
Część II 

Złe przywództwo 

Złe przywództwo jest tak powszechnym fenomenem,  
że zdziwienie musi budzić fakt, iż półki nie uginają się  

pod ciężarem książek na ten temat. 
Profesor Barbara Kellerman,  

Leadership Center for Public Leadership,  
Harvard University

Świat jest miejscem niebezpiecznym  
nie tylko z powodu tych, którzy czynią zło, ale również tych,  

którzy na to patrzą i nic nie robią.

Albert Einstein
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Mieszanka nieudolnego i nieetycznego przywództwa w efekcie 
zawsze staje się złym przywództwem. Trudno je dogłębnie zanali-
zować czy też precyzyjnie ocenić, gdyż jego dno leży w meandrach 
ludzkiej natury. Wzrost świadomości, co jest rzeczywiście złym 
przywództwem, możliwy jest jedynie dzięki zwiększeniu wraż-
liwości społecznej na przejawy nieefektywności i przypadki po-
gwałcenia zasad etycznego postępowania. Ogólne rozważania na 
temat typologii złego przywództwa umożliwiają jego kwalifikację 
jakościową jedynie w kategoriach zero-jedynkowych. Lepszemu 
zrozumieniu źródeł złego przywództwa może zaś służyć przedsta-
wienie postaw i zachowań osób, których nieefektywne i amoralne 
działania miały istotny wpływ na otoczenie. Przedstawione na na-
stępnych stronach przykłady złego przywództwa opisują postacie 
z różnych sfer życia, głównie są to jednak politycy i biznesmeni, 
jako że przywództwo kojarzymy głównie z tymi obszarami, jed-
nakże wśród przedstawianych przypadków można znaleźć także 
znanych sportowców czy liderów organizacji pozarządowych, gdyż 
jako przywódcy także odgrywają oni istotną rolę społeczną. 
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Rozdział 3. 

Nieudolność

To, czego potrzebujemy, to osobowości przywódczych,  
które innych ludzi napełniają energią, entuzjazmem i kontrolują, 

zamiast ich denerwować, deprymować  i kontrolować.

Jack Welch

Ryba zaczyna się psuć od głowy.

Przysłowie hiszpańskie

Nieudolne przywództwo jest nieefektywne, nieskuteczne w reali-
zacji celów i planów, dotrzymywaniu przyrzeczeń czy spełnianiu 
oczekiwań. Nieudolność wynika głównie z braku kompetencji pro-
fesjonalnych, emocjonalnych lub społecznych. Nieudolni przywód-

cy to niestety zjawisko powszechne i, co zaskakujące, powszechnie 
tolerowane. Niejednokrotnie przechodzimy obok nich, zaledwie 
wzruszając ramionami, bo ich brak skuteczności często jest wprost 
proporcjonalny do niezrozumiale długiego trwania na piedesta-
le, które zatruwa otoczenie atmosferą bezradności. Nieudacznicy 
przekonują o swoich domniemanych zdolnościach przywódczych, 
uciekając się do oportunizmu bądź populizmu, i zawsze znajdują 
grono wyrachowanych sponsorów lub naiwnych zwolenników. Są 
oni bowiem najbardziej skuteczni w zabieganiu o własne przetrwa-
nie, które zapewnia im realizację celów osobistych, materialnych 
czy ambicji sprawowania władzy. Zastanawiamy się, jak mogło 
się stać, że tacy ludzie pełnią funkcję lidera, jak udało się im to 
osiągnąć, jakie przesłanki zadecydowały o tym, że powierzono 
im taką rolę. A nieskuteczni przywódcy siłą bezwładu trwają na 
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swoich pozycjach, co dla osób bezpośrednio zaangażowanych jest 
prawdziwym utrapieniem i stratą cennego czasu, a dla otoczenia 
zaprzepaszczeniem możliwości wykreowania pozytywnej zmiany. 
Nieudolność przywódców ma wiele przyczyn. Może być pochodną 
zadufania, niedostatecznych kompetencji zawodowych, braku edu-
kacji i wiedzy. Nie wystarczy jednak posiadać dobre wykształcenie 
i wiedzę, gdy człowiekowi brakuje energii, determinacji i odwagi 
w działaniu. Dobre wypełnianie roli lidera wymaga spełnienia wie-
lu warunków, a skuteczność jest w szczególności uzależniona od 
posiadania i świadomego wykorzystywania różnych kompetencji. 
Podobnie nieudolne przywództwo ma wiele przyczyn, czasem jed-
na może ważyć na wyniku, ale zwykle o braku skuteczności reali-
zacji celów decyduje kilka występujących jednocześnie. 

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA – Fédéra-
tion Internationale de Football Association) jest najpotężniejszą  
organizacją pozarządową zrzeszającą 209 narodowych federacji 
piłki nożnej, więcej niż Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
(204 federacje) i ONZ (193 kraje). FIFA została założona w Pary-
żu w 1904 roku przez reprezentantów krajowych federacji Francji, 
Belgii, Danii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec oraz hisz-
pańskiego klubu Madrid CF. Powstała jednak bez udziału naj-
starszej piłkarskiej federacji założonej w kraju, gdzie narodziła się 
piłka nożna. 

Dziś zaś futbol stał się przykładem ekstremalnej komercjaliza-
cji sportu. Mistrz świata w piłce nożnej 2010 (Hiszpania) otrzymał 
kwotę równą 30 mln dolarów amerykańskich, przegrana drużyna 
z finału (Holandia) dostała 24 mln, a za sam udział w mistrzo-
stwach świata FIFA nagrodziła każdą federację piłkarską kwotą 1 
mln dolarów. Pula nagród wynosiła 420 mln dolarów. Piłkarskie 
mistrzostwa świata w RPA obejrzało 3,2 mld telewidzów, podobna 
liczba jak w Niemczech w 2006 roku. Statystyka ta nie uwzględ-
nia kibiców, którzy oglądali mecze na telebimach w miejscach 
publicznych, w barach, restauracjach, w internecie czy na telefo-
nach komórkowych. Mecze mundialowe były transmitowane na  
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245 kanałach w 204 krajach na całym świecie. Mecz Hiszpania-
Niemcy w finale turnieju mistrzostw świata w 2010 roku oglądało 
z pewnością ponad miliard osób. FIFA jest globalną korporacją, 
która posiada solidne źródła przychodów, głównie ze sprzedaży 
biletów na rozgrywki mistrzostw świata, praw transmisji tele-
wizyjnych i radiowych, z organizowanych przez nią imprez oraz 
z reklamy i ze współpracy z partnerami strategicznymi5 oraz 
sponsorami mundialu6. Organizacja mistrzostw świata w RPA, 
które po raz pierwszy odbywały się w Afryce, przyniosła FIFA 
631 mln dolarów zysku, a planowane zyski z turnieju w Brazylii  
w 2014 roku mają się podwoić i sięgnąć 1,2 mld dolarów. Przy-
chody FIFA w roku 2011 wyniosły 1070 mln dolarów, z czego 
988 mln pochodziło ze sprzedaży praw marketingowych, a zysk 
wyniósł 36 mln dolarów. Rezerwy budżetowe powstałe z zysków 
lat ubiegłych wynoszą 1293 mln dolarów. 

Piłka nożna to najbardziej popularny sport na świecie, czynnie 
uprawiany przez 270 mln zawodników i zawodniczek i posiada-
jący kilka razy więcej kibiców. W ten sposób piłka nożna stała 
się społecznym fenomenem XXI wieku, obok którego nikt nie 
może przejść obojętnie. To także wielki biznes, przede wszyst-
kim medialny. Dzięki temu najlepsze i najbogatsze kluby mogą 
sobie pozwolić na wydanie kilkudziesięciu milionów euro na za-
kup zawodnika (za Ronaldo Real Madryt zapłacił Manchesterowi  
United 94 mln euro) i zapewnienie mu średnio kilkunastu milio-
nów euro rocznego wynagrodzenia (zarobki Samuela Eto’o w Anży 
Machaczkała 20 mln euro rocznie).

Współczesna piłka nożna to splot masowych sportowych emo-
cji i ogromnego biznesu. Nic więc dziwnego, że polityka, która 
stała się sceną celebrytów, usilnie zabiega o swój udział w piłkar-
skim przedstawieniu dla wielomilionowej publiczności, rozpala-

5 VISA, Emirates, Adidas, Kia-Hyundai, Sony, Coca-Cola.
6 Castrol, Uniroyal, Budweiser, Johnson & Johnson, McDonald’s, Oi, Seara, Yingli. 
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jącym uczucia do temperatury wrzenia. Głowy państw, szefowie 
rządów, przywódcy partii politycznych są uczestnikami wyda-
rzeń piłkarskich, najchętniej w roli kibiców zwycięskich drużyn 
narodowych, gdyż wtedy łatwo o uzyskanie dobrego wizerunku. 
Szefowie narodowych federacji, jako organizatorzy zbiorowych 
wydarzeń największej wagi, stają się niespodziewanie partnerami 
przedstawicieli wielkiego biznesu i polityki. Ich ranga społeczna 
rośnie niewspółmiernie do rzeczywistych działań i posiadanych 
kompetencji. System organizacji i zarządzania w tym sporcie jest 
prosty i skuteczny, opiera się na znanej od wieków zasadzie: dziel 
i rządź. Federacje krajowe są niezależnymi organizacjami poza-
rządowymi. W większości są to ogólnokrajowe stowarzyszenia 
sportowe, posiadające osobowość prawną, działające na terytorium 
danego kraju. Początkowo krajowe federacje były wyłącznie człon-
kami FIFA, ale w miarę upływu czasu i wzrostu popularności pił-
ki nożnej powstały regionalne związki koordynujące rozgrywki 
w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Środko-
wej i na Karaibach, w Afryce, Azji i Oceanii. Znaczenie federacji 
krajowych jest ściśle związane z wagą organizowanych i nadzo-
rowanych przez nie wydarzeń sportowych. Można to ocenić na 
przykładzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, który koordynuje 
udział polskiej reprezentacji w mistrzostwach świata, mistrzo-
stwach Europy oraz udział drużyn klubowych w rozgrywkach 
europejskich (Liga Mistrzów, Liga Europy, Superpuchar Euro-
py). W efekcie narastającego konfliktu z rządem w październiku 
2008 roku minister sportu Mirosław Drzewiecki zdecydował się 
na wprowadzenie do Polskiego Związku Piłki Nożnej kuratora, 
stawiając zarzuty Zarządowi, że w związku „dochodziło do wielu 
nieprawidłowości, łamano prawo i nie podejmowano skutecznych 
działań w walce z korupcją”. Wtedy FIFA i UEFA postawiły ul-
timatum, że jeśli rząd nie wycofa kuratora i nie przywróci władzy 
usuniętego Zarządu, reprezentacja narodowa i polskie kluby nie 
wystąpią w międzynarodowych rozgrywkach. Spekulowano rów-
nież, że Polsce odebrana zostanie organizacja mistrzostw Europy 
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w 2012 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział wówczas, że „nie 
ugnie się pod naciskami Blattera, Platiniego i reszty możnych pił-
karskiego świata”, a następnie poddał się, idąc na ustępstwa tuż 
przed upływem terminu ultimatum. „Gazeta Wyborcza” w pod-
sumowaniu wydarzeń napisała: „Komu postawił się premier? Naj-
potężniejszej, najbogatszej i jednej z najbardziej skorumpowanych 
organizacji sportowych na świecie. PZPN wygląda przy niej jak 
gang kieszonkowców przy handlarzach bronią. Prezes Michał 
Listkiewicz, mimo że rządzi organizacją, której ponad 100 człon-
ków zostało aresztowanych, nie może się równać z szefem FIFA, 
Seppem Blatterem”. W efekcie rząd dużego, liczącego się w ska-
li międzynarodowej demokratycznego państwa uległ szantażowi 
prezesa FIFA, którego ulubionym powiedzeniem jest, że „Futbol 
jest rodziną. Porównywać ją z Kościołem katolickim to według 
mnie za mało. Kiedy napotykamy problem, staramy się uporać 
z nim wewnątrz naszej rodziny. Nie zwracamy się do innej”. Joseph 
Blatter w latach 1981–1998 był sekretarzem generalnym FIFA, od  
1998 roku pełni funkcję jej przewodniczącego, a w 2011 roku został 
wybrany na kolejną, czwartą kadencję. Pierwsze wybory w 1998 
roku wygrał niespodziewanie. Jak później opowiedział dziennika-
rzom szef somalijskiego związku piłki nożnej, Farah Addo, tylko 
dzięki temu, że w przeddzień wyborów do osiemnastu prezesów 
związków z Afryki, którzy wcześniej zapowiadali poparcie dla ry-
wala Blattera, zapukał tajemniczy wysłannik i każdemu wręczył 
kopertę ze 100 tys. dolarów. FIFA uznała to za bajkę i nawet nie 
wszczęła w tej sprawie dochodzenia. Sepp Blatter stał się na dłu-
gi czas jednym z najważniejszych ludzi na świecie, a jego pozycja 
umacniała się proporcjonalnie do wzrostu popularności i komer-
cjalizacji piłki nożnej. W 2001 roku wraz z bankructwem szwaj-
carskiej firmy International Sports and Leisure, sprzedającej prawa 
marketingowe i telewizyjne w imieniu FIFA, wyszło na jaw, że 
firma przekazała prominentnym pracownikom i członkom FIFA  
160 mln franków szwajcarskich łapówek, a niekorzystnie zawiera- 
ne kontrakty mogły przynieść w okresie 1989–2001 nawet 500 mln  
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dolarów strat. Szefem ISL był bliski znajomy Seppa Blattera,  
Jean-Marie Weber. FIFA i dwie osoby oskarżone o przyjmowanie 
łapówek zawarły ugodę z prokuratorem w kantonie Zug, płacąc 
prokuraturze za zawieszenie postępowania w tej sprawie 5,5 mln 
franków szwajcarskich, a niektóre szczegóły zostały ujawnione do-
piero w 2012 roku. Z dokumentów wynika, że Joao Havelange, 
przewodniczący FIFA w latach 1977–1978, oraz jego zięć, Ricar-
do Tera Teixeira, który w okresie 1989–2012 sprawował funkcję 
przewodniczącego Brazylijskiej Federacji Piłki Nożnej i jedno-
cześnie był członkiem Komitetu Wykonawczego FIFA, wzięli 
co najmniej 22 mln franków łapówek od ISL. Akta sprawy po-
twierdzają, że Sepp Blatter wiedział o tym procederze, chociaż 
nie doszukano się dowodów, że on sam był beneficjentem wrę-
czanych łapówek. Zapytany o komentarz na ten temat, odpowie-
dział, że „w latach dziewięćdziesiątych prowizje były w Szwajcarii  
legalne”. 

