wiedzy i doświadczeń 
zdobywanych przez lata na skuteczne działania. Ale nie dawała 
mi spokoju myśl, że mam obowiązek dać świadectwo swoich do-
świadczeń i przeżyć, skoro miałem poniekąd szczęście znaleźć się 
w odpowiednim miejscu i czasie, a na dodatek być kimś więcej 
niż tylko świadkiem niezwykłych wydarzeń. Nim więc podjąłem 
kolejne biznesowe wyzwania, napisałem książkę o poszukiwaniu 
przełomowych innowacji i ich mocy przekształcania rzeczywisto-
ści, a potem kolejną książkę o tym, co jest dla mnie najważniejsze, 
czyli o wartościach w życiu i w biznesie. 

Wartości w życiu i w biznesie mają zasadnicze znaczenie. Ży-
cie, w którym kierujemy się wartościami, daje poczucie spełnienia 
i pozwala osiągnąć szczęście jako trwałe, pełne i uzasadnione za-
dowolenie z życia. I chociaż wartości nie zapewniają automatycz-
nie materialnego sukcesu, to warto być uczciwym, nawet jeśli nie 
zawsze się to opłaca. I choć czasami opłaca się właśnie nieuczci-
wość, nie warto być nieuczciwym. 

Wartości pomagają firmom odnosić sukcesy i dają szansę na prze-
trwanie na konkurencyjnym rynku, pozwalają przyciągnąć utalen-
towane osoby, które rozwijają się, czerpiąc satysfakcję z pracy. Takie  
firmy dają klientom zadowolenie z wartościowych i potrzebnych 
im produktów, a właścicielom przynoszą stabilne zyski. 

Wartości w życiu i w biznesie są zasadniczo takie same, gdyż 
nie można zostawić osobistych wartości w domu, zamykając 
drzwi w drodze do pracy, a w pracy posługiwać się innymi, 
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często sprzecznymi z tymi, które określają naszą tożsamość. 
Wbrew rozpowszechnionej opinii, że liczy się tylko zysk, war-
tości w biznesie nie są luksusem, ale warunkiem koniecznym  
do przetrwania we współczesnej, stawiającej coraz większe  
wymagania gospodarce. 

Takie postrzeganie rzeczywistości w biznesie nie jest bynajmniej 
powszechne i stoi w sprzeczności z praktyką większości współczes- 
nych menedżerów, którzy co prawda zgadzają się z powyższą tezą 
co do zasady, ale nie stosują się do niej w praktyce. Zysk nadal po-
zostaje dla nich celem najważniejszym, a dla firm notowanych na 
giełdzie stanowi wyznacznik wartości w horyzoncie kwartalnym. 
W ostatnich kilkudziesięciu latach przyjął się pogląd, że jakość 
zarządzania decyduje o wartości i pomyślności przedsiębiorstw. 
Realizacja celów krótkookresowych, oparta na doskonałości ope-
racyjnej i ograniczaniu ryzyka, była do niedawna najważniej-
szym wymogiem stawianym zarządzającym wszystkimi rodzaja-
mi przedsiębiorstw. Jednakże wzrastająca niepewność i szybkość 
zmian zachodzących ostatnio w gospodarce powoduje, że nie wy-
starczy być dobrym dziś i jutro, by przetrwać w średnim okresie. 
Wystarczy spojrzeć na przetasowania w tradycyjnych branżach, 
błyskawiczne przenikanie nowych technologii, rozwój modeli biz-
nesowych i wzrost firm, które je rozwinęły bądź szybko zaadapto-
wały. Liderzy i firmy muszą podejmować ryzyko, wychodzić poza 
schemat codziennej rutyny i małych ulepszeń. Nie wystarczy jutro 
być trochę lepszym niż wczoraj, niejednokrotnie, by mieć szan-
sę na zwycięstwo, trzeba być zupełnie innym. Przywództwo staje 
się rozstrzygające w walce o przyszłość. Dobre zarządzanie jest 
warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym dla przetrwania 
i sukcesu w długim okresie. 

