
Część I 

Przywództwo  

w czasach  

przełomowych 

W odpowiedzi na kryzys politycy tworzą nowe prawo i regulacje,  
aby załatać dziury. Niektóre z nich są właściwe i konieczne,  

ale nie rozwiązują podstawowego problemu, ponieważ nie jest możliwe,  
aby ustanowić prawo stanowiące uczciwość i dobre przywództwo.

Bill George 

W nadchodzącym stuleciu nic nie będzie tak ważne,  
jak kształcenie przywódców przyszłości i rozwój nowych idei.

Prof. Lawrence Summers,  
Rektor Harvard University

Jestem absolutnie przekonany, że większość dzisiejeszych  
organizacji cierpi na brak przywództwa.

John Kotter,  
Harvard Business School
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W drugiej połowie ubiegłego wieku przywództwo przestało być 
postrzegane jako spiritus movens historii. Charyzmatyczni przy-
wódcy zaczęli być uważni za relikt przeszłości, a wizjonerzy byli 
nawet postrzegani jako zagrożenie dla stabilności i wygodnego 
status quo. Kolegialne sprawowanie władzy przez rządy, zarządy, 
rady, komitety, gabinety i im podobne gremia stało się dominu-
jącym sposobem sprawowania przywództwa. Demokratyzacja 
przywództwa stała się wyrazem poprawności politycznej. Con-
sensus wyparł większościowe głosowanie jako preferowany sposób 
podejmowania najważniejszych decyzji. Menedżerowie zastąpili 
przywódców na czele firm, organizacji i państw. W ostatnich kil-
kudziesięciu latach upowszechniło się przekonanie, że to zarzą-
dzanie, a nie przywództwo decyduje o wartości przedsiębiorstw 
i rozwoju państw. Od kiedy zarządzanie uznano za „największą 
innowację XX wieku, która pozostanie podstawową i dominującą 
instytucją być może tak długo, jak długo trwać będzie zachod-
nia cywilizacja” (Peter Drucker), menedżer stał się współczesnym 
bohaterem, demiurgiem wzrostu dobrobytu. Menedżer jest dzisiaj 
synonimem wysokiego statusu społecznego. W miarę jak kapitał 
stawał się coraz bardziej anonimowy, usuwając w cień właścicieli, 
nie tylko wysunął się na czoło w biznesie, ale stał się niezbędny 
w organizacjach publicznych i polityce. Druga połowa XX wieku 
to okres największego w historii światowego wzrostu gospodar-
czego i dobrobytu. Fakt ten w decydującym stopniu przyczynił się 
do umocnienia przekonania, że menedżer odgrywa kluczową rolę 
w procesie efektywnego zarządzania, które stało się fundamentem 
szybkiego rozwoju społecznego i gospodarczego. 
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Wraz z nastaniem XXI wieku wiele się jednak zmieniło. Roz-
wój cywilizacji nie jest procesem liniowym, następujące po sobie 
fale szybkiego wzrostu i spowolnienia wynikają z twórczej siły 
innowacji, których masa krytyczna okresowo powoduje gwałtow-
ne przyspieszenie. Ta sinusoidalna w swoim charakterze zmiana 
określa trajektorię rozwoju gospodarki i cywilizacji. Innowacje 
z zakresu technologii informacji, które pojawiły się w ostatnich 
pięćdziesięciu latach, zyskały masę krytyczną o sile pozwalającej 
na całkowitą zmianę stylu życia i sposobu pracy jednostki, zasad 
działania przedsiębiorstw, sposobu funkcjonowania partii poli-
tycznych, organizacji społecznych, a wreszcie całokształtu życia 
społecznego i gospodarczego w wymiarze narodowym i global-
nym. Żyjemy w okresie rewolucji technologicznej przechodzącej 
w fazę relewancji społecznej i gospodarczej. Jesteśmy dziś świad-
kami zjawisk i wydarzeń, które są siłą napędową kolejnego przy-
spieszenia. To rewolucja pod względem głębokości zmian w sposo-
bie funkcjonowania gospodarki i życia społecznego porównywalna 
z rewolucją przemysłową sprzed dwustu lat, chociaż jej charakter 
jest odmienny. Siłą motoryczną zmian stały się obecnie innowacje 
w sieci powiązań i relacji za pomocą komputerów, urządzeń te-
lekomunikacyjnych i odpowiedniego oprogramowania, które uła-
twiają wykonywanie zadań, wspomagają komunikację, dostęp do 
informacji, przekazywanie wiedzy i jeszcze bardziej przyspieszają 
tempo wprowadzania innowacji.

Obecnie znajdujemy się w okresie przechodzenia od gospo-
darki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Rewolucja 
technologiczna i zmiany społeczne wywołują radykalne zmiany 
w świecie biznesu i sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw.  
Dotyczą one głównie:

– przepływu informacji;
– globalizacji podaży i popytu;
– zmian demograficznych i pojawienia się nowej generacji 

klientów;
– przejmowania kontroli nad firmami przez klientów;
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– upadku barier oddzielających wnętrze firmy od świata ze-
wnętrznego.

Ta zmiana paradygmatu jest wyzwaniem dla tradycyjnych przed-
siębiorstw, wymaga dogłębnego przekształcenia sposobu działania, 
jaki sprawdzał się przez wiele lat, zmiany mentalności pracowni-
ków, a także dużych umiejętności w zakresie zarządzania techno-
logią informatyczną, wiedzą, procesami i relacjami z klientami. 
Nowa rzeczywistość jest wyzwaniem zarówno dla organizacji jako 
całości, jak i dla każdego z jej pracowników. 

Aby sprostać wyzwaniom Nowej Gospodarki, przedsiębiorstwa  
muszą ulepszyć istniejące bądź znaleźć nowe metody zarządzania, 
które pozwolą rozwiązywać krytyczne problemy pojawiające się 
w sferze:

– przywództwa;
– nowej generacji klientów;
– wartości i potrzeb klientów jako podstawy modelu bizneso-

wego;
– zarządzania wiedzą;
– pozyskiwania i rozwoju talentów;
– kreowania innowacji;
– płynnego dostosowywania struktury organizacji do wyma-

gań chwili.

W Nowej Gospodarce z jednej strony następuje demistyfikacja 
przywództwa, z drugiej zaś wzrasta jego rola w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, instytucjami publicznymi i państwem. 

Przywództwo jest zjawiskiem powszechnym i występuje za-
równo w relacjach nieformalnych, jak i instytucjach opartych 
na tradycji lub regulacjach prawnych, na każdym szczeblu, 
niezależnie od formalnej struktury władzy w organizacji. Nie 
ma dylematu „kierować czy przewodzić”, konieczne jest jedno 
i drugie, ale jedynie dobre przywództwo może zapewnić pełne  
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wykorzystanie specyficznych umiejętności pracowników, 
wzbudzić zaangażowanie, gotowość, odpowiedzialność i dać 
satysfakcję z działania. 

Warren Bennis, wybitny amerykański badacz i pionier współcze-
snej nauki o przywództwie, twierdzi, iż „Dziś wiemy na pewno, 
że coraz mniej bezpieczny, stabilny i przewidywalny świat czyni 
potrzebę przywództwa w każdej organizacji, w każdej instytucji 
silniejszą niż kiedykolwiek”.1 Dobre przywództwo pozwala w porę 
unikać śmiertelnych zagrożeń będących rezultatem gwałtownych 
turbulencji gospodarczych, jak również dostrzegać wyjątkowe 
okazje pojawiające się w wyniku przełomowych innowacji tech-
nologicznych i zmian modeli biznesowych. Podobnie na szczeblu 
narodowym nie wystarcza dobra administracja ani nawet dobre 
zarządzanie biurokratycznymi strukturami, konieczne jest dobre 
przywództwo. 