Pokusa władzy w FIFA wiąże się nierozłącznie z zarządza-
niem wielomiliardowym budżetem przychodów i wydatków zwią-
zanych z organizacją piłkarskich mistrzostw świata i rozwojem 
tej dyscypliny na całym świecie. System sprawowania władzy jest 
tak skonstruowany, że przewodniczącego i Komitet Wykonawczy 
(obecnie 26-osobowy) wybierają wszyscy członkowie na kongre-
sie odbywającym się co cztery lata. Najważniejsze decyzje strate-
giczne podejmuje Komitet Wykonawczy, który zbiera się dwa razy 
do roku, a organizacją kieruje na co dzień przewodniczący przy 
udziale sekretarza generalnego. Sepp Blatter ma większą władzę 
niż prezes dużej korporacji, prezydent czy premier dużego kraju. 
Jego decyzje uruchamiają środki finansowe płynące do federacji 
krajowych na całym świecie, przy czym ma on też istotny wpływ 
na kluczowe postanowienia Komitetu Wykonawczego w zakre-
sie wyboru miejsca kolejnych mistrzostw świata i sprzedaży praw 
marketingowych i telewizyjnych oraz biletów na eliminacje i tur-
nieje finałowe. Struktura organizacyjna i system decyzyjny FIFA 
powodują, że oprócz przewodniczącego najsilniejszą pozycję mają 
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szefowie organizacji regionalnych zrzeszających największą liczbę 
członków, którzy w wielu sprawach głosują jednomyślnie. Afry-
kańska Konfederacja Piłkarska (CAF) ma 56 członków, a Konfe-
deracja Piłki Nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów 
(CONCACAF) 40 członków. Głosami tych dwóch organizacji 
można zdominować system władzy w FIFA. 

Issa Hayatou z Kamerunu od 1988 roku przewodzi niepodzielnie 
CAF, a Jack Warner z Trynidadu i Tobago, biznesmen i polityk 
w jednej osobie, zasiadał w Komitecie Wykonawczym FIFA od 
1983 roku, zaś w okresie 1990–2011 był jednocześnie szefem  
CONCACAF. Obaj panowie utrzymując twardą dyscyplinę 
w szeregach swoich organizacji, byli najbliższymi zaufanymi Seppa 
Blattera, gdy pełnił funkcję przewodniczącego. Ze zrozumiałych 
względów cieszyli się oni szczególnymi względami i nieograniczo-
nym wsparciem swojego szefa. Jack Warner był wielokrotnie oskar-
żany o łapówkarstwo i wykorzystywanie swojej funkcji w FIFA dla 
osiągania finansowych korzyści. Najgłośniejsze sprawy to:

– sprzedaż na czarnym rynku biletów na piłkarskie mistrzo-
stwa świata w latach 2002 i 2006 roku, która przyniosła mu 
co najmniej 1,5 mln dolarów zysku,

– sprzeniewierzenie środków Federacji Piłkarskiej Trynidadu 
i Tobago,

– kupczenie głosami w głosowaniu o wyborze miejsca orga-
nizacji mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku (przewodni-
czący Angielskiej Federacji Piłkarskiej, Lord Triesman, ze-
znał przed Izbą Lordów, że za oddanie głosu na Anglię Jack  
Warner zażądał 2,5 mln funtów),

– kupczenie prawami do transmisji telewizyjnych i radiowych 
z mistrzostw świata w 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014 roku.

Sepp Blatter nie reagował na oskarżenia, aż do momentu gdy Jack 
Warner wystąpił przeciwko niemu, wspierając jego kontrkandydata 
na stanowisko przewodniczącego w 2011 roku, wtedy natychmiast 
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go usunął z FIFA, skazując na dożywotnią banicję pod zarzutem 
korupcji. „Nasza organizacja nie jest skorumpowana, ale być może 
niektórzy jej członkowie – tak” – przyznał Szwajcar.

Issa Hayatou z Kamerunu, prawa ręka Seppa Blattera od 
początku jego kariery, był w młodości niezwykle utalentowa-
nym sportowcem, rekordzistą kraju w biegu na 400 i 800 m oraz 
członkiem drużyny narodowej w koszykówce. Jest najbardziej 
prominentnym przedstawicielem Afryki w establishmencie spor-
tu międzynarodowego, członkiem Międzynarodowego Komite-
tu Olimpijskiego. Na nim także ciążą ciężkie zarzuty korupcji. 
Dziennikarz BBC, Andrew Jennings, opierając się na własnym 
śledztwie, oskarżył Hayatou o to, że w latach dziewięćdziesiątych 
brał udział w ustawionym przetargu na sprzedaż praw do transmi-
sji telewizyjnych z mistrzostw świata firmie marketingowej ISL, 
za co miał otrzymać 20 mln dolarów. Hayatou nie przyznał się do 
winy i oświadczył, że pieniądze zasiliły nie jego konto, lecz budżet 
CAF. W maju 2011 gazeta „The Sunday Times” prowadząca do-
chodzenie dziennikarskie w sprawie rzekomych machinacji przy 
wyborach miejsca organizacji mistrzostw świata w 2018 i 2020 
roku oskarżyła trzech działaczy FIFA, w tym Hayatou, o przyję-
cie łapówki w wysokości 1,8 mln dolarów za oddanie głosów na 
kandydaturę Kataru. Jak wynika z nagranej ukrytą kamerą wy-
powiedzi jednego z wysokich funkcjonariuszy FIFA, 13 spośród 
24 głosów można było kupić. Podobnie jak w przypadku łapów-
ki ISL, Hayatou zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że pienią-
dze zostały przeznaczone na prezentację kandydatury Kataru na 
zjeździe Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej w Luandzie. Sepp 
Blatter nie zareagował na zarzuty stawiane jego bliskiemu współ-
pracownikowi, podczas gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
zajął się sprawą i wdrożył postępowanie wyjaśniające. 

Nikt z uważnych obserwatorów działalności FIFA nie ma 
wątpliwości, że ogromnym sukcesom na polu popularyzacji piłki 
nożnej na świecie i niebotycznemu wzrostowi wartości komercyj-
nej futbolu towarzyszą nieprzejrzyste, często korupcyjne praktyki 
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działaczy. FIFA jawi się w rzeczywistości jako globalna korpo-
racja o statusie monopolisty, która przynosi krociowe zyski bez 
obaw o konkurencję. Ten spektakularny sukces spowodował zaś, 
że stała się jego zakładnikiem. Piłka nożna jest obiektem zaintere-
sowania mas, biznesu i polityki, więc jej włodarze, sposób zarzą-
dzania i efekty działalności w coraz większym stopniu podlegają 
zewnętrznej, często krytycznej, ocenie. Po tym, jak w wyborach 
w 2011 roku, określonych przez premiera Wielkiej Brytanii Davi-
da Camerona jako farsa, Sepp Blatter został wybrany na czwartą 
kadencję, zapowiedział głębokie zmiany, które mają poprawić wi-
zerunek FIFA. Niezwłocznie powołał Radę Mędrców (Council 
of Wisdom), w której skład wszedł m.in. Henry Kissinger i Pla-
cido Domingo i której zadaniem było wypracowanie rozwiązań 
zwiększających transparentność i wiarygodność. Znany profesor 
prawa z Uniwersytetu Berneńskiego, Mark Pieth, stanął na czele 
Niezależnego Komitetu Ładu Korporacyjnego, który miał wypra-
cować nowe formy zarządzania. Raport opracowany pod koniec 
2011 roku wykazuje, że tradycyjna struktura organizacyjna i spo-
sób zarządzania charakterystyczny dla „klubu dżentelmenów” nie 
sprawdziły się i w przeszłości doprowadzały do kryzysów i skan-
dali, należy więc je zmienić, wprowadzając zasady typowe dla 
ładu organizacyjnego współczesnych korporacji. Dokonano zmian 
w statucie i sformułowano nowy Kodeks Etyki, jednocześnie pod-
dano rewizji zasady funkcjonowania Komisji Etyki. Sepp Blatter 
jest obecnie pod dużą presją opinii publicznej, instytucji między-
narodowych i dziennikarzy śledzących z uwagą wszystkie jego 
poczynania. Rada Europy krytykuje sposób zarządzania i brak  
przejrzystości finansowej. MKOl również wziął pod lupę dzia-
łania Seppa Blattera, który jako członek tej organizacji podlega 
zaostrzonym w ostatnim czasie przepisom etycznego zachowania. 
Blatter w jakiejś mierze był skutecznym liderem FIFA, która za-
wdzięczała mu ekspansję futbolu i zwiększenie rangi społecznej 
tego sportu na całym świecie, chociaż tutaj wśród fachowców 
zdania są podzielone. Jego inicjatywa popularyzacji piłki nożnej 
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w krajach rozwijających się, w Afryce i w Azji, przyniosła niesły-
chane owoce. Wzrost zainteresowania w skali globalnej skutkował 
fenomenalnym zwiększeniem wartości komercyjnej tego sportu 
i niebotycznym wzrostem przychodów wszystkich uczestników 
ekosystemu piłki nożnej. Liczba zawodników i kibiców błyska-
wicznie rosła, a co za tym idzie rosła też sprzedaż sprzętu sporto-
wego, rozwijała się infrastruktura, a także zwiększała liczba sprze-
dawanych biletów na mecze, jak też wartość medialna transmisji. 
FIFA w każdym aspekcie była beneficjentem tego wzrostu, rosło 
jej znaczenie sportowe, społeczne, polityczne i biznesowe. Wbrew 
temu, co pisze w swoim raporcie profesor Pieth, FIFA nie była 
bynajmniej „klubem dżentelmenów”, a prominentni funkcjonariu-
sze okazali się zwykłymi przestępcami, chociaż nie ponieśli za to 
żadnej kary. Oszustwa, manipulacje, matactwo, kradzież i łapów-
karstwo stały się stygmatem tej organizacji, która przez długi czas 
nie przyjmowała żadnej krytyki, pławiąc się w luksusie i blasku 
komercyjnego sukcesu. 