Sposób działania przedsiębiorstw jest pochodną stylu przy-
wództwa i praktykowanego sposobu zarządzania, odzwiercie-
dlających przyjęte zasady i normy realizacji celów. Zarządzanie 
przez wartości, rozumiane jako praktykowanie przez firmę okre-
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ślonych przez nią zasadniczych wartości we wszystkich obszarach 
działalności, zaczęło zdobywać popularność w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia, gdy okazało się, że zachowanie 
wartości uznanych jako nadrzędne jest jedną z najważniejszych 
trwałych cech najlepszych przedsiębiorstw. Początek XXI wieku 
ujawnił, że tradycyjne metody zarządzania oparte na dążeniu do 
maksymalizacji korzyści indywidualnych, bazujące na egoizmie, 
a nawet na chciwości, stwarzają pole do nadużyć i prowadzą do 
cyklicznych kryzysów, które choć zapoczątkowane lokalnie, szyb-
ko stwarzają globalne zagrożenia. Zachowanie wartości etyczno- 
-społecznych i moralnych przez przedsiębiorstwa i ich pracowni-
ków staje się więc nieodzowne w obliczu zagrożeń, jakie stwa-
rza błyskawiczne tempo kształtowania się trendów destabilizują-
cych gospodarkę oraz przenikania antywartości do działalności  
przedsiębiorstw. 

Głównym przesłaniem mojej ostatniej książki Droga ważniej-
sza niż cel. Wartości w życiu i biznesie jest przekonanie, że zarzą-
dzanie przez wartości to powrót do korzeni relacji międzyludzkich 
i biznesowych, a jednocześnie odpowiedź na wyzwania przyszło-
ści. W momencie kiedy ukończyłem pisanie i przeczytałem na  
głos ostatnie zdanie: Zarządzanie przez wartości zaczyna się i koń-
czy na przywództwie, dobrze albo źle, ogarnął mnie przejmujący 
strach, że popełniłem wielki błąd, nie zajmując się najpierw tym, 
co najważniejsze dla przejawiania się wartości w biznesie, czyli 
przywództwem. To przecież przywództwo jest pierwotne w sto-
sunku do stylu zarządzania i ma decydujący wpływ na kulturę or-
ganizacji. Świadomość, że nie ma efektywnego zarządzania przez 
wartości bez przywództwa opartego na wartościach, nie dawała 
mi spokoju. Obserwując rzeczywistość, znajdowałem potwierdze-
nie tezy, że zarządzanie przez wartości nie jest samoistne, jego 
początek i trwanie jest następstwem przywództwa przez wartości. 
Widziałem, jak wartości umierają, gdy liderzy przestali się z nimi 
identyfikować lub kiedy ich następcy odrzucili je, podążając za 
doraźnymi korzyściami. Dość powszechnym zjawiskiem jest dziś 
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definiowanie wartości firmowych, ale często jest to jedynie wyraz 
poprawności politycznej, pozostawania w zgodzie z obowiązują-
cym trendem, działania wedle zasady, że skoro „inni mają, to my 
też”. Wówczas jednak jest to tylko zabieg z dziedziny public rela-
tions, który staje się zaprzeczeniem samej idei. Siła wartości kor-
poracyjnych przejawia się bowiem w działaniu, w obowiązywaniu 
ich na co dzień w relacjach pomiędzy pracownikami, w oferowa-
nych produktach i w podejściu do klientów. Liderzy organizacji 
odgrywają decydującą rolę w procesie formułowania wartości firmy 
zgodnych z jej misją, wizją i modelem biznesowym. Jeszcze bar-
dziej wymagającym zadaniem jest jednak zapewnienie przełożenia 
wartości na codzienną działalność na wszystkich płaszczyznach, 
tak by były one przestrzegane przez każdego pracownika. Oso-
bisty przykład liderów jest w tym zakresie nieodzowny. Ponieważ 
wartości są jedynym trwałym elementem tożsamości firmy, iden-
tyfikacja z nimi zmieniających się liderów ma znaczenie krytycz-
ne, w innym przypadku firma staje się nijaka. Wartości wymagają 
troskliwej i stałej pielęgnacji, inaczej szybko marnieją i umierają. 
W wielu przypadkach jest to zjawisko nieodwracalne, a jeśli nawet 
można temu zaradzić, proces przywracania wartości jest trudny  
i długotrwały. 

Pomiędzy wartościami w życiu i w biznesie istnieje wzajemne 
powiązanie. Zasadniczą rolę odgrywa tu wyznawany przez jed-
nostkę system wartości, umożliwiający przywództwo przez warto-
ści, które z kolei daje podstawę do efektywnego zarządzania przez 
wartości. 