Wyzwaniem naszych czasów jest umiejętne połączenie praw-
dziwego przywództwa i skutecznego zarządzania, co da w efekcie 
przywództwo na miarę XXI wieku. Przywódcy przyszłości to lu-
dzie zdolni wyznaczać zupełnie nowe kierunki działania i ambit-
ne cele, osobowości, które jednocześnie potrafią je urzeczywistnić 
poprzez efektywne zarządzanie sobą i dostępnymi zasobami ludz-
kimi i materialnymi. 

1 Warren Bennis, Droga lidera. Klasyczna nauka o przywództwie, Wydawnictwo He-
lion, Gliwice 2003, s. 27.
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Rozdział 1. 

Gdzie się podziali  
ci wszyscy przywódcy?

Gdzie się podziali wszyscy ci przywódcy? Gdzie są ludzie z charakterem, z odwagą, 
przekonani do własnych celów; ludzie z kompetencjami i zdrowym rozsądkiem.

Lee Iacocca

Jak wielu z tych, których uważaliśmy za prawdziwych liderów, było tak na-
prawdę jedynie zdolnymi magikami, których pozorne umiejętności były 

równie iluzoryczne, jak ich podretuszowane księgi rachunkowe?

Warren Bennis

Żyjemy w czasach niepewności i szybkich zmian zachodzących 
w każdej dziedzinie, zmian, które napawają nas obawą przeobra-
żającą się w strach. Świat stał się nieprzewidywalny, kierunek 
procesów jest nieodgadniony, gwałtowne kryzysy wywołują wy-
buchy paniki, podobnie jak nagła poprawa wprawia nas w stany 
nieuzasadnionej euforii. Ludzie czują się zagubieni, osaczeni, 
bezsilni wobec zachodzących zjawisk, wywołujących głównie lęk, 
i pozbawiających nadziei. To wszystko dzieje się w czasie, kiedy 
człowiek, w wyniku bezprecedensowego rozwoju nauki, technolo-
gii i produkcji, w ostatnich dwóch stuleciach zyskał niemal pełną 
władzę nad naturą, co dało mu złudne przekonanie, że stał się 
jej wszechwładnym panem. W wysoko rozwiniętej gospodarczo 
części świata ogłoszono nawet koniec historii. Liberalna demokra-
cja oraz rynkowy porządek gospodarczy miały być najdoskonal-
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szym sposobem urzeczywistnienia systemu politycznego, w któ-
rym ludzie będą coraz bardziej szczęśliwi. Jednak z perspektywy  
zwykłego zjadacza chleba, nawet tego najbardziej uprzywilejowa-
nego, żyjącego w lepszej części naszego globu, świat wygląda dziś 
zupełnie inaczej. Jesteśmy zapracowani bardziej niż kiedykolwiek, 
mamy dużo więcej obowiązków i mniej czasu dla siebie i najbliż-
szych, żyjemy w ciągłym stresie, narażeni na nieustającą presję, 
a to rujnuje naszą psychikę. Jednocześnie dysponujemy narzędzia-
mi, które, przynajmniej w założeniu, ułatwiają nasze życie i pracę: 
samochód, telefon komórkowy, komputer, dostęp do internetu. 
W globalnej wiosce, pomimo tego, że żyjemy obok siebie oddaleni 
o kliknięcie myszką, a dostępność informacji, wiedzy, dóbr i usług 
jest większa niż kiedykolwiek dotąd, czujemy się coraz bardziej 
bezradni, przytłoczeni, bezsilni. Nie są to bynajmniej tylko od-
czucia „sfrustrowanych dobrobytem” mieszkańców najbogatszych 
krajów Zachodu. 

Jak wynika z Diagnozy Społecznej 2011, jedynie 13% Polaków 
wierzy w dobre intencje innych; tyle samo zgadza się ze stwier-
dzeniem, że większości ludzi można ufać; niemal połowa obywa-
teli jest obojętna na naruszanie dobra wspólnego. Profesor Janusz  
Czapiński, kierujący pracami nad raportem, stwierdził, że „Żyjemy 
ciągle w kulturze zawiści i nieufności”. 

Kryzys społeczny i cykliczne załamania gospodarcze ostatnich 
lat nie biorą się tylko z nadmiernej złożoności życia, niepew-
ności i nieprzewidywalności, szybkości zachodzących zmian,  
ale w równej mierze są rezultatem braku prawdziwego przy-
wództwa. 

Gdzie są więc ci przywódcy, którzy własnym przykładem poka-
zywali, co znaczy kompetencja, odwaga, konsekwencja, determi-
nacja, charakter, uczciwość, a także wierność, przyjaźń, miłość, 
zaufanie…? Gdzie są ci prawdziwi przywódcy, których głos po-
woduje, że „chce się nam chcieć”? Osobowości, dla których władza 
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jest środkiem, a nie celem? Staruszka Margaret Thatcher, patrząc 
na współczesny świat, w nagrodzonym Oscarem filmie Żelazna 
dama, mówi: „Kiedyś chodziło o to, żeby czegoś dokonać, teraz 
o to, żeby kimś być”. Trafia w sedno sprawy. Większość współ-
czesnych przywódców, którym chodzi wyłącznie o to, żeby „kimś 
być”, to w porównaniu z nią karły. Aby się o tym przekonać, wy-
starczy rozejrzeć się wokół. Dzisiaj w najbliższym otoczeniu trud-
no znaleźć postacie, których postawa i dokonania zasługują na 
miano wybitnych przywódców. 

Nie cofając się zbytnio w przeszłość, przyglądając się tylko 
drugiej połowie XX wieku, można powiedzieć, że pokolenie ludzi 
urodzonych do roku 1980 miało szczęście doświadczyć w swoim 
życiu wpływu wielkich przywódców, osobowości, które odcisnę-
ły wyraźne piętno na świecie, wzbudzały zaangażowanie swoich 
zwolenników i respekt przeciwników i przyczyniły się do istotnych 
jakościowych zmian społecznych, gospodarczych i politycznych. 
Okres po II wojnie światowej wymagał najpierw przezwyciężenia 
psychologicznej traumy wojny, następnie przejścia do wytężonej 
pracy na rzecz odbudowy i rekonstrukcji gospodarczej, a wkrót-
ce potem, gdy ekstensywne czynniki wzrostu się wyczerpały, 
potrzebował także nowych impulsów rozwojowych. Wolność 
i demokracja w wymiarze społecznym stały się, obok wzrostu go-
spodarczego, najważniejszymi czynnikami rozwoju. Wtedy poja-
wili się wielcy przywódcy, którzy potrafili pokazać właściwy kie-
runek i pociągnęli za sobą innych, ucząc ich, jak przezwyciężać 
ograniczenia, które wydawały się nie do pokonania, i realizować  
cele, które dotychczas pozostawały jedynie w sferze marzeń. Stany  
Zjednoczone miały Johna Fitzgeralda Kennedy’ego i Martina  
Luthera Kinga, Afryka Nelsona Mandelę i Jomo Kenyattę, Francja  
Charles’a de Gaulle’a i Roberta Schumana, Wielka Brytania Mar-
garet Thatcher, Niemcy Konrada Adenauera i Willy’ego Brandta,  
Rosja Michaiła Gorbaczowa, Czechy Vaclava Havla, a Polska  
Lecha Wałęsę i Jana Pawła II. W efekcie świat, przynajmniej  
w obszarze zachodniej cywilizacji, stał się bardziej przyjazny, 
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bardziej sprawiedliwy, a dzięki rewolucji technologicznej otwarty 
i dostępny prawie dla każdego. 

Karol Wojtyła został papieżem w czasach postępującej laicyza-
cji i sekularyzacji, kiedy wydawało się, że rola religii i przywódców 
religijnych może się tylko zmniejszać. Tymczasem jego pontyfikat 
okazał się jednym z najbardziej znaczących w historii Kościoła, 
a on sam był przywódcą w wymiarze światowym, gigantem na 
miarę tysiąclecia. Wywarł realny wpływ na świat końca XX i po-
czątku XXI wieku, sprawując urząd papieski w latach 1978–2005. 
To jemu właśnie przypisuje się zapoczątkowanie zmian świado-
mości polskiego społeczeństwa, które zaowocowały powstaniem  
Solidarności, a następnie upadkiem komunizmu w Polsce i innych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Karol Wojtyła przyczynił 
się w dużym stopniu do głębokiej zmiany światowego porządku 
politycznego i gospodarczego, triumfu demokracji i kapitalizmu 
w krajach bloku sowieckiego, których łączna powierzchnia obej-
mowała prawie jedną czwartą powierzchni naszego globu. 