Sepp Blatter okazał się nieudolnym przywódcą, pomimo do-
skonałych wyników finansowych FIFA, głównie z tego powodu, 
że nie był w stanie zapanować nad swoimi najbliższymi współ-
pracownikami i zmusić ich do przestrzegania podstawowych 
zasad etyki biznesu – przyzwoitości, integralności, uczciwości. 
Nawet jeśli przyznamy rację jego słowom, że „nie da się całko-
wicie zwalczyć korupcji w futbolu, bo to jest gra, a w każdej grze 
są i będą oszuści”, to nie jest to żadne usprawiedliwienie dla jego 
dotychczasowej biernej postawy w zwalczaniu nieprawidłowości 
na najwyższych szczeblach władzy w FIFA. Wręcz przeciwnie, 
jego tolerancja dla przekrętów na samej górze zachęcała do ko-
rupcyjnych działań na dole, w federacjach krajowych i klubach 
sportowych. Wydaje się, że właśnie to pozwoliło na uzależnienie 
kluczowych funkcjonariuszy FIFA i podporządkowało ich woli 
Seppa Blattera, który choć nie brał udziału w całym procederze, 
bynajmniej nie może mieć ani czystego sumienia, ani usprawie-
dliwienia. Nonszalancja Blattera twierdzącego, że „w futbolu 
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nie ma rasizmu, a wszelkie nieporozumienia można załatwić 
uściskiem ręki” lub że „Angielską Federacją Piłki Nożnej rzą-
dzą idioci”, zakrawa na ignorancję. Co prawda dzięki wyjątko-
wemu sprytowi i bezwzględności zachował on przez długi czas 
władzę i wpływy, ale stracił dobre imię, szacunek i poważanie, 
a jego spuścizna pójdzie szybko w zapomnienie. To człowiek 
pełen pychy, zdeprawowany nieograniczoną niczym władzą. 
Blatter jest przyjmowany przez głowy państwa na równi z in-
nymi głowami państw, a nawet z większą atencją, bo przecież 
piłka nożna jest sprawą wagi państwowej w każdym kraju na 
świecie. Uhonorowano go najwyższymi nagrodami, medalami 
i wyróżnieniami państwowymi i międzynarodowymi, a ich lista 
zamieszczona na stronach internetowych FIFA może wprawić 
w nieopisane zdumienie, podobnie jak przyznanych mu pięć dok-
toratów honoris causa. Nie dajmy się temu omamić, Sepp Blatter 
jest ewidentnym przykładem złego przywódcy, jego standardy 
etyczne pozwalały mu tolerować korupcję w najbliższym otocze-
niu, a przykłady obłudy, kłamstwa i nepotyzmu można mnożyć. 
Nieudolne przywództwo na szczycie przekłada się zaś na jakość 
przywództwa na niższych szczeblach i jakość funkcjonowania 
całej organizacji. Najlepszym tego dowodem jest Polski Związek 
Piłki Nożnej i jego kolejni prezesi. W okresie 1999–2008 pre-
zesem PZPN był Michał Listkiewicz, kiedyś najlepszy polski 
sędzia międzynarodowy, w kolejnych latach, aż do 2012 roku,  
funkcję tę sprawował Grzegorz Lato, jeden z najwybitniejszych 
polskich piłkarzy, król strzelców MŚ w Niemczech w 1974 roku. 
Zamiana Listkiewicza na Latę na stanowisku prezesa odbyła się  
w atmosferze szantażu FIFA wobec polskiego rządu, który despe-
racko próbował wymusić głębokie zmiany sposobu funkcjonowa-
nia PZPN i polskiej piłki nożnej przeżartej korupcją i aferami. 
Ujawniona w 2004 roku piłkarska afera korupcyjna była jedną 
z największych na świecie. W trakcie postępowania sądowego 
postawiono zarzuty 650 osobom, skazano ponad 300 osób, a sąd 
do dziś nie uniewinnił żadnej z nich. Oskarżonymi w procesie 
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były wpływowe postacie polskiego futbolu, byli członkowie za-
rządu PZPN, sędziowie piłkarscy, obserwatorzy meczów z ramie-
nia PZPN, znani trenerzy, reprezentanci Polski w piłce nożnej, 
którzy za łapówki ustawiali wyniki meczów piłkarskich w różnych 
ligach. Grzegorz Lato miał uzdrowić polską piłkę nożną, przyrze-
kał uczynić to szybko i skutecznie, zapewniał, że jeśli przez rok nic 
nie zmieni się na lepsze, zrezygnuje ze stanowiska. Zapowiadał 
także rezygnację na wypadek nieudanego występu drużyny na-
rodowej na mistrzostwach Europy, które odbyły się w Polsce i na 
Ukrainie w 2012 roku. Tymczasem Polacy nie zdołali wyjść nawet 
z rozgrywek grupowych. A Grzegorz Lato wytrwał na stanowisku 
do następnych wyborów, w których ostatecznie nie wystartował, 
ale tylko dlatego, że nie uzyskał wystarczającego poparcia pozwa-
lającego na zgłoszenie kandydatury. Profesor Wojciech Przybyl-
ski, rzecznik etyki PZPN, przyznał, że w końcowej fazie rządów 
Laty związek sięgnął dna. Lato był wspaniałym piłkarzem, ale nie 
posiadał podstawowych kompetencji do pełnienia funkcji preze-
sa, zaczynając od znajomości języków obcych, na elementarnych 
umiejętnościach menedżerskich i przywódczych kończąc. Zarzu-
cano mu lenistwo, brak odpowiedzialności i działanie na szkodę 
PZPN, kiedy jednoosobowo, w trybie tajnym, bez przejrzystego 
przetargu i analiz finansowo-prawnych, przy sprzeciwie części za-
rządu, który nawet nie poznał treści umowy, podpisał kontrakt 
o sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych i marketingowych 
firmie Sportfive obowiązujący do 2020 roku. Popełniał wiele szo-
kujących gaf, na przykład o decyzji zwolnienia trenera reprezenta-
cji poinformował najpierw media, krytykował prokuratorów tro-
piących korupcję, aż w końcu w wyborach do władz europejskiej 
federacji piłkarskiej UEFA uzbierał zaledwie dwa głosy, w tym 
jeden własny, pomimo że był jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych członków FIFA. Skandalicznym przejawem niekompetencji 
prezesa Laty była decyzja o zastąpieniu emblematu orzełka na ko-
szulkach reprezentacji narodowej godłem PZPN i sponsora. Spra-
wą zajął się Sejm, wprowadzając obowiązek umieszczania godła 



3.  Nieudolność

73

państwowego na strojach reprezentacji narodowej we wszystkich 
dyscyplinach. Na koniec Latę pogrążyło ujawnienie przez biznes-
mena współpracującego z PZPN taśm z nagraniem rozmowy, któ-
ra mogła sugerować korupcję. Niezależnie od wartości dowodowej 
wymiar moralno-etyczny sprawy dyskwalifikował Latę jako przy-
wódcę i prezesa PZPN. W październiku 2012 roku nowym pre-
zesem PZPN został Zbigniew Boniek, najbardziej znany w skali 
międzynarodowej polski piłkarz, doświadczony na polu biznesu 
i działalności społecznej. Wybory wzbudziły ogromne zaintereso-
wanie i emocje, bo swoje kandydatury zgłosili m.in. poseł na Sejm 
z ramienia rządzącej Platformy Obywatelskiej – Roman Kosecki 
oraz były minister i aktualny deputowany do Parlamentu Europej-
skiego z ramienia największej partii opozycyjnej (PiS) – Ryszard 
Czarnecki. Nadzieje na poprawę sytuacji w PZPN i w polskiej pił-
ce nożnej są ogromne. Kibice liczą na to, że kolejna ikona polskiej 
piłki tym razem ich nie zawiedzie. 

FIFA i jej członkowie mają pociągającą misję i wizję działania. 
Deklarowanym celem jest ochrona zasad i wysokich standardów 
konkurencji sportowej oraz rozwój tej dyscypliny na całym świecie. 
Sport jest integralnym elementem rozwoju indywidualnego i spo-
łecznego. Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową 
na świecie, uprawiają ją setki milionów ludzi, wzbudza ogromne 
emocje wśród kibiców, jest powodem niezapomnianych pozytyw-
nych przeżyć, ale może też stać się zapalnikiem chuligańskich 
wybryków, a nawet międzynarodowych konfliktów. Ogromny 
wzrost zainteresowania piłką nożną w ostatnich kilkudziesięciu 
latach jest w większym stopniu związany z ogólnymi trendami  
globalizacyjnymi niż ze szczególnymi zasługami i rezultatami wy-
siłków organizacji piłkarskich i sprawnością zarządczą ich szefów. 
Wręcz przeciwnie, można przytoczyć wiele dowodów uzasadniają-
cych tezę, że to one nie nadążają za tempem rozwoju tej dyscypliny 
i wzrostem wymagań regulacyjnych i zarządczych. Nie wystar-
czy głosić, iż wartościami zasadniczymi są autentyzm, solidarność 
i uczciwość, trzeba zapewnić ich realizację, inaczej rzeczywistość 
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odsłoni pustosłowie, które staje się szyderczym zaprzeczeniem 
szczytnych ideałów. To jest właśnie przypadek FIFA i wielu jej 
organizacji członkowskich. Sepp Blatter jako przewodniczący 
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej okazał się nieudolnym 
przywódcą niezdolnym do realizacji zasadniczych wartości, które 
są fundamentem powodzenia organizacji i osiągania przez nią ko-
mercyjnych, a także społecznych celów strategicznych. 
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Rozdział 4. 

Nieumiarkowanie 

Nie ma większego nieszczęścia nad uleganie 
pożądaniom, większego przewinienia nad nienasycenie 

i większej klęski nad pragnienie zysku.

Lao-cy

Miary przestrzegaj i pory właściwej 
We wszystkim dokładnie

Hezjod

Nieumiarkowanie to brak samokontroli i zachowania racjonalnych 
proporcji w odniesieniu do pragnień zmysłowych. Nieumiarkowa-
nie to nic innego jak nieumiejętność panowania nad instynktami 
i potrzebami, nieudolność utrzymywania właściwych kontaktów 
z otoczeniem, obrażanie uczuć innych osób, dręczenie, zastrasza-
nie poprzez nieopanowane wybuchy złości, agresji, niezdolność 
do oceny, co jest dopuszczalne moralnie i społecznie akceptowa-
ne. W szerszym znaczeniu to nieumiejętność korzystania z dóbr 
materialnych zgodnie z ich rzeczywistym przeznaczeniem. O ile 
człowiek umiarkowany jest panem samego siebie, gdyż swoim 
pragnieniom stawia pewne granice, to postępowaniem człowieka 
nieumiarkowanego rządzą instynkty i popędliwość. Zachowanie 
umiaru bynajmniej nie oznacza ascezy, a tylko umiejętne zaspo-
kajanie pragnień, we właściwy sposób, w odpowiednim miejscu 
i czasie. Zasada złotego środka pozwala znaleźć odpowiednią gra-
nicę dla instynktów, pokusy, żądzy i popędów, nie prowadząc do 
zezwierzęcenia. Nieumiarkowanie bowiem w każdej postaci jest 
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dla człowieka niebezpieczne, zwłaszcza kiedy prowadzi do al-
koholizmu, narkomanii, rozpusty czy innych zachowań autode-
strukcyjnych. Powściągliwość jest fundamentem zrównoważone- 
go życia i dobrych relacji z otoczeniem i jest niezbędna do zacho-
wania wewnętrznego ładu. Popędliwość zaś w każdym aspekcie 
prowadzi do napięć i problemów z innymi osobami, a na końcu 
z samym sobą. 

Studiując biografie niegdysiejszych wielkich przywódców, 
można odnieść wrażenie, że nieumiarkowanie było ich przywile-
jem, a niejednokrotnie nawet cechą wyróżniającą, jak to się działo 
w przypadku Nerona. Na potrzebę zachowania cnoty umiarko-
wania wskazywali starożytni filozofowie, Sokrates i Arystoteles, 
a później także Tomasz z Akwinu, stąd stała się ona w tradycji 
chrześcijańskiej jedną z czterech cnót kardynalnych. Współcze-
śnie nieumiarkowanie jest uznawane za niemoralne, nawet jeśli 
nie narusza integralności innych. Prasa angielska w 2002 roku 
szczegółowo opisała przypadek spotkania sześciu menedżerów 
Barclays Capital, jednego z banków inwestycyjnych z siedzi-
bą w londyńskim City, którzy świętowali otrzymanie sowitych  
premii rocznych w jednej z restauracji londyńskich. Kolacja odby- 
ła się w spokojnej atmosferze, bez żadnych ekscesów, jedynym  
odstępstwem od przyjętych standardów był rachunek, który  
wyniósł 44 tys. funtów, czyli ponad 200 tys. złotych. Właściciel 
restauracji, niejaki Petrus, był tak zadowolony, że policzył tylko  
za wypite wino, a koszty jedzenia wziął na siebie. Panowie nie wy-
pili wcale tak dużo, zaledwie kilka butelek, ale najdroższa Château 
Pétrus z 1947 roku kosztowała 12 300 funtów. Goście zapłaci-
li z własnej kieszeni, więc gdy sprawa przeniknęła do mediów,  
pracodawca specjalnie się tym nie przejął, argumentując, iż to pry-
watna sprawa jego pracowników. Na tym by się zapewne skoń-
czyło, gdyby nie to, że część poniesionych kosztów panowie póź-
niej próbowali w tajemnicy przedstawić jako wydatek firmowy.  
Wszyscy z wyjątkiem jednego zostali zwolnieni w trybie natych-
miastowym.  
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Inny przypadek nieumiarkowania, znacznie bardziej drastycz-
ny, to człowiek, który miał wszystko. Prezes Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, najpotężniejszej i najbardziej wpływowej 
instytucji finansowej na świecie, żonaty z bogatą i niezwykle atrak-
cyjną kobietą, pewny kandydat na prezydenta Francji, światowe-
go mocarstwa militarnego i gospodarczego – Dominique Strauss- 

-Kahn, nazywany w skrócie DSK. 
W dniu 14 maja 2011 roku stracił wszystko, na co tak dłu-

go i ciężko pracował, szansę na prezydenturę, a nawet możliwość 
dalszej kariery politycznej, pozycję w świecie finansów, reputację 
i godność, przyjaciół i znajomych, a w konsekwencji także małżon-
kę. Najpierw został wyprowadzony przez policję z samolotu Air 
France gotowego do startu do lotu do Paryża, a następnie oskarżo-
ny i osadzony w areszcie pod zarzutem próby gwałtu na pokojówce 
w jego apartamencie w hotelu Sofitel w Nowym Jorku. Jak do tego 
doszło, że sześćdziesięciojednoletni dojrzały mężczyzna, człowiek, 
który osiągnął tak wiele sukcesów politycznych i biznesowych, do-
świadczony i przewidujący, dający sobie radę w najtrudniejszych 
sytuacjach zawodowych, nie potrafił pohamować popędu seksu-
alnego i żądzy zaspokojenia chwilowych pragnień? To pytanie 
z pewnością zajmuje psychologów, a dla naszych rozważań jest 
istotne o tyle, że przypadek ten, kiedy postępowaniem człowieka 
rządzą instynkty i popędliwość, stanowi klasyczny przykład nie-
umiarkowania i braku samokontroli. 