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że świat jest bardziej 
skomplikowany, niż tego byśmy oczekiwali, a przywództwo oparte 
na wartościach nie jest zjawiskiem oczywistym. Przywództwo ma 
dwa oblicza, dobre i złe. Mówiąc o przywództwie, zwykle mamy 
na myśli dobre przywództwo, które buduje, wyzwala energię i daje 
satysfakcję podążającym za przywódcą zwolennikom. W odnie-
sieniu do zespołu lub organizacji dobre przywództwo daje zado-
wolenie członkom i pracownikom, ale także kibicom i klientom. 
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Niestety złe przywództwo jest zjawiskiem częstszym, niż pozornie 
moglibyśmy się spodziewać, a jako że niejednokrotnie ma ono de-
cydujący wpływ na procesy i wydarzenia, nie wolno go ignorować. 
Rzecz w tym, że wbrew powszechnemu poglądowi złe przywódz-
two nie jest przede wszystkim problemem lidera, ale ludzi, którzy 
dobrowolnie, albo pod wpływem autorytetu władzy formalnej, po-
dążają za nim i jego dyrektywami. Złe przywództwo pojawia się 
w różnych sferach życia i biznesu jako wyraz negatywnej przemia-
ny lub następstwo sukcesji dobrego przywództwa i szybko wyrzą-
dza niepowetowane szkody. Może być przyczyną frustracji i udręki 
ludzi zależnych od przywódcy. Jednych zły przywódca zmusza do 
poszukiwania innych dróg realizacji ich planów i marzeń, inni, 
z różnych przyczyn, nie mogą się spod tego wpływu wyzwolić. 
W świecie rzeczywistym mamy zatem do czynienia tak z dobrym, 
jak i ze złym przywództwem, z dobrymi przywódcami, którzy 
wspólnie ze swoimi zwolennikami czynią wiele dobrego, jak i ze 
złymi przywódcami, którzy oddziałując na otoczenie we właściwy 
dla siebie sposób, czynią zło. 

Ta książka traktuje o przywództwie w szerokim zakresie, cho-
ciaż jej źródłem są głównie moje doświadczenia w życiu i w biz-
nesie, a jej szczególnym obszarem zainteresowania jest przywódz-
two oparte na wartościach. Jestem przekonany, że odnowa życia 
społecznego, politycznego i sposobu funkcjonowania biznesu jest 
możliwa nie tyle przez wprowadzanie coraz to nowych przepisów 
prawa i regulacji, co dzięki powrotowi do źródeł i zasad klasycz- 
nego wychowania oraz podstaw działania, jak również wzrostowi 
roli wartości w życiu i w biznesie. Wyzwania, przed jakimi stoi świat 
w XXI wieku, wymagają przywództwa wyższego stopnia, rzeczy-
wistego przywództwa opartego na wartościach, takiego, które  
wytyczy nowe kierunki rozwoju, zachęci do wysiłku i solidarności, 
często do kompromisu wymagającego samoograniczenia. Wzrost 
jest niezbędny, aby zwalczyć ubóstwo i zapewnić dostęp do podsta-
wowych zdobyczy cywilizacji, ale w państwach rozwiniętych po-
mnażanie bogactwa nie może być celem samym w sobie. Dążenie  
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do maksymalizacji zysku uznawane jest za bezdyskusyjny paradyg-
mat, fundament dla sacrum wzrostu gospodarczego utożsamiane-
go błędnie z rozwojem. Nie dziwi zatem, że mantrą współczesnego 
biznesu  jest chciwość. Tak dalej być nie może, gdyż – jak pokazują 
kryzysy ostatniej dekady – kapitalizm w tej formie stanowi zagro-
żenie dla samego siebie. 

Część pierwsza tej książki zajmuje się przywództwem w czasach 
przełomowych, a w zasadzie problemami przywództwa we współ-
czesnym świecie. Kryzys społeczny i cykliczne załamania gospo-
darcze ostatnich lat nie biorą się tylko z nadmiernej złożoności ży-
cia, niepewności i nieprzewidywalności, szybkości zachodzących 
zmian, lecz są głównie rezultatem braku prawdziwego przywódz-
twa. Gdzie są ci wszyscy wielcy przywódcy znani z przeszłości, 
których wizja ekscytowała wyobraźnię jak najskrytsze marzenia, 
a głos inspirował, pobudzał do najwyższego wysiłku i powodo-
wał, że ze wszystkich sił staraliśmy się stawać coraz lepsi? Już Max  
Weber zauważył, że „nie każdy osobnik sprawujący władzę musi 
być przywódcą”. Powstaje wtedy paradoks – można mieć władzę, 
ale równocześnie nie być przywódcą.