Wielcy przywódcy odgrywają w dziejach kluczową rolę właśnie 
dlatego, że ich decyzje i postawa w krytycznych momentach do-
prowadzają do wydarzeń, które zmieniają rzeczywistość. Dostrze-
gają oni szanse i konieczność działania tam, gdzie innym umykają 
one z pola widzenia, a często nawet idą pod prąd, przeciwstawiając 
się obowiązującym przekonaniom, i wybierają drogę, która wyda- 
je się nie do pokonania, gdyż prowadzi do punktu leżącego poza 
granicami ludzkiej wyobraźni. Jest taki rodzaj przywódców, którzy 
pojawiają się znikąd, w odpowiednim miejscu i czasie odpowiada-
jąc na wyzwanie chwili. Przejmują przewodzenie nieoczekiwanie 
i prowadzą do celu z niezwykłą wiarą i determinacją, która przycią-
ga rzesze zwolenników, wyzwala niezwykłą moc jednostkowych 
zdolności i zespołowego współdziałania. Wielcy przywódcy zmie-
niają rzeczywistość, dokonują przełomów, chociaż równoupraw-
nione jest też stwierdzenie odwrotne, że są produktem swoich 
czasów. Efektem ich wysiłków są dokonania pozostające na trwałe 
w historii, podobnie jak pamięć o bohaterach, którzy je urzeczy-
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wistnili i nadali im realne kształty zwycięstwa. Przykładem przy-
wódcy czasów przełomu jest Lech Wałęsa, jeden z nielicznej gru-
py wyjątkowych liderów drugiej połowy XX wieku, którzy nadali 
współczesności inny, lepszy wymiar. O Lechu Wałęsie mówi się 
jednocześnie łatwo i trudno, gdyż z jednej strony jego dokonania, 
są realnym doświadczeniem połowy żyjących Polaków, a z drugiej 
strony on sam, jak prawie każdy żyjący bohater, musi na co dzień 
się zmagać z własną legendą. Lech Wałęsa to niezwykła postać 
i autentyczny przywódca. Ten elektryk ze Stoczni Gdańskiej, któ-
ry niespodziewanie stał się liderem strajku, następnie przywódcą 
związków zawodowych i ruchu społecznego, doprowadził w ciągu 
dekady do obalenia komunizmu w Polsce i zapoczątkowania głę-
bokich przemian politycznych, budowy społeczeństwa obywatel-
skiego i gospodarki rynkowej. Efekt końcowy zapoczątkowanych 
przez niego działań, które dały masę krytyczną zmian i dokonały 
przełomu, jest niezwykły. Dzięki nim żyjemy w wolnym kraju, 
jesteśmy obywatelami świata, mamy uprawnione aspiracje, by od-
grywać istotną rolę w integracji europejskiej. Niezależnie od tego, 
że formuła i skuteczność przywództwa Lecha Wałęsy wyczerpała 
się po 1989 roku, a on sam popełnił później wiele błędów – był 
prezydentem, który nie spełnił oczekiwań, nie zauważył swoich 
oczywistych ograniczeń i słabości, nie potrafił z godnością przyjąć 
porażki w kolejnych wyborach prezydenckich, na którą sam zapra-
cował, i nie odnalazł roli, w której później mógłby spełniać swoje 
ambicje – to nic nie jest w stanie zmienić oceny jego wyjątkowych 
przymiotów w sferze przywództwa w czasach przełomu. 

Rządzących nazywamy przywódcami, ale to określenie na 
wyrost i często nieadekwatne do rzeczywistości. Władza opie-
ra się na przymusie i autorytecie rządów, natomiast prawdziwe 
przywództwo jedynie na autorytecie. Jak już wspominałem, Max  
Weber zauważył, że „nie każdy osobnik sprawujący władzę musi 
być przywódcą”. Można bowiem mieć władzę, ale jednocześnie 
nie być przywódcą. Brak przywództwa politycznego, które mo-
głoby sprostać wyzwaniom XXI wieku, nie jest bynajmniej proble-
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mem specyficznie polskim. W Unii Europejskiej i Stanach Zjed-
noczonych wcale nie jest lepiej, wielu znawców tematu przychyla 
się do opinii, że krajobraz przywództwa zdominowany jest przez 
miernotę, a władza jest wszystkim, do czego dążą i co interesuje 
współczesnych polityków na Wschodzie i Zachodzie. Najlepiej to 
widać na przykładzie obecnego kryzysu gospodarczego w Europie. 
Diagnoza przyczyn kryzysu jest oczywista, określenie kuracji po-
trzebnej do uzdrowienia sytuacji też nie nastręcza większych trud-
ności. Zastosowanie odpowiednich środków zaradczych hamują 
jednak partykularne interesy europejskich liderów, obawa przed 
utratą władzy albo chęć jej zdobycia. W obu przypadkach po- 
pulizm polityczny przywódców państw Unii Europejskiej, którzy 
kolektywnie decydują o sprawach wspólnoty, determinuje kryte-
ria wyboru instrumentów restrukturyzacji upadającej gospodar-
ki Grecji i pogrążających się w kryzysie gospodarek Hiszpanii, 
Portugalii i Włoch. Grecja w sposób oczywisty sfałszowała dane 
statystyczne pozwalające jej spełnić warunki wejścia do strefy 
euro, a odpowiedzialność za to ponoszą kolejni premierzy i liderzy 
partii rządzących. Trzeba przyznać, że zrobiła to dosyć sprytnie, 
a we wprowadzeniu w błąd Komisji Europejskiej pomógł Grecji 
Goldman Sachs, najbardziej znany na świecie bank inwestycyjny. 
Jednocześnie najbardziej prominentni politycy i najbogatsi Grecy 
oszukiwali swoje państwo, nie płacąc należnych podatków, a dużą 
część zarobionych pieniędzy wytransferowali na tajne konta za 
granicę. Pomimo tego oszukana Unia Europejska, pod naciskiem 
kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Nicolasa 
Sarkozy’ego, podjęła decyzje o wsparciu Grecji, aby nie dopuścić 
do rozpadu strefy euro, która doskonale służy ich interesom. Wa-
runkiem pomocy finansowej było przyjęcie przez Grecję programu 
drastycznych oszczędności i cięć budżetowych narzuconych przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unię Europejską. Od po-
czątku było wiadomo, że Grecja nie jest w stanie spłacić w pełni 
swoich długów, ale przywódcy krajów forsujących wsparcie dla 
Grecji zapewniali swoich wyborców, że koszty pomocy finanso-
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wej nie obciążą podatników, co było podyktowane głównie troską 
o własne notowania i pozycję polityczną. W 2011 roku udało się  
zmusić prywatne banki komercyjne, posiadające połowę zewnętrz-
nego długu Grecji, do redukcji zadłużenia o 56%, w zamian za 
pomoc w postaci niskooprocentowanych długoterminowych po-
życzek dla banków w wysokości 1 bln euro. Restrykcyjna polity-
ka gospodarcza spowodowała całkowitą zapaść, PKB skurczył się 
o jedną czwartą i w rezultacie zdolność do spłaty długu się zmniej-
szyła, podczas gdy wielkość zadłużenia wzrosła, m.in. ze względu 
na wysokie koszty obsługi. 