Życie i działalność Dominque Strauss-Kahna pokazują, że to 
co się stało, ma źródło w jego wcześniejszym postępowaniu i na-
stawieniu do innych oraz do siebie. DSK ukończył prawo i napisał 
doktorat z ekonomii, był profesorem Uniwersytetu Paryskiego. 
Nie był działaczem partyjnym, ale jego zdolności umożliwiły mu 
błyskotliwą karierę polityczną. Trzykrotnie pełnił funkcję mini-
stra, najpierw ds. przemysłu i handlu zagranicznego w okresie od  
17 maja 1991 roku do 2 kwietnia 1992 roku w rządzie Édith  
Cresson, następnie do 29 marca 1993 roku był ministrem przemysłu 
i handlu zagranicznego w gabinecie premiera Pierre’a Bérégovoy.  
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W trudnym momencie dla francuskiej Partii Socjalistycznej, 
w roku 1997, napisał program gospodarczy, którego sztandarową 
reformą był trzydziestopięciogodzinny tydzień pracy. Po wygra-
nych wyborach został ministrem gospodarki i finansów. Trzymał 
stery francuskiej gospodarki w okresie przygotowań i wejścia Fran-
cji do strefy euro. Był też kandydatem na premiera w wyborach 
w 2002 roku, przegranych przez Partię Socjalistyczną. W 2007 
roku wystartował w prawyborach Partii Socjalistycznej do wy-
borów prezydenckich i przegrał z Ségolène Royal, która poniosła 
porażkę z Nicolasem Sarkozym w 2007 roku. Prezydent Sarkozy, 
widząc jednak zagrożenie ze strony DSK, postanowił pozbyć się 
potencjalnego rywala z krajowej sceny politycznej i niezwłocznie 
załatwił mu intratną i prestiżową funkcję dyrektora zarządzają-
cego, prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego urzę-
dującego w Waszyngtonie. Prezydentura Nicolasa Sarkozy’ego 
w trudnym okresie światowego kryzysu finansowego była pasmem 
spadającego poparcia dla prawicy i prezydenta, który nie radził so-
bie w kraju i nie miał sukcesów za granicą. W tym samym czasie 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy stał się ważnym ośrodkiem 
władzy, odgrywającym istotną rolę w zwalczaniu kryzysu finan-
sowego, a jego szef występował w roli zbawcy zagrożonych go-
spodarek największych państw i całych światowych finansów. 
W wyniku światowego kryzysu finansowego  MFW nieustannie 
znajdował się na pierwszych stronach gazet, a działalność jego 
szefa postawiła fundusz w centrum nowego ładu finansowego. 
Dominique Strauss-Kahn stał się zatem najbardziej wpływowym 
politykiem francuskim na świecie, ciesząc się dużą niezależno-
ścią jako przedstawiciel międzynarodowej instytucji. Miał opinię 
sprawnego menedżera, który z powodzeniem przeprowadził waż-
ne reformy wewnętrzne w MFW i zmienił jego oblicze. Był lu-
biany przez swoich współpracowników. W ciągu zaledwie dwóch 
lat Strauss-Kahn zmienił tę skostniałą instytucję nie do poznania. 
A gdy w 2010 roku zatwierdzono szereg reform, m.in. obszer-
ną reformę prawa do głosu oraz reformę udziału kwotowego, co 
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pozwoliło docelowo trzykrotnie podwyższyć budżet, głównie na 
skutek wpłat wschodzących gospodarek krajów BRICS, odbudo-
wał renomę i znaczenie MFW. Najważniejsza zmiana dotyczyła 
podejścia do warunków pomocy dla gospodarek znajdujących się 
w kryzysie i porzucenia ortodoksyjnego neoliberalnego stanowi-
ska na rzecz mniej restrykcyjnego wspomagania typu keynesow-
skiego. W ten sposób MFW stanął na wysokości zadania i prze-
prowadził skuteczną akcję ratunkową w gospodarce światowej. 
Mówiący świetnie po angielsku i niemiecku Francuz znakomi-
cie wypełniał funkcje szefa MFW; wielu obserwatorów wątpiło 
więc, czy zdecyduje się podjąć walkę o urząd prezydenta Francji 
w wyborach 2012 roku, nawet wówczas, gdy w badaniach opi-
nii publicznej zdecydowanie prowadził z urzędującym Nicolasem 
Sarkozym, zyskując w drugiej turze przewagę 62 do 38% głosów. 
On sam unikał jednak jasnej odpowiedzi na ten temat, chociaż 
spekulowano, że jego żądza władzy nie pozwoli mu zrezygnować 
z pewnej wygranej. Hamulcem mogły być tylko nieczyste sprawy 
z przeszłości, których ujawnienia mógł się obawiać w toku brutal-
nej kampanii wyborczej. W 1999 roku, po oskarżeniach o korup-
cję w sprawach toczących się przeciwko koncernowi paliwowemu  
Elf Aquitaine i studenckiemu towarzystwu ubezpieczeń wzajem-
nych MNEF, DSK złożył dymisję z urzędu ministra gospodarki  
i finansów. Co prawda w roku 2001 został oczyszczony ze wszyst-
kich zarzutów, ale później pojawiły się jeszcze inne oskarżenia 
w sprawach korupcyjnych i obyczajowych. W 2008 roku „The Wall 
Street Journal” ujawnił romans z Piroską Nagy, pracownicą MFW, 
a przyczyną skandalu było ewentualne nadużycie władzy, co 
w praktyce oznaczało nakłonienie podwładnej do romansu. Rada 
nadzorcza funduszu wszczęła dochodzenie, ale w jego trakcie do-
szła do wniosku, że kobieta romansowała dobrowolnie, i ostatecz-
nie nie wniosła o zwolnienie DSK. On sam przyznał się publicznie 
do „błędnej oceny sytuacji”, przeprosił pracowników i przyrzekł, 
że „nic podobnego więcej się nie wydarzy”. Wcześniej wypłynęła 
na jaw sprawa Tristane Banon, pisarki i dziennikarki francuskiej,  
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która jeszcze w 2002 roku rozważała wytoczenie procesu Strauss- 
-Kahnowi o próbę gwałtu podczas wywiadu, który z nim przepro-
wadzała w jego paryskim mieszkaniu. Podobno zrezygnowała wtedy 
z wniesienia sprawy do sądu za namową matki, radnej Partii Socja-
listycznej. O incydencie opowiedziała w 2006 roku w plotkarskim 
programie telewizyjnym, w którym nazwisko Strauss-Kahna zagłu-
szono, lecz do publiczności i tak doszło, że chodziło o DSK. Można 
było się spodziewać natychmiastowego skandalu, ale Francja pod 
tym względem jest krajem, gdzie politykom wybacza się więcej niż 
gdzie indziej. W 2011 roku Tristane Banon jednak oskarżyła DSK 
o próbę gwałtu. Śledczy stwierdzili wprawdzie, że w świetle dostęp-
nych dowodów Strauss-Kahn dopuścił się wobec pisarki napastowa-
nia seksualnego, ale sprawy z tego paragrafu ulegają przedawnieniu 
po trzech latach, więc prokuratura umorzyła śledztwo. Według  
tygodnika „L’Express”, Strauss-Kahn miał wtedy zeznać, że „chciał 
tylko pocałować” Banon, lecz ona go odepchnęła i po tej stanowczej 
odmowie pisarki „nie nalegał”. Sama Tristane Banon twierdzi, że 
DSK zachowywał się „jak szympans w okresie rui” i dopiero po 
szamotaninie udało się jej uciec z jego pokoju.

Afera w hotelu Sofitel, zakończona spektakularnym aresztowa-
niem na lotnisku JFK w Nowym Jorku, wstrząsnęła karierą zawo-
dową Strauss-Kahna i zaprzepaściła polityczne szanse na zostanie 
we Francji człowiekiem numer jeden. Co prawda nowojorski sąd 
po kilku miesiącach oddalił zarzut o napaść i gwałt na pokojówce 
Nafissatou Diallo i oczyścił Dominique Strauss-Kahna, przyzna-
jąc mu pośrednio rację, że seks odbył się za obopólną zgodą, ale nie 
zmienia to faktu, że nie doszłoby do niczego, gdyby nie jego sła-
bość do seksualnych ekscesów. W trakcie toczącego się niezależnie 
procesu cywilnego kilka miesięcy później DSK i pokojówka Nafis-
satou Diallo zawarli ugodę, która kosztowała DSK kilka milionów 
dolarów. W świetle dalszych wydarzeń wydaje się, że sprawa ta była 
zaledwie wierzchołkiem góry lodowej występków człowieka po-
zbawionego umiarkowania i wszelkich hamulców, który sam siebie 
określał jako libertyna. W lutym 2012 roku tym razem francuskie 



4.  Nieumiarkowanie

83

organy ścigania zdecydowały o zatrzymaniu na 48 godzin byłego 
szefa MFW pod zarzutem współudziału w stręczycielstwie i po-
plecznictwa w malwersacjach, w tzw. aferze Carlton w Lille. Tym 
razem chodziło o „libertyńskie wieczory” w Paryżu i Waszyngto-
nie organizowane przez siatkę stręczycieli z Lille, którzy zapew-
niali udział prostytutek w towarzyskich spotkaniach zakończonych 
seksem. Każdy z wieczorów kosztował kilkanaście tysięcy euro, 
luksusowe call girls były opłacane przez prywatne firmy, a udział  
w nich brali dwaj biznesmeni powiązani z Partią Socjalistyczną 
oraz zastępca szefa policji w departamencie Nord. Zebrana przez 
policję dokumentacja potwierdza, że wieczory odbywały się nie 
tylko przy okazji wizyt we Francji, głównie w Paryżu, szefa MFW, 
ale także w Waszyngtonie, dokąd prostytutki wyjeżdżały jako se-
kretarki firm finansujących te spotkania. Należy się domyślać, że 
biznesmeni i szef policji liczyli na wymierne korzyści w przypad-
ku, gdy beneficjent korzystający z hojnie przez nich zapewnianych 
radości życia zostanie prezydentem. DSK wykorzystywał każdą 
okazję, a nawet był inicjatorem takich imprez i sam zgłaszał na nie 
„zapotrzebowanie”. Gdy zarzucono mu stręczycielstwo, bo prze-
cież korzystanie z usług prostytutek nie jest karalne, stwierdził, że 
nie miał pojęcia, że kobiety otrzymywały pieniądze. 

Opisane przypadki, a także wiele innych zdarzeń pokazują 
ponury obraz człowieka, który obdarzony nieprzeciętnymi zdol-
nościami, umiejętnie lawirował w mętnych wodach biznesu i poli-
tyki, pnąc się po szczeblach kariery, aż dotarł na sam szczyt. Jego 
brak umiarkowania, by nie powiedzieć dosłownie – rozpusta, był 
od dawna częścią jego życia. Zamiast zwiększać samokontrolę, 
ograniczać swoje rozpasane żądze, w miarę wspinania się po ścież-
ce kariery Dominique Strauss-Kahn tracił umiar i kontrolę nad 
własnymi zmysłami. Coraz większa władza i wpływy, jakie posia-
dał, uśpiły w nim nie tylko wszelką moralność, ale także instynkt 
samozachowawczy. W końcu otrzymał to, na co zasłużył, spadł na 
samo dno, szybko opuścił go tłum doradców, potakiwaczy i po-
chlebców, którym zapewniał rozliczne profity, następnie odeszli 
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partyjni towarzysze i koledzy, na końcu przyjaciele i żona. DSK 
jest przykładem zdegenerowanego lidera, który przed wybuchem 
skandalu był przywódcą, na którego liczyła światowa gospodarka, 
a także nadzieją socjalistów na pokonanie w wyborach prezydenc-
kich Nicolasa Sarkozy’ego. W rezultacie wygrał z nim człowiek 
znikąd, Françoise Hollande, który początkowo nie miał najmniej-
szych szans z DSK, o konkurencji z Sarkozym nawet nie mówiąc. 
Pewnie dlatego, że był zaprzeczeniem obu panów, którzy brylowali 
w świecie celebrytów, efektowni, bogaci i sławni, ożenieni z pięk-
nymi i majętnymi kobietami. Francuzi zapragnęli mieć prezydenta 
normalnego, takiego jak oni.  

Borys Jelcyn rozbłysnął na firmamencie polityki rosyjskiej w mo-
mencie, kiedy zgasła gwiazda Michaiła Gorbaczowa, autora re-
form pierestrojki, które doprowadziły do upadku komunizmu na 
świecie. Wygrał zdecydowanie wybory powszechne i w czerwcu 
1991 roku został prezydentem Rosji. I już miesiąc później stanął 
przed największą próbą swojego życia. W przeddzień podpisania 
nowego traktatu związkowego, który miał zapobiec rozpadowi 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wybuchł pucz 
przeciwko prezydentowi ZSRR Michaiłowi Gorbaczowowi. Gor-
baczow został uwięziony w areszcie domowym, na całym teryto-
rium związku ogłoszono stan wyjątkowy, a do Moskwy wkroczyły 
pancerne oddziały wojskowe i okrążyły wszystkie ważniejsze gma-
chy w mieście. Po stronie Gorbaczowa stanął wybrany niedawno 
prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn, który w przełomo-
wym momencie wdrapał się na czołg i przy biernej postawie żoł-
nierzy ogłosił, że nie uznaje zamachu stanu, i wezwał rodaków do 
sprzeciwu oraz bojkotu zarządzeń przywódców puczu. W odpo-
wiedzi na apel Jelcyna wokół budynku parlamentu Rosji utworzył 
się żywy kordon obronny. Część oddziałów wojskowych znajdu-
jących się w Moskwie, w tym elitarne jednostki antyterrorystycz-
ne, mające za zadanie zdobyć budynek parlamentu, przeszła na 
stronę Jelcyna. Pucz upadł, a Jelcyn stał się bohaterem, obrońcą  
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demokracji. W kilka dni później zlikwidowano Komunistyczną 
Partię Związku Radzieckiego, jednocześnie całkowicie margina-
lizując rolę przywróconego do władzy prezydenta ZSRR Micha-
iła Gorbaczowa. Jelcyn uzyskał pełnię władzy. Od tego momentu 
jego popularność i wpływy rosły, a znaczenie Gorbaczowa malało. 
Wkrótce doszło do likwidacji ZSRR i Jelcyn przejął od Gorbaczo-
wa kody aktywacyjne głowic jądrowych. Wykorzystując poparcie 
społeczne, w następnych latach konsekwentnie dążył do zmiany 
systemu władzy i wprowadzenia rządów prezydenckich w kraju, 
w którym dotychczas występował dualizm władzy wykonawczej 
dzielonej pomiędzy prezydenta a rząd. Spór z Radą Najwyższą, 
niechętną tej inicjatywie, eskalował we wrześniu 1993 roku, kiedy 
prezydent przystąpił do opracowania nowej konstytucji i równo-
cześnie rozwiązał parlament, wyznaczając nowe wybory na gru-
dzień. Deputowani nie uznali prezydenckiego dekretu i zdymi-
sjonowali Jelcyna. W odpowiedzi siły zbrojne wierne Jelcynowi 
przypuściły atak na budynek parlamentu, ten sam, którego dwa 
lata wcześniej Jelcyn bronił przed wrogami Gorbaczowa. Według 
oficjalnych danych zginęło wtedy 156 osób, a 350 zostało rannych. 
12 grudnia 1993 roku administracja prezydenta opracowała projekt 
konstytucji uchwalonej w drodze referendum, która ustanawiała  
de facto prezydencki system władzy, dając Jelcynowi szerokie  
prerogatywy w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