Brak przywództwa politycznego, takiego, które potrafiłoby 
sprostać wyzwaniom XXI wieku, jest zjawiskiem powszechnym 
na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, 
także w Polsce. Krytyczni obserwatorzy wyrażają opinię, że krajo-
braz przywództwa zdominowany jest przez miernotę, a władza to 
wszystko, do czego dążą i co interesuje współczesnych polityków 
na Wschodzie i na Zachodzie. Najlepiej to widać na przykładzie 
obecnego kryzysu gospodarczego w Europie. 

Kłopoty współczesnych przedsiębiorstw, przekładające się 
na całą gospodarkę w postaci okresowych kryzysów i załamań, 
których nie sposób przewidzieć, to pokłosie złego przywództwa. 
Kryzys przywództwa wynika w takim samym stopniu z braku  
dobrych przywódców, których inspiracje powodują, że „chce nam 
się chcieć”, jak i z częstej obecności złego przywództwa, które  
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zagraża stabilności firm i jest udręką pracowników. Gdzie te czasy, 
kiedy błędy i porażki nie były stygmatem niedołęstwa, ale szansą na 
poprawę i drogą do doskonałości? 

Kryzys przywództwa wynika z kryzysu wartości. Współcze-
śni liderzy wiele mówią o etyce w biznesie, o wartościach, ale 
na słowach poprzestają, a praktyka stoi w jaskrawej sprzecz-
ności z ich deklaracjami. Powrót do znanych od wieków zasad 
i tradycji, przywództwo i zarządzanie przez wartości stanowią  
odpowiedź na wyzwania przyszłości tak w życiu społecznym, 
jak i w biznesie w zakresie kreowania podstaw zrównoważo- 
nego rozwoju. 

Przesłaniem lidera jest postępować właściwie, działać w sposób 
doskonały, a nie byle jak. Przywództwo otoczone jest nimbem ta-
jemniczości, jako właściwość dana nielicznym, jest uznawane za 
rzadką wrodzoną zdolność. Tymczasem to nic bardziej błędnego, 
prawdziwym przywódcą zostaje się przede wszystkim w wyniku 
własnej pracy, a nie z urodzenia bądź z nadania. To dobra i zła 
wiadomość. Dobra, bo w czasach, kiedy zapotrzebowanie na do-
bre przywództwo jest tak wielkie i dotyczy wielu sfer działalno-
ści, takich jak biznes, ale też instytucje publiczne oraz organizacje 
polityczne, konieczne jest istnienie placówek, które będą potrafi-
ły odpowiednio kształcić przyszłych liderów. Zła wiadomość to 
konstatacja faktu, że w czasach kiedy popyt na nie rośnie, dobre 
przywództwo nadal pozostaje rzadkim dobrem. Można to w części 
wyjaśnić tym, że kształcenia przywódców nie da się całkowicie 
zinstytucjonalizować, bo wyrasta ono również z samokształcenia 
i wymaga ustawicznej pracy nad sobą. Ponieważ przywództwo 
jest pochodną osobowości, to jego fundamentem jest autoreflek-
sja, równowaga, uzasadniona pewność siebie, pokora. Przywódca 
powinien charakteryzować się wysoką inteligencją emocjonalną 
i społeczną. Krytyczne kompetencje przywódcze to wiarygodność, 
zaufanie, powierzanie odpowiedzialności i dostosowanie. 
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W drugiej części tej książki odnoszę się bezpośrednio do zjawiska 
złego przywództwa, jego cech i przejawów, które dziś często bu-
dzą frustrację i zniechęcenie, zwłaszcza że w obecnych czasach złe 
przywództwo nie bywa wyjątkiem, a stało się wręcz regułą. 