Po kilku miesiącach Grecja ponownie stanęła na progu ban-
kructwa, gdyż dług zewnętrzny zamiast zmniejszyć się, wzrósł do 
165% PKB i kraj stał się niewypłacalny. Zamiast wymaganej re-
dukcji zewnętrznego długu publicznego, głównie wobec państw 
Unii Europejskiej, w listopadzie 2012 roku dokonano ponownej 
restrukturyzacji terminów spłat – podwojony został okres spła-
ty z 15 do 30 lat, przedłużono okres karencji odsetek do 10 lat 
i dodatkowo Europejski Bank Centralny zobowiązał się do ukrytej 
subwencji w postaci transferu zysków z operacji restrukturyzacji 
długu Grecji, co pozwoli zmniejszyć koszt odsetkowy obsługi za-
dłużenia. Oczekuje się, że po wyborach parlamentarnych w Niem-
czech w 2013 roku, jeśli Angela Merkel pozostanie przy władzy, 
sprawa redukcji znów powróci na wokandę. Obserwując działania 
europejskich przywódców, decydujących o działaniach Unii Eu-
ropejskiej wobec Grecji, nie sposób odnieść wrażenia, że były one 
nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb i podejmowane za późno.

Restrukturyzacja zadłużenia Cypru, jednego z najmniejszych 
krajów UE i strefy euro, jest kolejnym dowodem ignorancji i braku 
odpowiedzialności europejskich przywódców. Cypr jest najmniej-
szą obok Malty gospodarką UE, ale jednocześnie doskonałym 
przykładem, że przywódcy europejscy mogą poprzez swoją indo-
lencję stosunkowo mały problem finansowy zamienić w zagrożenie 
istnienia strefy euro. W obliczu krachu systemu finansowego Cypru  
w lutym 2013 roku szefowie eurogrupy, obejmującej ministrów  
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finansów krajów strefy euro, w pośpiechu opracowali program po-
mocy finansowej, który przewidywał opodatkowanie depozytów 
indywidualnych klientów banków w wysokości 6,65% dla kwot 
poniżej 100 tys. euro i 9,9% dla pozostałych. Opodatkowanie de-
pozytów w ich zamierzeniu było niezbędnym wkładem własnym 
Cypru w proces sanacji. Stosunkowo niedawno, bo w 2008 roku, 
system finansowy całej Unii Europejskiej przeżywał poważne 
perturbacje, banki znalazły się w kryzysie, przestały sobie ufać 
i zamroziły wzajemne finansowanie, płynność sektora została 
niebezpiecznie ograniczona, a w efekcie odcięto strumień kredy-
tów dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Utrata wia-
rygodności stanowiła realne zagrożenie masowego wycofywania 
oszczędności przez ludność, co doprowadziłoby do paraliżu syste-
mu finansowego i katastrofy gospodarczej. Wtedy przywódcy po-
lityczni, najpierw w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, a następnie 
w innych państwach członkowskich UE, ogłosili gwarancje pań-
stwa dla wypłacalności depozytów osób fizycznych do wysokości  
100 tys. euro. Deklaracje te zapobiegły szturmowaniu banków 
przez klientów i wprowadziły jednolitą w całej UE normę gwa-
rancji depozytów ludności. Mając to na uwadze, przywódcy euro- 
grupy, gdyby chcieli działać odpowiedzialnie, nie mieli prawa  
zgodzić się na złamanie jednego z filarów zaufania do banków, 
nawet jeśli ją zaproponował prezydent Cypru, Nikos Anastasiadis. 
To ewidentny przykład braku konsekwencji działania, wyczucia 
i wyobraźni. Efekt był łatwy do przewidzenia, kurs euro pole-
ciał na łeb, klienci banków w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii 
i w Portugalii zaczęli wypłacać swoje depozyty w obawie, że też 
mogą paść ofiarą podobnego rozwiązania. Ludzie na Cyprze wyszli 
na ulice, parlament jednogłośnie odrzucił warunki porozumienia, 
banki zamknęły swoje oddziały i bankomaty, system finansowy 
został sparaliżowany na dwa tygodnie, aż wreszcie wypracowa-
no zasady restrukturyzacji uwzględniające ochronę depozytów 
o wartości poniżej 100 tys. euro. W końcu Unia Europejska, przy 
współpracy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, udzieliła 
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pomocy w wysokości 10 mld dolarów w zamian za opodatkowa-
nie depozytów powyżej kwoty 100 tys. euro i zobowiązanie do  
restrukturyzacji sektora bankowego. Większość dużych depozy-
tów, bo około 31 mld euro, stanowiły lokaty osób fizycznych oraz 
firm rosyjskich. Straty w likwidowanym Laiki Bank, gdzie Ro-
sjanie trzymali większość swoich pieniędzy, mogą osiągnąć 30% 
wartości depozytów. Cypr, jako członek strefy euro, miał jedno-
cześnie wyjątkowo korzystne prawo podatkowe i liberalne prawo 
bankowe, w związku z czym był tolerowaną przez polityków pral-
nią brudnych pieniędzy i tylnymi drzwiami do UE, głównie dla 
Rosjan, chociaż nie tylko. Premier Rosji Dimitrij Miedwiediew, 
komentując wydarzenia, stwierdził, że „na Cyprze grabią to, co 
zostało wcześniej ukradzione”. 

Przywódcy Unii Europejskiej zmuszają kraje wspólnoty do 
oszczędności, których celem ma być przywrócenie równowagi 
budżetowej, co jest szczególnie bolesne dla krajów znajdujących 
się w głębokim kryzysie. Jednocześnie wydatki na biurokrację 
w Brukseli i Strasburgu rosną w czasach kryzysu lawinowo. Liczba 
urzędników Komisji Europejskiej wzrosła z 23,8 tys. w 2008 roku  
do 32,7 tys. w 2013. Liczba zatrudnionych w Parlamencie Euro- 
pejskim w tym samym okresie wzrosła z 5,9 tys. do 6,7 tys. 
W 2008 roku koszty administracji agend UE wynosiły 6,4 mld 
euro, w 2013 było to już 8,4 mld euro.

Według powszechnej opinii największym obecnie problemem 
Unii Europejskiej jest brak wyrazistego, silnego i zdecydowanego 
przywództwa, nakierowanego bardziej na rozwiązywanie proble-
mów przyszłości, a mniej na załatwianie spraw bieżących, jak to 
się dzieje obecnie. Trudno jednak wymagać dobrego przywództwa 
na poziomie Unii Europejskiej, skoro brakuje go w krajach człon-
kowskich. 

„To, czego brakuje w coraz większym stopniu temu krajowi 
i kolejnym kanclerzom, to wola i zdolność przywództwa” – mówi 
Wilhelm Hennis, znany i wysoko ceniony politolog niemiecki, 
który krytycznie ocenia całą elitę polityczną Niemiec. Twierdzi on,  
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że „obecna generacja polityków to miernota i bezmyślność”, „ludzie,  
którzy otaczają się pochlebcami i potakiewiczami”, „poświęcają 
się wyłącznie walce o władzę”. Według niego prominentni poli-
tycy traktują politykę jak „reklamę proszku do prania”. Gerhard 
Schröder, pełniąc obowiązki kanclerza Niemiec, usilnie popierał 
krytykowany na arenie międzynarodowej plan budowy Gazocią-
gu Północnego, budząc swoją postawą otwarty sprzeciw Polski 
i państw bałtyckich. Umowa między Rosją a Niemcami w sprawie 
budowy gazociągu została podpisana dwa tygodnie przed wybora-
mi parlamentarnymi w Niemczech, w których kanclerz Schröder 
stracił stanowisko. Zaraz po wyborach były już kanclerz Gerhard 
Schröder objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej 
konsorcjum powołanego do budowy gazociągu. Pomijając kwestie 
etyczne, sprawa ta ma niewątpliwie wymiar konfliktu interesów. 
Zarzut, że decyzja o podpisaniu kontraktu z Rosją mogła być mo-
tywowana osobistymi korzyściami, nie zaś interesem Niemiec, ma 
swoje uzasadnienie w faktach i biegu wydarzeń. 