Polityczne zwycięstwo, rozpoczynające okres niezwykle waż-
nych i ogromnie trudnych reform ustrojowych i gospodarczych, 
było łatwiejsze niż wypracowanie sukcesu transformacji kraju, któ-
ra jawiła się jako długotrwały i bolesny dla społeczeństwa proces. 
Borys Jelcyn, mimo podobnego rodowodu politycznego i komu-
nistycznych korzeni, nie miał zahamowań natury ideologicznej. 
Przeobrażenie partyjnego aparatczyka w zwolennika demokracji 
nie dziwi, taki był znak czasu, ale zaskakuje fakt, że jego wybór go-
spodarczy padł na neoliberalizm. Kluczowe stanowiska w rządzie, 
którym wobec nieobsadzonego stanowiska premiera przewodził 
Jelcyn, objęli liberałowie, zwolennicy radykalnej reformy gospo-
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darczej. Aby zapewnić poparcie parlamentu, Jelcyn sam przed- 
stawił program radykalnych reform gospodarczych, które opierały się  
na modelu terapii szokowej, opracowanym przez amerykańskiego 
ekonomistę Jeffreya Sachsa i rosyjskiego liberała Jegora Gajdara, 
który jako minister finansów i gospodarki, a później wicepremier 
stał się siłą napędową przeprowadzanych reform. Plan Gajdara, 
wprowadzony w 1992 roku, zakładał szybkie przejście z ustro-
ju gospodarki centralnie sterowanej do realiów wolnego rynku.  
W rezultacie kontroli płac i jednoczesnego kilkunastokrotnego 
wzrostu cen realne dochody społeczeństwa spadły o 60% i więk-
szość ludzi znalazła się poniżej progu ubóstwa. Dodatkowo brak 
indeksacji oszczędności bankowych spowodował praktycznie ich 
utratę. Produkcja przemysłowa obniżyła się do poziomu z roku 
1976, a konsumpcja spadła do poziomu z lat sześćdziesiątych. Pry-
watyzacja gospodarki poprzez przekazanie obywatelom czeków 
prywatyzacyjnych, dopuszczonych do wolnego obrotu rynkowego, 
doprowadziła szybko do zasadniczej zmiany struktury własności. 
Do 1994 roku ponad połowa przedsiębiorstw przeszła w ręce pry-
watne, a dwie trzecie PKB było wytwarzane przez niepaństwowy 
sektor gospodarki. W pierwszym etapie nie podlegały prywatyzacji 
przedsiębiorstwa strategicznych sektorów gospodarki, do których 
zaliczono m.in. przemysł wydobywczy oraz przetwórstwo surow-
ców mineralnych i energetycznych, dające większość przychodów  
eksportowych. 

Pod koniec pierwszej kadencji rządów Borysa Jelcyna gospodar- 
ka znajdowała się w dalszym ciągu w okresie transformacji, która 
nie przynosiła jednak spodziewanych efektów, produkt narodowy 
spadał w kolejnych latach w ujęciu realnym7, koszty społeczne sta-
wały się coraz wyższe, czego efektem było coraz większe ubóstwo 
i walka o przetrwanie szerokich mas społecznych. Niezadowole-

7 Spadek realny PKB Rosji wynosił w  roku 1992 – 14,5%, 1993 – 8,7%, 1994 – 12,7%, 
1995 – 4,1%.
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nie zwykłych ludzi rosło, a pogłębiający się deficyt budżetu groził 
bankructwem państwa, co oznaczało katastrofę społeczną. W kry-
tycznym 1995 roku nie tylko przedsiębiorstwa państwowe, ale też 
administracja państwowa zalegały z wypłatami dla urzędników po 
kilka miesięcy. Aby myśleć o szansach na powtórną prezydenturę, 
Jelcyn musiał koniecznie zdobyć pieniądze na kampanię. W tym 
czasie pojawił się poważny konkurent, którego popularność wzra-
stała wraz z pogłębiającym się chaosem gospodarczym i brakiem 
odczuwalnych społecznie rezultatów transformacji systemowej. 
Był nim Giennadij Ziuganow stojący na czele Komunistycznej 
Partii Federacji Rosyjskiej, którego wrogie nastawienie do prywa-
tyzacji majątku państwowego musiało budzić obawy wyłaniającej 
się młodej klasy rosyjskich kapitalistów. Wtedy to grupa magna-
tów finansowych, na czele z Władimirem Potaninem, właścicie-
lem banku Oneksim, i Michaiłem Chodorkowskim kontrolującym 
Menatep przedstawiła rządowi propozycję udzielenia pożyczek 
w wysokości 9,1 tryliona rubli (ok. 2 mld dolarów) pod zastaw 
najcenniejszych aktywów Rosji, akcji dwunastu wybranych pań-
stwowych przedsiębiorstw przemysłu paliwowo-energetycznego 
i wydobywczego, m.in. Jukosu, Sibnieftu, Łukoilu, Sidanko i No-
rylskiego Nikielu. W razie niemożliwości spłaty pożyczek akcje 
miały zostać wystawione na sprzedaż, a pożyczkodawcy uzyski-
wali prawo do 30-procentowego zysku ponad pierwotną wyce-
nę zastawionych akcji. Akceptacja propozycji określana jest jako 
„sprzedaż stulecia” i moment narodzin rosyjskiej oligarchii, bo jak 
się można spodziewać, rząd nie wywiązał się z zobowiązań spłaty 
i w trybie ograniczonych „aukcji zastawnych”, za ułamek rzeczy-
wistej wartości, najcenniejsze aktywa narodowe przeszły w ręce 
wąskiej grupy magnatów finansowo-przemysłowych, którzy wcze-
śniej udzielili rządowi kredytów. Aukcje zastawne były szczegól-
nie kontrowersyjnym sposobem prywatyzacji, który miał charakter 
korupcyjny, gdyż aktywa zmieniły właściciela dzięki zaniżeniu ich 
ceny, w nieprzejrzystym procesie sprzedaży, w którym brała udział  
ograniczona grupa potencjalnych nabywców. W drugim etapie 
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prywatyzacji powszechnie wykorzystywano formę otwartych au-
kcji spełniających wymagania konkurencji rynkowej i konkursów 
inwestycyjnych, co umożliwiało przejmowanie podupadających 
zakładów za symboliczną kwotę w celu restrukturyzacji i realiza-
cji przyrzeczonego programu inwestycyjnego. Wobec małej do-
stępności kapitału i ograniczonego grona potencjalnych nabyw-
ców, którymi w dużej części byli ówcześni dyrektorzy i powiązani 
z nimi dorobkiewicze okresu przejściowego, następowało uwłasz-
czenie według wartości rynkowej, ale znacznie poniżej wartości 
rzeczywistej. Proces pierwotnej akumulacji kapitału, odbywający 
się w postkomunistycznej Rosji na zasadach korupcyjnego uwłasz-
czenia, ustanowił szczególny rodzaj kapitalizmu zdominowanego 
przez wąską grupę oligarchów, byłych komunistycznych me-
nedżerów-aparatczyków i spekulantów. W efekcie Rosja, kiedyś 
kraj totalnej urawniłowki, jest obecnie krajem o największym na 
świecie rozwarstwieniu dochodów i majątku. W Moskwie miesz-
ka najwięcej miliarderów na świecie, a spośród 330 miliarderów 
mieszkających w Europie jedną trzecią stanowią Rosjanie, których 
majątek wynosi ponad 450 mld dolarów. 

Aby to mogło się ziścić, Borys Jelcyn musiał wygrać wybory 
w 1996 roku. I tak się stało. Jego kampania została hojnie sfinanso-
wana przez oligarchów i była mocno wspomagana przez należące 
do nich media. On sam w trakcie kampanii wykazał niebywałą 
determinację i poświęcenie, co kosztowało go kolejny zawał serca. 
Ostatecznie Jelcyn utrzymał się jednak przy władzy, ale kosztem 
zależności od oligarchów, toteż stał się ich zakładnikiem. W miarę 
upływu czasu oligarchowie poprzez nieformalne układy zdobyli 
ogromny wpływ na prezydenta Jelcyna, w praktyce sami decydo-
wali o obsadzie stanowisk rządowych i kluczowych publicznych 
funkcji gospodarczych. Mieli decydujący głos w sprawach go-
spodarczych, a ich celem było uzyskanie przywilejów dla reali-
zacji własnych nieposkromionych ambicji ekspansji gospodarczej. 
Zadanie mieli ułatwione, gdyż Jelcyn, który zawsze nadużywał  
alkoholu, w okresie sprawowania władzy prezydenckiej stał się na-
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łogowym alkoholikiem. Jeśli nałogowo i w sposób niekontrolowany 
pije osoba prywatna, to ogromny problem ma rodzina, żona, dzieci 
i osoby najbliższe. Kiedy alkoholikiem jest jednak głowa państwa, 
staje się to problemem całego państwa, z tego względu, że osoba 
ta ma wpływ na funkcjonowanie rządu, aparatu władzy, a więc jej 
działania dotyczą całego społeczeństwa. W tym przypadku po-
twierdziła się niestety przykra, wstydliwa i ukrywana prawda, że 
alkoholizm jest w Rosji plagą narodową; liczbę alkoholików sza-
cuje się tam na 2,1 mln osób. I to właśnie prezydent stał się jej 
żywym dowodem. Alkohol jest co roku przyczyną śmierci pół mi-
liona obywateli Rosji, a 30% przypadków śmierci wśród mężczyzn  
i 16% wśród kobiet ma związek ze spożyciem alkoholu. Prawo za-
brania prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu 
ze względu na zagrożenie, jakie stwarza pijany kierowca dla innych 
użytkowników dróg, a co dopiero notorycznie pijany prezydent,  
mający przez 24 godziny dostęp do kodów aktywacyjnych wyrzut-
ni rakiet wyposażonych w głowice jądrowe? Borys Jelcyn nigdy nie 
rozstawał się z teczką kodów aktywacyjnych. Naoczni świadkowie 
wspominają, że podczs wszczepienia by-passów oddał ją dopiero 
na stole operacyjnym, tuż przed zabiegiem, i zażądał jej zwrotu 
zaraz po przebudzeniu. 

Alkohol to zdradliwa używka, której nadużywanie wpływa 
negatywnie na cały organizm człowieka, wszystkie wewnętrz-
ne narządy, w tym serce, wątrobę i mózg. Alkoholik to według 
Światowej Organizacji Zdrowia „osoba pijąca nadmiernie, której 
uzależnienie od alkoholu osiąga poziom zauważalnych zaburzeń 
psychicznych lub wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie fizycz-
ne i psychiczne, relacje interpersonalne, funkcjonowanie społeczne 
i ekonomiczne”. Alkoholizm to w szerszym pojęciu według Świa-
towej Organizacji Zdrowia „wszelki sposób picia napojów alkoho-
lowych, który wykracza poza miarę tradycyjnego, zwyczajowego 
spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społecz-
ności picia towarzyskiego”. Alkoholizm jest od dawna uznawany 
za chorobę, która w długim okresie niszczy człowieka całkowicie 
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pod względem fizycznym, umysłowym, psychicznym i duchowym. 
Jej przyczyną jest brak umiaru w spożywaniu alkoholu, który pro-
wadzi do uzależnienia. Jest wynikiem braku samokontroli i samo-
dyscypliny, zwalczenie choroby bywa często dramatycznie trudne 
i niemożliwe bez pomocy innych ludzi, nie tylko lekarzy, ale rów-
nież rodziny, kolegów i współpracowników. 