Deficyt wielkich przywódców nie jest jednak największym 
problemem współczesności, znacznie większym jest złe przywódz-
two i liderzy dążący za wszelką cenę do realizacji wytyczonych 
celów, często uciekający się do oszustw, manipulacji, malwersacji 
i fałszerstw, które prędzej czy później są ujawniane i prowadząc 
do bankructwa przedsiębiorstw, powodują ogromne problemy pra-
cowników, kooperantów i inwestorów. Wydaje się, że ogromna 
presja na sukces, w świecie rozpasanej żądzy materialnego wzrostu, 
jest przyczyną coraz częstszych przypadków złego przywództwa 
i pojawiania się na scenie politycznej i gospodarczej przywódców 
zdegenerowanych, bezwzględnych i nikczemnych. 

Wbrew panującej opinii jakość przywództwa można prosto 
i jednoznacznie zdefiniować. Podstawę oceny przywódcy stano-
wi jego efektywność w działaniu i etyka postępowania. Dobre 
przywództwo jest skuteczne i etyczne. Złe przywództwo ma wiele 
odcieni, najbardziej oczywisty to przywództwo jednocześnie nie-
efektywne i nieetyczne, złe przywództwo może być etyczne, lecz 
dyskwalifikuje go brak efektywności, z drugiej strony sama efek-
tywność nie wystarcza, jeśli łamane są zasady etyki. Efektywność 
jest tu kryterium jednoznacznym i nie sprawia trudności w za-
stosowaniu dla oceny jakości przywództwa. Etyka postępowania 
przywódcy jest pojęciem szerokim, którego instrumentalizacja 
może stać się przedmiotem dyskusji i sporów, szczególnie w obli-
czu filozoficznych konotacji. Dla uproszczenia moja kategoryzacja 
złego przywództwa opiera się na pięciu kluczowych pod wzglę-
dem znaczenia i częstotliwości występowania cechach: nieudol-
ności, hipokryzji, nieumiarkowaniu, chciwości i korupcji. Zdaję 
sobie sprawę, że ten katalog nie wyczerpuje wszystkich cech złego 
przywództwa, ale wynikające z niego przejawy złego przywódz-
twa dominują w otoczeniu i doskonale ilustrują zagrożenia.
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Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

W trzeciej części książki opisuję przywództwo oparte na warto-
ściach, co stanowi poniekąd powrót do źródeł i powtarza znane od 
dawna prawdy, które kiedyś traktowane jako oczywiste, dziś uległy 
zapomnieniu i nie są stosowane. Przywództwo przez wartości ma 
charakter uniwersalny i łączy sfery dotychczas analizowane od-
dzielnie: życie osobiste i biznes. Ponieważ wartości odnoszą się do 
tożsamości człowieka, to w sposób oczywisty kształtują postawy 
liderów i określają ich styl przywództwa. Przywództwo przez war-
tości nie bazuje na przymusie administracyjnym i ekonomicznym, 
zachęca do podążania za liderem ze względu na wspólnotę warto-
ści, dlatego nazywam go rzeczywistym przywództwem. Jedni z nas 
identyfikują się z nimi świadomie, a inni podświadomie. Od lidera 
wymaga się bezwzględnie identyfikacji własnych wartości i świa-
domego posługiwania się nimi w życiu i w biznesie. Indywidualny 
system wartości kształtuje się w procesie poszukiwania i odkrywania 
wartości. Przywództwo przez wartości polega na używaniu wartości 
jako wspólnego wyznacznika dla działań grupy ludzi lub zespołu. 
Spójność grupy i jej efektywność może być utrzymana w długim 
czasie tylko wówczas, gdy jej członkowie wyznają wspólne wartości. 
Grupa ludzi o wyraźnie różnych wartościach indywidualnych może 
być kontrolowana, ale przewodzenie jej jest niemożliwe. Każdy 
człowiek ma swój system wartości i to one mają większy wpływ na 
jego postępowanie niż polecenia i procedury. W przypadku wspól-
noty wartości pomiędzy liderem i członkami grupy wzajemne relacje 
nabierają wysokiej efektywności. Dysonans wartości powoduje, że 
relacje te nie mogą być efektywne. Warunkiem koniecznym rzeczy-
wistego przywództwa jest zatem wspólnota wartości.