Wybory prezydenckie we Francji w 2012 roku niespodziewa-
nie wygrał mało do niedawna znany polityk, działacz Francuskiej 
Partii Socjalistycznej, François Hollande, który pokonał fawory-
zowanego Nicolasa Sarkozy’ego. François Hollande zwyciężył, 
lansując populistyczne hasła zwiększenia zaangażowania państwa 
i wzrostu wydatków publicznych, które zamierzał sfinansować 
z drastycznej podwyżki do 75% stopy podatkowej dla najwyżej 
zarabiających. W trakcie kampanii ostro krytykował sektor ban-
kowy jako przyczynę wszelkiego zła, grożąc nacjonalizacją naj-
większych banków. Byłby to powrót do przeszłości, kiedy François 
Mitterrand, realizując socjalistyczną utopię, dokonał nacjonalizacji 
największych przedsiębiorstw z pięciu najważniejszych sektorów 
gospodarki, w tym 36 banków. Operacja okazała się dla gospodar-
ki katastrofalna w skutkach i po pewnym czasie pierwotni właści-
ciele odkupili swoje firmy od państwa za pieniądze mniejsze niż 
te, które otrzymali wcześniej w formie odszkodowań. Ostatecznie 
François Hollande wycofał się z pomysłu nacjonalizacji banków, 
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a uchwalona 75-procentowa stawka podatkowa dla osób o docho-
dach powyżej 1 mln euro została odrzucona pod koniec 2012 roku 
przez francuski sąd konstytucyjny jako niezgodna z konstytucją. 
W odpowiedzi na to Hollande przedstawił pomysł opodatkowania 
taką samą stawką przedsiębiorstw, co – jak można było przewi-
dzieć – wywołało krytykę, że jest „uderzeniem w sektor przed-
siębiorczości”. Obserwując poczynania ludzi stojących na czele 
państw członków Unii Europejskiej, trudno się dziwić, że według 
powszechnej opinii podstawowym problemem Unii Europejskiej 
na drodze do rozwiązania bieżących problemów gospodarczych 
i sprostania wyzwaniom przyszłości jest brak przywództwa. Na-
wet jeśli w Unii Europejskiej zasadą jest kolegialne kierownic-
two, to jego jakość zależy od charakterystyki poszczególnych  
członków.  

Gdzie są ci przywódcy pokroju Johna Fitzgeralda Kennedy’ego,  
Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a, Roberta Schumana, 
Konrada Adenauera, Willywego Brandta, Margaret Thatcher,  
Lecha Wałęsy, Karola Wojtyły, których wizja w połączeniu z de-
terminacją w działaniu inspirowała szerokie rzesze społeczeństwa 
i dawała siłę do obrony najwyższych wartości, pozwoliła zwycię-
żyć w bitwie o Anglię z przeważającymi siłami wroga, pozwoliła 
Francji podnieść się z traumy okupacji hitlerowskiej, stworzyć ideę 
wspólnoty europejskiej i wcielić ją w życie, odbudować zniszczony 
kraj i odnaleźć swoją tożsamość Niemcom, zaaranżować pokojową 
współpracę Wschód–Zachód, wydobyć z długotrwałego marazmu 
oraz odbudować pozycję gospodarczą Wielkiej Brytanii na arenie 
międzynarodowej, obalić komunizm i odzyskać wolność Polsce. 
W czasach kiedy pojawia się największa potrzeba realnego przy-
wództwa, opartego na dalekosiężnej wizji i pozytywnych warto-
ściach, paradoksalnie występuje jego największy deficyt. 
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Rozdział 2.

Dobre i złe przywództwo

Wszyscy przywódcy posiadają władzę rzeczywistą lub potencjalną,  
ale nie wszyscy sprawujący władzę są przywódcami.

James MacGregor Burns

Przywództwo to relacje z innymi. To relacje pomiędzy aspirującymi  
do przewodzenia i tymi, którzy za nimi podążają. Bez względu na to,  

czy jest to relacja tylko z jedną osobą czy z wieloma, przywództwo  
wymaga zaangażowania innych. Nieważne, ile formalnej władzy  

i autorytetu wynika z naszego stanowiska – trwałe dziedzictwo  
pozostawimy jedynie w przypadku, gdy inni będą chcieli wejść  

z nami w ten rodzaj relacji.

James M. Kouzes, Barry Z. Posner

Mówiąc o przywództwie, zwykle mamy na myśli dobre przywódz-
two, które czyni dobre rzeczy, wyzwala energię i daje satysfakcję 
podążającym za przywódcą zwolennikom, buduje wartość spo-
łeczną i materialną. Jednakże złe przywództwo jest czymś, co się 
zdarza wcale nierzadko i ma w związku z tym niejednokrotnie 
znaczący wpływ na ludzi, instytucje, organizacje, przedsiębior-
stwa i państwa, niejednokrotnie decyduje o biegu historii. Rzecz 
w tym, że wbrew powszechnemu poglądowi złe przywództwo nie 
jest przede wszystkim problemem lidera, ale ludzi, którzy dobro-
wolnie albo pod wpływem autorytetu formalnej władzy podążają 
za nim i jego dyrektywami. 

Złe przywództwo pojawia się niepostrzeżenie, czasem nie-
oczekiwanie, i szybko wyrządza niepowetowane szkody, sta-
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jąc się przyczyną frustracji i udręki ludzi zależnych od swo-
jego lidera. Jedni z nich zmuszeni zostają do poszukiwania 
innych dróg realizacji swoich planów i marzeń, drudzy nie 
mogą z różnych przyczyn się spod tego wpływu wyzwolić. 

Jak pokazuje doświadczenie, bezustannie mamy do czynienia ze 
złym i dobrym przywództwem, z dobrymi przywódcami, którzy 
wspólnie ze swoimi zwolennikami czynią wiele dobrego, jak i ze 
złymi przywódcami, którzy wyrządzają zło na świecie tak w wy-
miarze politycznym, jak społecznym i gospodarczym, w zasięgu 
lokalnym, regionalnym, narodowym, jak i międzynarodowym. 
Z nostalgią i tęsknotą wspominamy przy różnych okazjach wspa-
niałych przywódców, którzy zmienili świat na lepsze: Winstona 
Churchilla, Charles’a de Gaulle’a, Johna F. Kennedy’ego, Nelsona 
Mandelę, Michaiła Gorbaczowa, Karola Wojtyłę czy Lecha Wałęsę.  
Nie możemy jednak zapominać, że w tym samym czasie żyli też 
i odcisnęli diabelską pieczęć złoczyńcy, którzy – choć nie sposób im 
odmówić roli przywódczej w szerokim wymiarze –  uprawiali skraj-
nie złe przywództwo: Józef Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Robert 
Mugabe, Saddam Husajn czy Radowan Karadžić. W biznesie także 
spotykamy dobre i złe przywództwo, chociaż różnice nie są tak spek-
takularne, a nazwiska często znane tylko ludziom z branży. Obok 
wspaniałych i podziwianych liderów, jak Jack Welch, Steve Jobs, 
Bill Gates, Robert Packard, którzy stworzyli moc wartości dodanej 
dla klientów i akcjonariuszy, byli tacy, jak Bernie Madoff (Bernard 
L. Madoff Investment Securities LLC), Ken Lay i Jeffrey Skilling 
z Enron, Dennis Kozlowski (Tyco International) czy Lech Grobelny 
(Bezpieczna Kasa Oszczędności) i Marcin Plichta (Amber Gold), 
którzy pociągnęli za sobą wielu ludzi, a ich malwersacje i oszustwa 
przyniosły zawód i rozczarowanie, unicestwienie majątku i niepo-
wetowane straty dla wszystkich, klientów, pracowników i właścicieli.