Jelcyn zaczął pić bez umiaru wkrótce po tym, jak został prezy-
dentem Rosji, kiedy stanął przed niezwykłym wyzwaniem kiero-
wania mocarstwem światowym w okresie transformacji systemo-
wej, politycznej i gospodarczej, w zakresie dotychczas nieznanym 
w historii. W swojej autobiografii Midnight Diaries wspomina: 
„wtedy zauważyłem, że niepokój łagodzi jedynie alkohol, uspo-
kajałem się dopiero po kliku głębszych”. Zaczął tłumić stres al-
koholem, którego nadużywanie w Rosji nie jest bynajmniej rzad-
kością. Szef osobistej ochrony prezydenta w latach 1991–1996 
Aleksander Korżakow ujawnił, że często prezydent zaczynał pić 
już o godzinie jedenastej przed południem i trwało to do póź-
nych godzin wieczornych. Pijąc alkohol, nie był w stanie podołać 
swoim codziennym obowiązkom, a jego pijaństwo powodowało, 
że nie przychodził na umówione spotkania, znikał na długie go-
dziny, zapominając o wszystkim. Potem zaczął pojawiać się pijany 
publicznie, na sesjach Rady Prezydenckiej, Dumy Państwowej, na 
spotkaniach z wyborcami, dziennikarzami. Doszło to tego, że nie 
potrafił powstrzymać się od picia nawet w czasie oficjalnych wi-
zyt zagranicznych i na oczach świadków wprawiał w zakłopotanie 
swoich gospodarzy. Kompletnie pijany uczestniczył w ceremonii 
wycofania wojsk Armii Czerwonej z terytorium byłej NRD w Ber-
linie w sierpniu 1994 roku; umówiony na spotkanie z premierem 
Irlandii, nie był w stanie wyjść z samolotu, a następnie odleciał do 
Rosji, gdzie zakomunikował dziennikarzom, że zaspał, ponieważ 
ochrona go nie obudziła. W czasie sesji NATO-Rosja w pewnym 
momencie publicznie oznajmił, że rosyjskie pociski nie zagrażają 
państwom Sojuszu Atlantyckiego, i nikt nie wiedział, o co mu 
chodzi. Cały świat wiedział o jego braku umiarkowania w spo-
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żywaniu alkoholu, jego zachowanie wielokrotnie było kompromi-
tujące, powodowało zakłopotanie, nieporozumienia, upokorzenie. 
Alkoholizm miał znaczący wpływ na jego działanie i zachowanie 
jako prezydenta. Pogłębiał kłopoty zdrowotne i ograniczał zdol-
ność do sprawnego kierowania państwem. 

W drugiej kadencji Jelcyn stał się niedołężnym prezydentem 
upadającego mocarstwa, słabego pod względem gospodarczym 
i politycznym, destabilizowanego przez chaos gospodarczy, targa-
nego wewnętrznymi konfliktami, które w końcu ogłosiło okreso-
we zaprzestanie spłaty państwowych zobowiązań zagranicznych 
i w czasie kryzysu finansowego w 1998 roku stanęło na krawę-
dzi bankructwa. Niezdolny wyprowadzić kraj z kryzysu i podołać 
modernizacyjnym wyzwaniom, Borys Jelcyn zrezygnował ze sta-
nowiska prezydenta Rosji 31 grudnia 1999 roku, w ostatni dzień 
XX wieku, na rzecz Władimira Putina. Schorowany, wyczerpany 
psychicznie i fizycznie, odsuwał się z bólem od władzy, którą tak 
kochał i której tak pożądał, a której nie potrafił umiejętnie spra-
wować. Największym jego ograniczeniem było nieumiarkowanie 
i brak samokontroli, które pozwoliły rozwinąć się chorobie alkoho-
lowej. W tym sensie był człowiekiem słabym, który na domiar złe-
go nie mógł liczyć na pomoc ze strony swojego otoczenia zajętego 
głównie zwalczaniem skutków, a nie przyczyn dramatu. Wydaje 
się, że większość jego popleczników to zwykli pochlebcy nasta-
wieni na korzystanie z przywilejów pozostawania w kręgu władzy, 
podczas gdy on sam potrzebował asertywnego wsparcia.
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Rozdział 5. 

Hipokryzja 

Hipokryzja to hołd składany cnocie przez występek.

François de La Rochefoucauld

Słowem, brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie: 
Wszak wiedzieć nikt nie będzie, a niech pani wierzy, 

Że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży. 
Zgorszenie świata – oto, co sumienie gniecie, 

I wcale ten nie grzeszy, kto grzeszy w sekrecie.

Tartuffe – Świętoszek, Molier

Hipokryzja to postawa oparta na obłudzie, dwulicowości i nie-
szczerości, przypisywaniu sobie pozytywnych cech, które dana 
osoba „posiada” jedynie w sferze deklaracji. W istocie rzeczy za-
tem hipokryzja sprowadza się do kłamstwa i oszustwa, które stają 
się narzędziem manipulacji. Zachowanie przywódcy mające na 
celu wprowadzenie innych w błąd co do jego rzeczywistych in-
tencji jest zaprzeczeniem przywództwa, którego podstawą winna 
być prawdomówność. Przywódca głoszący zasady, których sam 
nie przestrzega, to najlepszy przykład nieuczciwego z gruntu 
hipokryty.

Lance Armstrong jest jednym z najbardziej znanych sportowców 
na świecie. U szczytu swojej popularności był w Stanach Zjed-
noczonych jednym z najbardziej cenionych i podziwianych ludzi, 
stawianym jako przykład do naśladowania w życiu, sporcie i bizne-
sie. Stał się legendą jako fenomenalny sportowiec, gdy zdobył tytuł 
mistrza świata w kolarstwie szosowym i zwyciężył siedmiokrotnie  
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w Tour de France, najstarszym i najtrudniejszym na świecie wie-
loetapowym wyścigu kolarskim rozgrywanym od 1903 roku. 
Swoje największe sukcesy sportowe osiągnął po tym, jak zacho-
rował na chorobę nowotworową. Był bliski śmierci, ale udało mu 
się przezwyciężyć raka i wrócić do sportu wyczynowego, czego 
nikt się nie spodziewał. Po osiemnastu miesiącach wystartował 
w Tour de France, którego długość wynosi ponad 3000 km, tra-
sa wiedzie dookoła Francji przez górskie drogi Alp i Pirenejów, 
a mordercze zmagania trwają trzy tygodnie. Siedem lat pod rząd, 
począwszy od 1999 roku, kończył Wielką Pętlę jako zwycięzca, 
czego nikt przed nim nie dokonał. Spowodował, że miliony Ame-
rykanów zaczęło jeździć na rowerze, a kolarstwo stało się sportem 
masowym. Zyskał na całym świecie wielu fanatycznych kibiców 
i zwolenników, ale także wielu przeciwników, którzy nie mogli 
uwierzyć, że można zwyciężać seryjnie bez wspomagania środka-
mi dopingującymi. Francuska prasa nadała mu przydomek „Boss”, 
podkreślający jego dominację w peletonie i sposób sprawowania 
przywództwa w zespole US Postal, który pomagał mu w osiąganiu 
zwycięstw. Triumfy sportowe i kontrakty reklamowe pozwoliły 
mu zgromadzić majątek o wartości ponad 100 mln dolarów, co jest 
materialnym wyznacznikiem skali osiągniętego sukcesu. Im więcej 
podejrzliwości i niechęci spotykało go w Europie, szczególnie we 
Francji, tym więcej dowodów uznania i uwielbienia otrzymywał 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się ikoną niezwykłych osią-
gnięć sportowych i kampanii walki z rakiem. Zaraz po tym, jak 
udało mu się w 1997 roku zwyciężyć z chorobą, Lance Armstrong 
założył fundację Lance Armstrong Foundation, której zadaniem 
jest wspieranie osób cierpiących na choroby nowotworowe. Fun-
dacja zmieniła nazwę na Livestrong i w kolejnych latach zyskała 
ogromną popularność, przyciągnęła 20 mln członków i otrzymała 
ogromne wsparcie finansowe rzędu 30 mln dolarów rocznie. Gu-
mowe opaski z napisem „Livestrong” produkowane nieodpłatnie 
przez Nike, których sprzedaż zasila budżet fundacji, sprzedano na 
całym świecie w ilości ponad 80 mln sztuk. Gdy w 2006 roku Lance  
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Armstrong wystartował w Maratonie Nowojorskim, poszukując 
wsparcia dla swojej fundacji, na ulicach Nowego Jorku pojawiło 
się 3,7 mln kibiców. Miałem okazję uczestniczyć w tym wyjątko-
wym maratonie i mogę zaświadczyć, że były to magiczne chwile, 
kiedy biegłem całą trasę 42 kilometrów 195 metrów w szpalerze 
ludzi żywo dopingujących każdego uczestnika. Tylko na ostatnim 
odcinku wiodącym First Avenue zgromadziło się milion ludzi, 
a drugie tyle na mecie w Central Parku. Gdy okazało się, że Lance 
Armstrong uzyskał czas 2 godziny, 59 minut i 36 sekund i zreali-
zował tym samym swój cel złamania granicy trzech godzin, wi-
downia wpadła w ekstazę, chociaż zwycięzca maratonu, Marílson 
Gomes dos Santos, dotarł do mety pięćdziesiąt minut wcześniej. 
Lance Armstrong, przez wiele lat pracując ciężko i z niezwykłą 
determinacją, zbudował wizerunek współczesnego herosa. 

Lance Armstrong przez cały okres swojej kariery zawodni-
czej był liderem, który miał wpływ na przebieg wydarzeń, wy-
znaczał cele, planował i kierował realizacją przygotowań, a na-
stępnie przewodził w bezpośredniej walce na trasie wyścigów. Był 
współwłaścicielem zespołu US Postal, w którym startował jako 
zawodnik i pełnił funkcję kapitana. Miał decydujący wpływ na 
funkcjonowanie zespołu we wszystkich aspektach. Zdobywając 
ogromną popularność jako zawodnik i człowiek dający przykład, 
jak zmagać się z przeciwnościami losu, stał się przywódcą wielo- 
milionowej rzeszy zwolenników, wzorem do naśladowania dla  
ludzi, którzy zainspirowani jego dokonaniami chcieli być tacy jak 
on. Wszystko to opierało się na sile oddziaływania jego dokonań 
i sposobu ich realizacji. Jego sukcesy sportowe były niezwykłe, ale 
ich siła oddziaływania wzrosła wielokrotnie dzięki temu, że osią-
gnął je przezwyciężając chorobę, która powszechnie uważana jest 
za nieuleczalną. W rzeczywistości choroby nowotworowe w coraz 
większym stopniu można zwalczyć, a szanse na wyzdrowienie są 
wydatnie większe, gdy chorujący ludzie nie poddają się psychicz-
nie i wykażą siłę woli oraz hart ducha. Odzyskanie zdrowia przez 
Lance’a Armstronga jest jednym z wielu takich przypadków i nie 
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wzbudziłoby szczególnego zainteresowania szerokich mas, gdyby 
nie fakt, że dotyczyło to wybitnego sportowca, który wrócił do 
sportu wyczynowego po dwóch operacjach i czterech cyklach wy-
niszczającej organizm chemioterapii. Zjawiska niezwykłe, zdarze-
nia wykraczające poza racjonalne schematy wpływają na zbiorową 
wyobraźnię, wzbudzają fascynację i rodzą pragnienie uczestnicze-
nia w nich. To jest jedna z tajemnic kształtowania się przywództwa 
opartego na szczególnych właściwościach charakteru i skutecz-
ności działania. Lance Armstrong, którego wizerunek ukazywał 
niezwykłe cechy osobowości i siłę sprawczą dokonań, był realnym  
przykładem takiego przywódcy i dlatego właśnie miał tak wielu 
wiernych kibiców. Tym większe przeżyli rozczarowanie i zawód, 
gdy okazało się, że był wyrafinowanym sportowym oszustem, 
który przez wiele lat obłudnie zapewniał, że zawsze przestrzegał 
zasad fair play i nigdy nie używał środków dopingujących mają-
cych wpływ na wydolność jego organizmu i zdolność konkurencji  
z innymi. 

W październiku 2012 roku został tymczasem opublikowany 
raport Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA), ujaw-
niający dowody jednoznacznie wskazujące, że Lance Armstrong 
i jego grupa kolarska US Postal Service Pro Cycling Team brali 
udział „w najbardziej zaawansowanym, profesjonalnym i skutecz-
nym programie dopingowym, jakiego świat nie widział”. Zarzuty 
opierały się na zeznaniach 26 osób, w tym jedenastu członków ze-
społu Lance’a Armstronga: Frankie Andreu, Michaela Barry’ego, 
Toma Danielsona, Tylera Hamiltona, George’a Hincapiego, Floy-
da Landisa, Leviego Leipheimera, Stephena Swarta, Christiana 
Vande Velde, Jonathana Vaughtersa i Davida Zabriskiego. Lance 
Armstrong, który przez cały czas kategorycznie zaprzeczał poja-
wiającym się wcześniej oskarżeniom o doping, ostatecznie ugiął się 
pod naporem zeznań swoich kolegów i w styczniu 2013 roku przy-
znał się do stosowania dopingu praktycznie w całym okresie swojej 
kariery sportowej. Nie było wątpliwości, że mamy do czynienia 
z największym oszustwem w historii sportu i jednocześnie z naj-
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bardziej spektakularnym upadkiem idola. W jednej chwili doko-
nało się całkowite przewartościowanie oceny Lance’a Armstronga, 
który w oczach opinii publicznej był dotychczas jedną z najbardziej 
podziwianych osób, a stał się najbardziej nielubianą. Upadek z pie-
destału na samo dno był pod każdym względem bardzo bolesny. 
Idol i celebryta wobec potwierdzonego zarzutu, że jest kłamcą 
i oszustem, stał się w życiu publicznym persona non grata. Sponso- 
rzy stworzonej przez niego fundacji Livestrong w większości wy-
cofali swoje wsparcie, uzasadniając to względami reputacyjnymi, 
powodując utratę przychodów w wysokości co najmniej 95 mln do-
larów. Lance Armstrong został pozbawiony wszystkich zwycięstw, 
medali i tytułów, które zdobył jako zawodnik stosujący środki do-
pingujące. Został dodatkowo ukarany dożywotnią dyskwalifikacją 
z udziału w igrzyskach olimpijskich i innych oficjalnych imprezach 
sportowych. Organizatorzy Maratonu w Nowym Jorku wykreślili 
jego nazwisko z listy uczestników.