W końcowej, czwartej części książki przedstawiam pięć zasad 
przywództwa przez wartości – doskonałość, realizacja, odpowie-
dzialność, gotowość i angażowanie się, podaję przykłady stosowa-
nia ich w życiu i w biznesie oraz osiągane dzięki temu rezultaty. 
Szczegółowy opis każdej z tych kategorii pokazuje bogactwo zna-
czeń i dynamikę ich zastosowań. 
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Wprowadzenie

Wskazanie zaś ich wagi poprzez przykład oczekiwanych po-
staw i działań jest niezwykle pożądane, a wręcz niezbędne, gdyż 
pozwala uniknąć nieporozumień i uczynić je wspólnym mianow-
nikiem współpracy zespołowej i przywództwa. Czynię przy tym 
ważne zastrzeżenie, że przedstawione wartości nie wyczerpują li-
sty wszystkich wartości przywódczych, gdyż świat wartości jest tak 
bogaty jak świat ludzkich osobowości. Pokazuję je jako przykład 
wartości, subiektywnie najważniejszych, sprawdzonych w realiza-
cji ważnych przedsięwzięć biznesowych o różnym charakterze. 

Przywództwo przez wartości ma przede wszystkim wymiar 
ludzki, odnosi się do postaw i zachowań pracowników oraz me-
nedżerów we wzajemnych relacjach, a także w relacjach z klien-
tami, akcjonariuszami, dostawcami i szeroko rozumianym  
otoczeniem.

Własny przykład lidera jest niezastąpiony w przekazywaniu 
znaczenia, konieczny do ukazania siły oddziaływania wartości 
w praktyce, nie może więc być incydentalnym zdarzeniem, ale 
musi się stać ciągłym i trwałym elementem stylu przywództwa. 
Zwolennicy to nie przypadkowy zbiór ludzi ani nawet elitarny ze-
spół najlepszych z najlepszych, którym przyszło nam przewodzić, 
ale sumiennie wybrani towarzysze podróży, wyznający podobne 
wartości, które określają ich standardy postępowania. Jednym 
z najważniejszych składników dobrego przywództwa opartego 
na wartościach jest ocena postaw i kompetencji oraz informacja 
zwrotna odnosząca się do tego, co ma największe znaczenie, czyli 
do stosowania wartości w działaniu. Dobrze jest przy tym roz-
ważyć odwrócenie tradycyjnego sposobu oceny i rozpocząć go od 
samooceny przedstawianej przez członków zespołu. Wtedy zna-
cząco wzrasta zaangażowanie obu stron, przez co proces staje się 
bardziej obiektywny. Przywództwo przez wartości ma na celu nie 
tylko ułożenie relacji międzyludzkich w zespole na odpowiednich 
zasadach, ale w takim samym stopniu ich zastosowanie w relacjach 
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zewnętrznych i ucieleśnienie we wszelkich efektach naszej działal-
ności. Kiedy znajduje zastosowanie powiedzenie, że „po czynach 
twoich cię poznają”, wartości stają się wyróżnikiem, który wzbudza  
szacunek i uznanie.

Ludzie postępują zgodnie z wartościami, kiedy odnoszą się do 
powszechnie obowiązujących norm i zasad oraz własnego, indywi-
dualnego systemu wartości. Dla człowieka wyznacznikiem dzia-
łania jest samoświadomość, jak też zewnętrzna inspiracja ludzi, 
którzy wywierają na nas wpływ, ponieważ darzymy ich szacun-
kiem, uznaniem, podziwem, a czasem także przyjaźnią i miłością. 
Przywódcy mają duży, niekiedy decydujący wpływ na nasze życie, 
przy czym ma to odniesienie do przywódców rodzin, małych grup 
społecznych, a także dużych społeczności zjednoczonych wspól-
nymi wartościami i dążeniami, jak również przywódców politycz-
nych i religijnych. Wartości są wspólnym mianownikiem łączącym 
wszystkich pozytywnych przywódców, we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich płaszczyznach życia prywatnego i społecznego, 
polityki i biznesu.

Głównym przesłaniem tej książki jest przekonanie, że system 
indywidualnych wartości pozwala osiągnąć spełnienie w życiu po-
przez odkrycie tego, co dla każdego z nas najważniejsze, a podąża-
nie za wartościami kształtuje wyjątkową harmonię życia poprzez 
spójność wewnętrznego ja z postępowaniem na co dzień. To odnosi  
się zarówno do przywódców, jak i do tych, którzy za nimi podążają. 