Kryzys przywództwa to nie tylko brak dobrych przywódców 
w czasach, kiedy są oni niezbędni i bardzo potrzebni. To także 
obecność złego przywództwa, które jest widoczne niemalże na 
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każdym kroku. Przezwyciężenie kryzysu przywództwa jest możli-
we na drodze maksymalizacji dobrego, a ograniczaniu złego przy-
wództwa. Dlatego rozważania o nim nie mogą się ograniczać do 
dobrego przywództwa. Kwestii złego przywództwa nie wolno po-
mijać milczeniem, nawet jeżeli jest ona wstydliwa, niewygodna, bo 
wymaga dotknięcia ciemnej strony ludzkiej natury. Nie potrzeba 
dowodów w postaci wyników ankiet świadczących o spadku zaufa-
nia do przywódców ani wielkich skandali, typu Enron, Lehman 
Brothers czy mniejszych, ale bliższych geograficznie, jak Amber 
Gold lub Colloseum, aby przekonać się o tym, że złe przywódz-
two jest powszechne i bolesne dla otoczenia. Wystarczy spojrzeć 
wokół, by z łatwością dostrzec przykłady niekompetencji, braku  
rzetelności, bezdusznej bezwzględności, chciwości – tak pospoli-
tych w najbliższym otoczeniu. Złe przywództwo nas przytłacza, 
przygnębia, stresuje i doprowadza do depresji. Z niewiadomych 
przyczyn zagadnienie złego przywództwa jest ignorowane przez 
naukę o przywództwie, a praktyka nauczania przywództwa w spo-
sób oczywisty koncentruje się na propagowaniu sposobów, jak zo-
stać dobrym przywódcą. Jedynie historia zajmuje się studiami przy-
padków złych przywódców, jako że niejednokrotnie wywierali oni 
istotny wpływ na bieg wydarzeń, stara się sformułować diagnozę, 
ale ze zrozumiałych względów nie proponuje terapii, bo odnosi się 
do statycznej analizy przeszłości. Nauka o przywództwie nie może 
ograniczać się do zagadnień dobrego przywództwa, musi jedno-
znacznie opisać i zdiagnozować złe przywództwo, określić, co jest 
złym przywództwem, jakie są jego korzenie, i w końcu sformuło-
wać terapię jego zwalczania. Ograniczenie złego przywództwa to 
poprawa sposobu przewodzenia lub eliminacja złych przywódców 
i zastąpienie ich dobrymi. Ten proces z pewnością nie jest samo-
istny, podobnie jak dzieje się w przypadku walki dobra ze złem. 
Sama świadomość nie jest tu wystarczająca, potrzebne są ukierun-
kowane i konsekwentne działania. Koncentracja uwagi wyłącznie 
na dobrym przywództwie wzbudza w dzisiejszych czasach kon-
fuzję i nieufność odbiorców takiego jednostronnego komunikatu, 



48

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

czytelników, słuchaczy, studentów, uczestników szkoleń rozwoju 
umiejętności przywódczych, bo zaprzecza rzeczywistości, w której 
złe przywództwo jest powszechne i jawi się jako osobiste, bolesne 
doświadczenie niemal każdego z nas. Dla wielu ludzi złe przy-
wództwo jest problemem pierwszorzędnym, bo dotyka ich na co 
dzień i nie umieją sobie z nim poradzić. Propagowanie dobrego 
przywództwa bez zmierzenia się z reperkusjami złego przywódz-
twa będzie tylko idealistyczną opowieścią na granicy fikcji. Przed-
stawianie atrakcyjnej wizji dobrego przywództwa jest efektowne, 
może spełniać wymagania i oczekiwania części odbiorców, gdyż 
przedstawia obiekt naszych pragnień. Jest dobrze przyjmowaną 
ofertą szkoleń pracowniczych, ponieważ firmy są gotowe dużo pła-
cić za edukację dobrych liderów, ale co wtedy, gdy uczestnicy su-
gerują, aby podobnym szkoleniom poddać ich własnych przywód-
ców, sugerując niedwuznacznie, że mówiąc wyłącznie o dobrym 
przywództwie, rysujemy fałszywą rzeczywistość? Wtedy szkolenie 
dobrych liderów staje się mało efektywnym seminarium, bo nie 
dając odpowiedzi, jak ograniczyć złe przywództwo, nie zmienia 
napiętnowanej przez nie rzeczywistości. 

W Stanach Zjednoczonych na początku XXI wieku 75–80% 
wszystkich badanych przedsiębiorstw, a 90% dużych przedsię-
biorstw posiadało formalny kodeks etyki, podczas gdy pod koniec 
lat sześćdziesiątych było to tylko 15%. Połowa firm z listy Fortune 
500 ma oficerów ds. etyki, którzy zajmują się nadzorem przestrzega-
nia tych zasad. W Polsce możemy zaobserwować podobne zjawisko, 
firmy stają się wrażliwe na punkcie przestrzegania zasad etyki biz-
nesu, przynajmniej w sferze formalnoprawnej, tworzą wewnętrzne 
dokumenty, kodeksy, regulaminy czy zbiory zasad postępowania 
etycznego. Chętnie komunikują na zewnątrz, że takie działania zo-
stały podjęte. Problem etyki w biznesie nie polega na tym, iż nie 
mówi się o tym publicznie, nie omawia się w działalności edukacyj-
nej i szkoleniowej, że firmy pomijają etykę w swoich deklaracjach 
wartości, bo one wręcz zobowiązują się do przestrzegania obowią-
zujących kodeksów etyki, tylko że w praktyce nie widać zasadni-
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czej poprawy w sferze przestrzegania zasad etyki w biznesie, a co 
za tym idzie – sposób funkcjonowania firm w tym zakresie i jakość 
przywództwa nie poprawiają się, jak należałoby oczekiwać, a nawet 
istnieją przesłanki, by sądzić, że ulegają pogorszeniu. Przykłady złe-
go przywództwa, nieudolność w działaniu, nieetyczne i niemoralne 
zachowania są często widoczne w biznesie, polityce, w działalności 
publicznej i bulwersują opinię publiczną, która nadal oczekuje od-
powiedzi na podstawowe pytanie: Jak temu zaradzić?

Jakość przywództwa się pogarsza, pomimo tego, że insty-
tucje publiczne i firmy na całym świecie wydają na edukację 
i szkolenia w zakresie przywództwa ponad 50 mld dolarów 
rocznie, pięć razy więcej niż trzydzieści lat temu. 

W ciągu tego okresu uniwersytety, szkoły biznesu, firmy doradcze 
uczyniły z nauki o przywództwie prawdziwy biznes. Niemal każda 
licząca się uczelnia wyższa ma specjalistyczne katedry i instytu-
ty zajmujące się etyką biznesu i przywództwem, pretendujące do 
rozwijania nauki o tym, czym jest przywództwo i jak przewodzić. 
Można by sądzić, że rozwojowi nauki powinny sprzyjać pieniądze, 
ale, jak widać, choć fundusze przeznaczane na edukację i szkole-
nia w zakresie przywództwa w biznesie i w sferze publicznej są 
ogromne, jakość nauki i efekty nie spełniają oczekiwań. Świado-
mość znaczenia problemu przywództwa jest wysoka tak w sferze 
biznesu, jak i w sektorze publicznym, co udowadnia się wielkością 
wydatków, a sektor edukacji pokazuje to przynajmniej w sferze de-
klaracji. Każda z sześciu branżowych uczelni Uniwersytetu Har- 
varda podkreśla w swojej misji kształcenie liderów. Najbardziej 
znana uczelnia biznesu w USA, Harvard Business School, określa 
swoją misję jako „edukację przywódców, którzy zmieniają świat”. 
Nauka przywództwa powinna znaleźć się w programie wszyst-
kich uczelni, nie tylko szkół biznesu. Wyższa szkoła administra-
cji publicznej – Harvard Kennedy School – utworzona w czasach  
Wielkiego Kryzysu (1936 r.), formułuje swoją misję jako „kształcenie  
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oświeconych przywódców dla sektora publicznego…”. Center for 
Public Leadership, działające od dziesięciu lat przy Harvard Ken-
nedy School, podsumowując pierwszą dekadę XXI wieku, stwier-
dza, że „obecnie ludzie cierpią na skutek wielu przypadków złego 
przywództwa. Nie ma zatem nic ważniejszego niż wychowanie 
i pielęgnacja nowej generacji utalentowanych, efektywnych i mo-
ralnych przywódców”. Przywództwo stało się centralnym punk-
tem misji wielu innych znanych amerykańskich uniwersytetów 
i szkół biznesu, ale nie jest wyłącznie amerykańską specjalnością, 
bo za świadomością wagi problemu podążają zmiany programowe 
w wielu szkołach wyższych i uczelniach ekonomicznych w Europie 
Zachodniej. W Polsce przywództwo w sferze edukacji publicznej 
ustępuje miejsca bardziej tradycyjnemu podejściu, które koncen-
truje się na kształceniu profesjonalnych umiejętności. To poważ-
ny błąd, gdyż chodzi tu o sprostanie wyzwaniu, które jest jednym 
z najważniejszych dla rozwoju społecznego i gospodarczego w naj-
bliższej przyszłości. Rozziew pomiędzy potrzebami a rzeczywisto-
ścią jest ogromny, co przejawia się w ogólnoświatowym kryzysie 
przywództwa (niektóre jego aspekty zostały poruszone w poprzed-
nim rozdziale). Jednocześnie świat bezzwłocznie potrzebuje więcej 
lepszego przywództwa we wszystkich dziedzinach, włącznie z biz-
nesem, polityką, działalnością publiczną i społeczną.