Jak do tego doszło, że niezwykle utalentowany sportowiec, 
odważny i waleczny człowiek, który dał sobie radę z chorobą no-
wotworową, sprzeniewierzył się podstawowym zasadom moralno-
ści i regule fair play, kiedy przez więcej niż dekadę permanent-
nie i konsekwentnie stosował doping? Co więcej, uczynił z tego  
proceder, który wywindował go na szczyt sportowego sukcesu, 
i potrafił utrzymać to w tajemnicy przez tak wiele lat, bezustannie 
zapewniając o swojej uczciwości i poszanowaniu dla obowiązują-
cych zasad rywalizacji sportowej.  

Doping to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psy-
chicznej zawodnika metodami farmakologicznymi (podawanie 
środków chemicznych) lub fizjologicznymi (np. transfuzja krwi). 
Korzenie współczesnego dopingu sięgają drugiej połowy XIX 
wieku, kiedy stwierdzono stosowanie środków wzmacniających 
przez pływaków i kolarzy. Już w 1896 roku odnotowano pierwszy 
przypadek śmierci na skutek zażycia efedryny podczas wyścigu  
Paryż–Bordeaux. Wtedy stało się oczywiste, że doping to nie tylko 
złamanie zasad sportowej rywalizacji, lecz także realne zagrożenia  
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zdrowia, a nawet życia. Na igrzyskach olimpijskich w 1904 roku 
w St. Louis doszło do niecodziennych wydarzeń w biegu mara-
tońskim. Zwycięzca został zdyskwalifikowany po tym, jak wyszło 
na jaw, że część dystansu przebył samochodem. Drugi zawodnik 
dotarł do linii mety podtrzymywany przez sędziów i dostał zapa-
ści, która niemalże zakończyła się śmiercią ze względu na spożycie 
mieszanki jajka, strychniny i koniaku jako środków wzmacniają-
cych. Thomas Hicks został ogłoszony zwycięzcą, bo wtedy doping 
tego rodzaju nie był zabroniony. Cztery lata później igrzyska olim-
pijskie w Londynie znów były areną niezwykłego epizodu w bie-
gu maratońskim. Włoch Pietri Dorando wbiegł na stadion jako 
pierwszy, ale był tak wyczerpany, że stracił orientację i... pobiegł 
w przeciwną stronę niż meta. Zawrócony przez sędziów upadł i nie 
mógł już wstać o własnych siłach. Gdy został podniesiony, zrobił 
kilka kroków słaniając się na nogach, i powtórnie upadł na bieżnię. 
Potem jeszcze czterokrotnie padał i był podnoszony, by przekro-
czyć linię mety przy pomocy sędziego sir Arthura Conan Doyle’a. 
Został ogłoszony zwycięzcą, a następnie zdyskwalifikowany na 
skutek protestu ekipy amerykańskiej, której zawodnik przybiegł 
na metę jako drugi, ze stratą 30 sekund. Protestom widzów nieza-
dowolonych z werdyktu sędziów nie było końca. Pietri Dorando 
wzbudził wielkie uznanie i współczucie, a od królowej Aleksandry 
otrzymał za swoje poświęcenie srebrny puchar. Dorando o mało 
nie przypłacił tego maratonu życiem. Nieprzytomny spędził 
w szpitalu dwa dni, a przeprowadzone szczegółowe badania wy-
kazały obecność w jego organizmie strychniny, która w większych 
dawkach jest śmiertelną trucizną, a wówczas była wykorzystywana 
jako środek dopingujący. Pokazane przypadki dowodzą, że ludzie 
są gotowi ryzykować życiem, żeby odnieść sukces, a brak ograni-
czeń w stosowaniu środków dopingujących może doprowadzić do 
tragedii. 

Stosowanie substancji wspomagających wydolność fizyczną 
organizmu jest naruszeniem zasady równych szans, co powoduje, 
że ich stosowanie jest niezgodne z etyką sportową i zasadami fair 
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play. Dotyczy to nie tylko sportowców używających dopingu, ale 
także lekarzy, którzy doradzają sportowcom, farmaceutów, którzy 
środki dopingujące produkują, i trenerów, którzy je niejednokrot-
nie swoim zawodnikom zalecają. Funkcjonujący w szarej strefie 
doping jest ponadto zagrożeniem dla zdrowia sportowców, czego 
dowodem jest wiele wypadków śmiertelnych, nie mówiąc o upo-
śledzeniach będących rezultatem jego stosowania. Dlatego stoso-
wanie środków dopingujących podlega restrykcjom i ich używanie 
przez sportowców w celu sztucznego wspomagania wydolności 
organizmu jest zabronione. Międzynarodowa Amatorska Fede-
racja Lekkiej Atletyki, przekształcona później w Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), jako 
pierwsza organizacja sportowa zakazała wszelkich form dopingu 
już w 1928 roku, ale jej przeciwdziałanie dopingowi ograniczało 
się jedynie do wymogu podpisywania przez sportowców oświad-
czeń, że nie stosowali żadnych niedozwolonych metod poprawy 
wydolności swojego organizmu. Testy antydopingowe zastosowa-
no po raz pierwszy w 1966 roku podczas lekkoatletycznych mi-
strzostw Europy. W 1967 roku Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski (MKOl) zajął się formalnie dopingiem i powołał Komisję 
Medyczną, która przeprowadziła pierwsze testy podczas igrzysk 
olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. W tym samym czasie Mię-
dzynarodowa Unia Kolarska (UCI) wprowadziła wymóg kontroli 
antydopingowej oraz pierwszą listę substancji zabronionych. Nie 
przeszkodziło to tragedii, do której doszło w 1967 roku, kiedy 
podczas Tour de France zmarł tragicznie na podjeździe pod Mont 
Ventoux najsławniejszy kolarz tamtego okresu – Tommy Simpson, 
w którego krwi wykryto amfetaminę. Historia stosowania niedo-
zwolonych środków dopingujących to swoisty wyścig pomiędzy 
specjalistami poszukującymi nowych, trudnych do wykrycia me-
tod niedozwolonego wspomagania a instytucjami powołanymi 
do kontroli i wykrywania dopingu. Przez długi czas była to kon-
kurencja jednostronna, gdyż przynajmniej w niektórych krajach 
nastawionych na osiąganie sukcesów sportowych środki dostępne  
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organizacjom sportowym na zatajanie dopingu były nieporówny-
walnie większe niż środki przeznaczane na jego ujawnianie, a co za 
tym idzie, wzrosła skuteczność stosowania niewykrywalnego do-
pingu. Postęp w stosowaniu rozlicznych substancji i metod dopin-
gu wynikał zaś z konkurencji wśród niezależnych ośrodków i spe-
cjalistów od niedozwolonego wspomagania. Przykładem może 
być ujawniona w 2003 roku afera kalifornijskiego laboratorium 
BALCO produkującego przez wiele lat niewykrywalny preparat 
sterydowy tetrahydrogestrinon (THG), który uczynił z Marion 
Jones sześciokrotną złotą medalistkę mistrzostw świata w biegach 
na 100 i 200 metrów oraz zdobywczynię pięciu medali na igrzy-
skach olimpijskich w Sydney (trzy złote i dwa brązowe), a Tima 
Mongomery’ego rekordzistą świata na 100 metrów. Wśród klien-
tów BALCO było wielu znanych lekkoatletów, sztangistów, gra-
czy futbolu amerykańskiego. Jest to jeden z udokumentowanych, 
a przez to znanych przykładów procederu, który kwitł początkowo 
w krajach socjalistycznych bloku wschodniego, za wszelką cenę 
chcących pokazać swoją sportową wyższość nad zachodnimi kon-
kurentami, a potem, w miarę komercjalizacji sportu, przeniósł się 
również na Zachód. Wpadka Jones i odkrycie afery wyniknęło 
z przekazania THD do laboratorium antydopingowego w Kali-
fornii przez dilera pokłóconego z nią o pieniądze. Wtedy zbadano 
powtórnie jej próbki testowe i odkryto doping. Najpierw zdyskwa-
lifikowano ją na dwa lata, a po tym, jak ostatecznie przyznała się 
do winy, po czterech latach procesu odebrano jej wszystkie zdoby-
te medale i tytuły. Otrzymała karę sześciu miesięcy więzienia za 
składanie fałszywych zeznań, które odsiedziała, bo sąd nie przy-
chylił się do prośby o zamianę na pracę społeczną, uzasadniając to 
wysoką szkodliwością popełnionego czynu. 

Dopiero powstanie w 1999 roku Światowej Agencji Anty- 
dopingowej zintensyfikowało na świecie walkę z dopingiem.  
Wprowadzono nowe zasady kontroli i zwiększono ilość testów 
przeprowadzanych poza zawodami oraz wprowadzono obowiązek 
poddawania się badaniom podczas najważniejszych imprez spor-
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towych. Układ sił uległ zmianie na korzyść zwalczających niedo-
zwolone wspomaganie w 2000 roku wraz z powstaniem Amery-
kańskiej Agencji Antydopingowej (USADA). Jest ona niezwykle 
wpływową i skuteczną instytucją odpowiedzialną za koordynację 
działań zmierzających do realizacji amerykańskiego narodowego 
programu antydopingowego, którego zadaniem jest prowadzenie 
badań naukowych, edukacja i kontrole antydopingowe. Posiada ona 
odpowiednie środki finansowe i determinację w zwalczaniu dopin-
gu, który został uznany za największe zagrożenie dla sportu. To ona 
odkryła całą prawdę o oszustwach Lance’a Armstronga i zrzuciła 
amerykańskiego idola z piedestału, podczas gdy wszystkie inne in-
stytucje były bezsilne, w tym również sąd federalny Stanów Zjed-
noczonych, który umorzył sprawę o korupcję i stosowanie dopingu. 
USADA w swojej działalności zwraca szczególną uwagę na etyczne 
aspekty używania niedozwolonych substancji i metod zwiększania 
wydolności fizycznej organizmu oraz związanych z tym niekorzyst-
nych skutków zdrowotnych.

Lance Armstrong, przyciśnięty do muru niezbitymi dowoda-
mi przedstawionymi przez USADA, ostatecznie przyznał się do 
winy w zainscenizowanej rozmowie telewizyjnej z Oprah Winfrey, 
diwą amerykańskich talk-show. Potwierdził stosowanie dopingu 
w każdej możliwej postaci (EPO, testosteron, transfuzje krwi) 
przez prawie cały okres swojej kariery sportowej. Na podstawowe 
pytanie, dlaczego brał środki dopingujące, odpowiedział: „Chcia-
łem wygrywać za wszelką cenę, byłem zawzięty i to mną kierowa-
ło”. Szukając usprawiedliwienia dla siebie, stwierdził, że „wszyscy 
wtedy brali. Niemożliwe było wygrywanie bez dopingu. Nie było 
jednak niczego, do czego inni nie mieli dostępu, a ja miałem. Nie 
czułem, że oszukiwałem. Po prostu ścigaliśmy się na tym samym 
poziomie. Nie bałem się, że mnie złapią. Kiedyś nie badali tak 
często, zwłaszcza poza wyścigami, lub łatwo można było uniknąć 
kontroli, a na wyścigu już byłeś czysty”. Nie słychać w tym ani 
nuty żalu, nie mówiąc o przeproszeniu oszukanych przez niego 
wielu milionów ludzi, którzy przez ponad dekadę bezgranicznie 
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mu wierzyli. Sprawiał wrażenie, że jedyny problem polega na tym, 
że dał się złapać na dopingu przez Amerykańską Agencję Anty-
dopingową. Sport opiera się na zasadach, które muszą wykluczać 
łajdactwo i kłamstwo. Z faktu, że inni oszukują, nie wynika, iż 
ktokolwiek jest usprawiedliwiony. 