W wydanym w 2010 roku przez Harvard Business School 
przewodniku teorii i praktyki przywództwa czytamy, że „mimo iż 
przywództwo jest centralnym punktem misji i celem kształcenia 
w większości szkół wyższych, mało jest w nich sensownej nauki 
i badań na ten temat. Ten stan rzeczy nie ma żadnego uzasad-
nienia i nie jest on pożądany... Jakakolwiek jest tego przyczyna, 
akademickie badania nad przywództwem podupadły”2. Przyczyną 
na pewno nie jest brak popytu na naukę przywództwa czy brak 

2  Nitin Nohria, Khurana Rakesh, Handbook of Leadership Theory and Practice, Harvard 
Business Press, Boston 2010, s. 4–5. 
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funduszy na edukację w tym zakresie. Mamy do czynienia ze zja-
wiskiem wręcz odwrotnym. Wydaje się, że szybki wzrost popular-
ności nauczania o przywództwie i popytu na szkolenia liderów, jak 
też szybki wzrost nakładów przedsiębiorstw na rozwój umiejętno-
ści liderskich skłaniają interesariuszy do wyboru drogi na skróty, 
czego efektem jest zacofanie nauki i siermiężne metody szkole-
nia przywódców, które nie przynoszą pożądanych rezultatów. Nie 
można narzekać na liczbę książek, opracowań i publikacji, kur-
sów, szkoleń i konferencji na temat przywództwa, jednakże ich 
jakość jest w większości mierna. Jeśli na początku lat osiemdziesią-
tych publikowano rocznie zaledwie trzy książki o przywództwie,  
to pod koniec tej samej dekady ich liczba wzrosła do dwudziestu 
trzech, a obecnie nastąpił taki ich zalew, że nawet trudno je poli-
czyć. Większość bestsellerów o przywództwie, których nakłady są 
naprawdę imponujące, napisali konsultanci, dziennikarze, kontro-
wersyjni w swoim środowisku akademicy i znani liderzy biznesu 
chcący ugruntować swoją pozycję, zarobić jeszcze więcej pieniędzy 
bądź schlebić swojemu ego. Profesor Jeffrey Pfeffer ze Szkoły Biz-
nesu Uniwersytetu Stanforda ostrzega, że „większość książek na-
pisana przez słynnych liderów biznesu i większość wykładów oraz 
szkoleń z zakresu przywództwa powinna być opatrzona stemplem  
UWAGA: TEN MATERIAŁ MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNY DLA TWOJEGO 

PRZETRWANIA W ORGANIZACJI”3.
W rezultacie wzmagającego się zainteresowania etyką bizne-

su, która staje się tematem dyżurnym rozmów o działalności go-
spodarczej, rządy podejmują szereg działań skutkujących nowymi 
regulacjami prawnymi, system szkolnictwa uwzględnia nauczanie 
etyki, firmy wprowadzają wewnętrzne kodeksy etyki, zatrudniają 
oficerów ds. etyki i prowadzą masowe szkolenia, a efekt, mimo to, 
jest daleki od oczekiwań. 

3 Jeffrey Pfeiffer, Power. Why Some People Have It – and Others Don’t, Harper Collins, 
New York, s. 11.
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Jakość przywództwa mierzy się dwoma podstawowymi kry-
teriami – efektywnością i etyką. Dobre przywództwo jest 
zarówno etyczne, jak i efektywne. Każda inna kombinacja 
daje w efekcie złe przywództwo. 

Efektywne, ale nieetyczne przywództwo to złe przywództwo, po-
dobnie jak nieefektywne i etyczne oraz nieefektywne i nieetyczne. 
Identyfikacja złego przywództwa, a co za tym idzie złych przy-
wódców, ma ze zrozumiałych względów istotne znaczenie, lecz nie 
jest oczywista, gdy poruszamy się pomiędzy biegunami idealnego 
(dobrego) przywództwa i modelowego złego przywództwa. Kryte-
ria efektywności i etyki są bardzo pomocne, ale czasem niejedno-
znaczne, ważne jest więc szczegółowe ich określenie. 

Złe przywództwo to wykorzystywanie władzy bądź wpływu 
w sposób, który nie tylko wyrządza szkodę, ale także nie przynosi 
spodziewanych wyników. To nie musi być działanie umyślne, może 
być wynikiem zaniedbania lub braku kompetencji. Nieefektywne 
przywództwo to działania lidera nieprzynoszące zamierzonych 
lub oczekiwanych rezultatów. Brak skuteczności może mieć wiele 
przyczyn, a najważniejsze z nich to: brak odpowiednich zdolności, 
niewystarczające umiejętności, źle opracowane strategie działania 
lub ich słaba realizacja. O ile dobrych przywódców zwykle cha-
rakteryzują określone cechy osobowości, wielkie zdolności i silny 
charakter, to charakterystyka cech złych przywódców jest ich ne-
gatywem. Źli przywódcy niejednokrotnie naruszają podstawowe 
zasady etyki i moralności, bywają nawet zbrodniarzami, chociaż 
sami nikogo nie zabili, żeby wspomnieć Józefa Stalina i Adolfa 
Hitlera, Roberta Mugabe i Radovana KaradŽicia, ale takie de-
wiacje nie są przedmiotem naszych rozważań. Złe przywództwo 
charakteryzują nieetyczne zachowania i działania spotykane na 
tyle często, że można je bez trudu zidentyfikować w bliższym lub 
dalszym otoczeniu. Przywództwo napiętnowane takimi cechami, 
jak nieudolność, zepsucie, nepotyzm, obłuda, chciwość, bezdusz-
ność, zaściankowość, nieumiarkowanie, niegodziwość, pycha,  
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bojaźliwość, zawiść czy zazdrość, staje się nieznośnie uciążliwe dla 
ludzi poddanych jego wpływowi i jednocześnie jest zagrożeniem 
dla projektów, struktur i organizacji poddanych władzy takiego li-
dera. Barbara Kellerman, która poświęciła problemowi złego przy-
wództwa swoją interesującą książkę, starając się odpowiedzieć na 
pytanie, co to jest złe przywództwo i jak się przejawia, wyróżnia 
jego siedem odmian: brak profesjonalizmu, sztywność, nieumiar-
kowanie, korupcja, bezduszność, zaściankowość, niegodziwość4. 
Jako że złe przywództwo nie było dotychczas przedmiotem usys-
tematyzowanych badań, klasyfikacja jego źródeł i form ma w du-
żej mierze charakter subiektywny, uzależniony od indywidualnych 
obserwacji i doświadczeń. Moja kategoryzacja złego przywództwa 
opiera się zatem na kilku kluczowych cechach, które są dość często 
spotykane i w mojej opinii najbardziej szkodliwe dla otoczenia:

Nieudolność 
Nieumiarkowanie 
Hipokryzja 
Chciwość
Korupcja 

Nieudolność przywódcy wynika zazwyczaj z braku wiedzy, pro-
fesjonalnych kompetencji, niskiej inteligencji emocjonalnej lub 
braku kompetencji społecznych. Utrzymywanie się nieudolnych 
przywódców na szczycie wcale nie musi wynikać z tolerancji oto-
czenia dla ich nieefektywności, ale jest dowodem ich skuteczności 
na jednym tylko polu ‒ utrzymania swojej pozycji. Dziwimy się, 
jak to się dzieje, że tacy ludzie pełnią funkcję lidera, jak udało 
im się to osiągnąć, jakie przesłanki zdecydowały, że taką rolę im 
powierzono. Nieudolność przywódców miewa wiele przyczyn. 
Najczęstszym źródłem porażek przywódców jest brak inteligencji  

4 Barbara Kellerman, Bad Leadership: What It Is, How It Happens, Why It Matters  
(Leadership for the Common Good) (p. 38), Perseus Books Group, 2004.



54

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

emocjonalnej, elastyczności i pokory. Nieudolność to przede 
wszystkim brak skuteczności, ale nie tylko. Doskonale to widać na 
przykładzie firm kierowanych przez liderów mających na uwadze 
głównie własne ego i korzyści materialne, które w pewnym okresie 
osiągają dobre, a nawet doskonałe wyniki finansowe, wykorzystu-
jąc nadarzające się szanse rynkowe lub zgromadzony w przeszło-
ści potencjał, eksploatując bezlitośnie pracowników podszytych 
strachem kreowanym przez atmosferę wyścigu szczurów i dojąc 
klientów, którzy ufając obietnicom partnerstwa biznesowego nie 
zauważyli zmiany podejścia drugiej strony. Jednak w dłuższej per-
spektywie firma traci najzdolniejszych ludzi, którzy szukają w pra-
cy spełnienia, a także klientów, którzy prędzej czy później orien-
tują się, że są oszukiwani. Wtedy efektywność spada i zaczyna się 
zjazd po równi pochyłej, który bardzo trudno zahamować.

Nieumiarkowanie to brak samokontroli i roztropności w działaniu, 
popędliwość i brak powściągliwości. To przeciwieństwo umiarko-
wania, jednej z cnót kardynalnych, wartości zasadniczej uznawa-
nej za nadrzędną w kulturze antycznej i kulturze chrześcijańskiej. 
Brak umiaru w zaspokajaniu żądz prowadzi do zguby, a w naj-
lepszym przypadku do nieszczęścia, krzywdy i niepowetowanych 
strat. Nieumiarkowanie przywódców ma efekt mnożnikowy, bo 
oddziałuje na podążających za nimi. Brak umiaru w każdym 
wymiarze jest szkodliwy i dyskwalifikuje przywódcę, zarów-
no niepohamowana żądza władzy, zemsty i gniewu, jak i roz- 
pusta oraz pijaństwo. Przykłady złego przywództwa napiętno-
wanego nieumiarkowaniem można mnożyć i wcale nie trzeba się 
cofać do historii, gdzie władcy tworzyli prawo i interpretowali bo-
skie przykazania według własnego uznania. Wystarczy wspomnieć 
w tym miejscu prezydenta Rosji Borysa Jelcyna niepotrafiącego 
zapanować nad skłonnością do alkoholu czy szefa Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego i kandydata na prezydenta Francji 
Dominique Strauss-Kahna, którego zdyskredytowały ujawnione 
fakty rozpusty.
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Hipokryzja to sposób myślenia przejawiający się brakiem spój- 
ności stosowanych w działaniu zasad moralnych, deklarowaniu 
innych wartości niż te, którymi rzeczywiście kierujemy się w na-
szym życiu. Zakłamanie to częste zjawisko w świecie przywódz-
twa, często uzasadniane i usprawiedliwiane nadrzędnym intere-
sem państwa, korporacji, idei. Populizm jest niczym innym jak 
odmianą hipokryzji, bo to nic innego jak zabieganie o poparcie 
i wpływy z pełną świadomością, że deklaracje i obietnice pozo-
staną pustymi hasłami, nie tylko dlatego, że są obiektywnie nie-
możliwe do spełnienia, ale także subiektywnie nieakceptowane, 
a często sprzeczne z rzeczywistymi zamierzeniami. Hipokryzja to 
więcej niż kłamstwo, bo u jej podstaw leży nie tylko własny inte-
res oszusta, ale chęć wykorzystania dobrej woli i zaufania innych. 
Właśnie dlatego, że jest powszechnym narzędziem manipulacji, 
hipokryzja stała się poważnym zagrożeniem porządku społeczne-
go i gospodarczego. Badania opinii publicznej, jakości produktów 
i usług, a także potrzeb i oczekiwań prowadzone są na bieżąco 
przez partie polityczne i przedsiębiorstwa, jednakże tak jedni, jak 
i drudzy zamiast wykorzystywać je do zmiany sposobu działania, 
eliminacji własnych błędów i zaspokojenia rzeczywistych potrzeb 
i oczekiwań zwolenników/klientów, ograniczają się do modyfikacji 
strategii komunikacji, która jest umiejętnym i celowym praniem 
mózgu.

Chciwość, niegdyś utożsamiana z żądzą natychmiastowego użycia 
bogactw, dziś jest raczej dążeniem do nieograniczonego groma-
dzenia majątku bez oglądania się na dobrze pojęty interes otocze-
nia. Chciwy przywódca to niemal zawsze przywódca bezwzględ-
ny, przedkładający własny interes ponad dobro organizacji i dobro 
tych, którzy za nim podążają czy dla niego pracują. Chciwość jest 
zaprzeczeniem solidarności, wielkoduszności i miłosierdzia. Nie-
zależnie od tego chciwość zyskała we współczesnym świecie atry-
but żądzy napędzającej aktywność gospodarczą, a co za tym idzie  ‒  
wzrost gospodarczy. Jej prawdziwa natura ujawniła się jako jedna 
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z głównych przyczyn ostatniego kryzysu finansowego, co pokazuje 
skalę zagrożenia przywództwa opartego na chciwości.  

Korupcja jest jednym z najbardziej widocznych i najgroźniejszych 
zjawisk typowych dla złego przywództwa. Występuje na tyle czę-
sto, że nie musimy angażować naszej wyobraźni do tego, by je zi-
lustrować. Przez korupcję rozumie się łapówkarstwo, nepotyzm, 
oszustwo, defraudację. Zjawisko to występuje, kiedy przywódcy, 
czy ich poplecznicy  przyjmują bądź wręczają łapówki, wykorzystu-
ją poufne informacje dla osiągnięcia prywatnych korzyści, w spo-
sób nieuzasadniony faworyzują swoich zwolenników, defraudują 
powierzone środki, nadużywają władzy, obchodzą prawo, łamią 
obowiązujące zasady. Zwalczanie korupcji jest jednym z głównych 
punktów agendy działań prawie każdego rządu, wielu organizacji 
międzynarodowych i elementem dobrych praktyk w biznesie. Jed-
nocześnie zjawisko korupcji jest powszechne, a rezultaty przeciw-
działania są niezadowalające. Korupcja dotyczy państw rozwinię-
tych i zacofanych, wielkich korporacji i małych przedsiębiorstw. 
Doświadczenie potwierdza, że korupcji nie sposób wyplenić środ-
kami prawnymi. Wydaje się, iż kluczem do rozwiązania problemu, 
a przynajmniej znacznego ograniczenia korupcji, jest dobre przy-
wództwo. Rzeczywistość jednak pokazuje, że to właśnie skorum-
powani na różne sposoby przywódcy są problemem.   