Dążenie do zwycięstwa za wszelką cenę doprowadziło Arm-
stronga do używania niedozwolonych środków wzmacniających, 
co stanowi złamanie przepisów formalnych, ale także, w szerszym 
ujęciu, złamanie zasad etyki sportowej i reguł fair play. Dopingu 
w przypadku Armstronga nie wolno bagatelizować, sprowadzając 
sprawę do sformułowania, że „wszyscy brali”, gdyż jego mit jako 
wielkiego sportowca i niezwykłego człowieka wziął się z przeko-
nania, że „on nie brał”. Przez cały czas nie tylko konsekwentnie 
zaprzeczał wszystkim oskarżeniom, ale także był wyjątkowo agre-
sywny w stosunku do każdego, kto wątpił w jego słowa. Wytoczył 
wiele procesów sądowych ludziom i gazetom, które oskarżały go 
o doping. Brytyjski „The Sunday Times” musiał mu zapłacić milion 
dolarów odszkodowania za rzekome pomówienie o stosowanie do-
pingu. On sam wielokrotnie powtarzał, że nigdy w żadnej formie 
nie używał niedozwolonych substancji i metod zwiększania wy-
dolności fizycznej organizmu, a zespół US Postal deklarował „zero 
tolerancji dla dopingu” jako podstawę swojego kodeksu etycznego. 
Jak przyznał po latach: „Doping w ekipie US Postal był zorganizo-
wany, to prawda. Ja przewodziłem ekipie, byłem jej liderem, brałem 
doping, ale nigdy nie kazałem nikomu brać dopingu. Była presja na 
wynik, tylko najlepsi mogli liczyć na załapanie się do zespołu na 
Tour, ale nie było presji na doping. Byliśmy dorosłymi facetami”. 
W rzeczywistości określane przez Armstronga jako lidera warunki 
i wymagania stwarzały przymus, bo ten, kto nie używał dopingu, 
nie był w stanie ich spełnić i musiał się liczyć z relegacją z zespołu. 
W ten sposób Armstrong podwójnie złamał zasady dobrego przy-
wództwa – nie tylko sam postępował nieetycznie, ale zmuszał do 
tego samego swoich podwładnych. Tą pełną hipokryzji postawą 
zmanipulował miliony ludzi na całym świecie, którzy wierzyli, że 
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zwyciężał, bo pracował więcej i był zdolny do większych poświę-
ceń niż inni, a nie dlatego, że brał środki dopingujące. „To było 
jedno wielkie kłamstwo, które powtarzałem. Cała ta historia była 
zbyt piękna, żeby była prawdziwa” – przyznał Lance Armstrong 
w programie Oprah Winfrey. Swój mit budował mozolnie i w spo-
sób dobrze przemyślany. Wspólnie z dziennikarką „The New York  
Times” Sally Jenkins napisał dwie książki autobiograficzne: Mój 
powrót do życia. Nie tylko o kolarstwie. i Liczy się każda sekunda, 
które stały się światowymi bestsellerami8. Pisze w nich o wielu 
szczegółach ze swojego życia, opisując pasjonujące sceny zmagań 
sportowych. Postać Armstronga ujmuje szczerością, otwartością, 
uczciwością, a jednocześnie determinacją w działaniu, imponuje 
ambicją i skutecznością w realizacji celów. Jego autoportret wyci-
ska łzy i wzbudza bałwochwalczy podziw. Nic dziwnego, że jego 
zwolennicy tak mocno się z nim identyfikowali, bo każdy mógł od-
naleźć w historii życia Armstronga chociaż część swoich marzeń 
i wartości zasadniczych. Jedynak wychowany przez samotną pra-
cującą matkę, który od najmłodszych lat odważnie stawiał czoło 
przeciwnościom losu, to przykład silnego charakteru i młodzień-
czej ambicji rzucającej wyzwanie całemu światu. „Amerykanina 
uprawiającego kolarstwo można porównać do francuskiej drużyny 
baseballowej, która zamierza wziąć udział w World Series” – wspo-
mina Lance Armstrong. W rzeczywistości nie był pierwszym do-
brym amerykańskim kolarzem, bo wcześniej Greg LeMond jako 
pierwszy kolarz spoza Europy zwyciężył w 1986 roku w Tour  
de France, ale jego sukces nie wzbudził zainteresowania w Stanach  
Zjednoczonych i kolarstwo pozostawało sportem mało znanym, 
a jazda na rowerze była wśród Amerykanów mało popularna. 
Nawet zdobycie mistrzostwa świata przez Armstronga w Oslo 
w 1993 roku nie miało wpływu na popularność tego sportu. Prze-

8 Książki zostały wydane również w Polsce, zob. Lance Armstrong, Sally Jenkins, Mój 
powrót do życia. Nie tylko o kolarstwie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000, 
oraz Liczy się każda sekunda, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003. 
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łomem okazał się dopiero jego powrót do zawodów po zwalczeniu  
choroby nowotworowej i sukcesy w kolejnych edycjach Tour de 
France. Jego zmagania z rakiem wzbudzały respekt i podziw, a zwy-
cięstwo z chorobą dawało nadzieję wielu chorym, którzy jej potrze-
bowali, by wskrzesić w sobie wolę walki niezbędną do wyzdrowie-
nia. W tym kontekście późniejsze osiągnięcia sportowe Armstronga 
zyskiwały jeszcze większą wartość, a jego postać jako sportowca 
stawała się wzorem godnym naśladowania. Lance Armstrong suk-
cesom sportowym podporządkował wszystko, całe swoje życie, jego 
determinacja w dążeniu do zwycięstwa nie była mniejsza niż wola 
walki o własne życie w okresie choroby. Jego celem stało się zwycię-
stwo w Tour de France nie raz, ale wiele razy i był gotów dokonać 
tego za wszelką cenę. Jak powiedział: „Od zawsze byłem waleczny 
i bojowy i gdy coś mi nie pasowało, walczyłem z tym. Przed chorobą 
byłem walecznym zawodnikiem, ale choroba mnie zmieniła. Wtedy 
chciałem już wygrywać za wszelką cenę”. Nagrodą była nie tylko 
chwała zwycięzcy, ale także wymierne korzyści materialne, rosnące 
proporcjonalnie do liczby zwycięstw (np. kontrakt z producentem 
pasty do zębów Tailwind przewidywał wzrost bonusa za zwycię-
stwo w kolejnych edycjach Wielkiej Pętli: 2002 rok – 3 mln dolarów,  
2003 – 6 mln dolarów, 2004 – 10 mln dolarów). 

W okresie przygotowań do kolejnego sezonu potrafił katorż-
niczą pracą na treningach torturować siebie i członków zespołu  
do granic ludzkiej wytrzymałości, by zbudować podstawy nie- 
zbędne do wygrywania z konkurencją9. Skrupulatnie analizował 
trasę każdego etapu, przejeżdżając trudne odcinki górskie kilka  
razy. Kolarze w peletonie z biegiem czasu odczuwali respekt dla 
drużyny prowadzonej przez Armstronga. US Postal był nazywany  
„wielkim niebieskim pociągiem”, a kiedy nadjeżdżał, konkurenci  
obawiając się szybkiego tempa, rozjeżdżali się na boki, robiąc mu  

9 Zobacz  książka na temat przygotowań Armstronga do Tour de France: Daniel Coyle, 
Wojna Lance’a Armstronga, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.
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drogę. Armstrong chełpi się, że „utrzymywaliśmy tempo, dopóki 
inni kolarze nie zawiśli nad kierownicami, spuszczając nisko głowy 
niczym zwiędnięte tulipany”. Sam mistrz był w każdym wyścigu 
gotów do wielkiego wybuchu swojej mocy, który pogrążał konku-
rentów na jednym z etapów i ostatecznie pozbawiał ich wszelkiej 
nadziei. Gdy inni stawali na pedałach, kiwając się na rowerze, on 
siedząc na siodełku pokonywał najbardziej strome podjazdy z taką 
łatwością, jakby to były lekkie wzniesienia. Trzeba jednak pamię-
tać, że tłem tych niebywałych wyczynów było stosowanie środ-
ków dopingujących. Siedem zwycięstw w Tour de France uczyniło 
z Armstronga herosa. On sam umiał to doskonale spożytkować dla 
budowy mitu fenomenalnego sportowca i niezwykłego człowieka, 
dodatkowo umiejętnie wykorzystując działalność charytatywną 
swojej fundacji. Stał się jednym z najbardziej znanych ludzi na świe-
cie, przykładem dla milionów zainspirowanych jego postawą i wyni-
kami. Byli również ludzie, którzy z niedowierzaniem traktowali jego 
sukcesy, uważając, że są to wyczyny nierealne. Podejrzenia o doping 
nie były dla Armstronga niczym nowym, traktowano go z rosnącą 
podejrzliwością, ale 30–40 kontroli rocznie nie wykazywało żad-
nych nadużyć. Wszystkie jego kontrakty sponsoringowe miały klau-
zulę, że tracą ważność w przypadku, jeśli kiedykolwiek wynik testu 
będzie pozytywny. W reakcji na głośne oskarżenia prasowe Arm-
strong posunął się jeszcze dalej i sam sponsorował programy testów 
antydopingowych. Ostatecznie wygrał z kontrolerami i systemem 
testów, bo żadna z jego próbek nigdy nie wykazała śladów zabro-
nionych substancji wspomagających wydolność fizyczną organizmu, 
a pomimo tego poniósł klęskę, bo udowodniono mu zorganizowa-
ny, wieloletni doping na podstawie szczegółowych zeznań członków 
jego zespołu i bliskich współpracowników. On sam potwierdził te 
zarzuty, aby chronić swoją przyszłość. Oznacza to przyznanie się do 
niebywale skutecznej i efektownej hipokryzji, oszukiwania swoich 
najbliższych, rodziny i wielu przyjaciół oraz wielbicieli. Kłamstwo 
powtarzane codziennie przez dwie dekady zbudowało fałszywy  
i zupełnie nierealny obraz, który zachwycił i uwiódł miliony ludzi. 
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Bohaterowie współczesnego sportu odgrywają podobną rolę  
co ich poprzednicy w starożytności, z tą różnicą, że sława i od- 
działywanie tych dzisiejszych ma globalny wymiar. Zwycięzcy an-
tycznych igrzysk cieszyli się ogromnym poważaniem. Niektórzy 
zdobyli nawet miano herosów, co w tamtych czasach oznaczało,  
że uważano ich za półbogów. Ceremonia powitania triumfato- 
rów panhelleńskich zawodów w rodzimych miastach-państwach 
miała tak dalece szczególny charakter, że przewidywała wybicie 
specjalnej bramy w murach obronnych, przez którą przechodził 
zwycięzca podążający na ucztę z udziałem wszystkich mieszkań-
ców. Mistrz otrzymywał dożywotnią rentę i wyżywienie na koszt 
miasta. Dokonania najlepszych wieńczyły posągi fundowane za 
życia. Lance Armstrong jawił się herosem dla swoich zwolen-
ników i cieszył się ogromnym uznaniem opinii publicznej. Miał 
większe poważanie i popularność niż jakikolwiek ze sportowych 
idoli określanych sportowcami wszech czasów, takich jak Michael  
Jordan, Steffi Graf, Pete Sampras, Mark Spitz, Michael Phelps, 
Jesse Owens, Emil Zatopek, Paavo Nurmi, Carl Lewis. Popu-
larność i uznanie zbudowane na kłamstwie i hipokryzji ma wy-
soką cenę. Ludzie są skłonni wybaczyć nawet największą chwi-
lową słabość, ale nie darują winy Armstrongowi, który ich 
oszukiwał, grając na najwyższych uczuciach swoich zwolenników 
przez niemal całe sportowe życie, a potem kontynuował ten proceder,  
zakłamując przeszłość. Przypadek Armstronga napawa smut-
kiem, gdyż wyimaginowany ideał sięgnął bruku, ale jednocześnie 
nutką optymizmu, iż hipokryzja nie popłaca, a jej odkrycie jest  
nieuchronne. 

Jeśli hipokryzja to zachowanie lub sposób myślenia i działania 
charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych, 
to hipokryzja polityków jest przysłowiowa. Najczęściej przytacza-
nym przykładem hipokryzji są działania polityków, wystarczy za-
pytać przypadkowego przechodnia na ulicy lub sięgnąć do wyszu-
kiwarki internetowej, by sprawdzić, że to prawda. Nie zamierzam 
analizować w tym miejscu wad polityków, ale chciałem zwrócić 
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uwagę na istotny aspekt podwójnych standardów w sferze zarzą-
dzania majątkiem Skarbu Państwa w Polsce, który jest poniekąd 
własnością wszystkich obywateli. 

Własność Skarbu Państwa obejmuje aktywa instytucji publicz-
nych, przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. Nadzór właścicielski nad majątkiem Skarbu Państwa jest 
sprawowany przez ministerstwa i urzędy. Kluczową rolę odgrywa 
tu Ministerstwo Skarbu Państwa, tym niemniej wiele ważnych in-
stytucji i przedsiębiorstw jest nadzorowanych przez inne minister-
stwa, w tym Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa, 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów. 
Ogólne zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego określa-
ją odpowiednie ustawy i rozporządzenia, w których zapisane są 
reguły dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego w przedsiębior-
stwach publicznych funkcjonujących w Unii Europejskiej i krajach 
OECD. Nadzór właścicielski to wszelkie działania umożliwiają-
ce egzekucję praw właścicielskich dokonywaną podczas walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy, powoływanie przedstawicieli wła-
ściciela do rad nadzorczych sprawujących nadzór korporacyjny 
w zakresie powoływania organów zarządczych jak też kontrolę ich  
bieżącej działalności. 

Jakość ładu korporacyjnego jest funkcją jakości obowiązują-
cych zasad i przepisów oraz sposobu ich egzekucji. 

W związku z tym dostosowanie przepisów formalnych do do-
brych praktyk ładu korporacyjnego jest warunkiem koniecznym, 
choć niewystarczającym, dla zapewnienia dobrej jakości ładu kor-
poracyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W tym za-
kresie kluczowym zagadnieniem jest przełożenie zasad i przepisów 
nadzoru właścicielskiego i korporacyjnego na codzienną praktykę 
działania. Doświadczenie niestety mówi, że w Polsce skuteczność 
wprowadzania w życie sformułowanych przez Ministerstwo  
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Skarbu Państwa zasad ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa jest niezadowalająca i rzeczywistość okazuje się 
znacznie poniżej wymaganych standardów uznawanych za dobre 
praktyki. Jest to o tyle ważne, że udział spółek Skarbu Państwa 
w gospodarce jest znaczny, a ich rola niezwykle ważna i taka po-
zostanie w przyszłości ze względu na strategiczny charakter ich 
działalności. Deklaracje przywódców politycznych sprawujących 
władzę w ostatnich latach były jednoznaczne i sprowadzały się do 
poszanowania zasady rozdzielenia funkcji imperium i dominium, 
co więcej, obiecywały wdrożenie profesjonalnych zasad ładu kor-
poracyjnego zapewniających wzrost efektywności działania, po-
prawę skuteczności zarządzania i wzrost wartości spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa. Osiągnięcie tego celu w decydującym stopniu 
jest uzależnione od realizacji obowiązujących Zasad nadzoru wła-
ścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, które określają reguły 
doboru członków rad nadzorczych oraz zasady powoływania 
członków zarządów, jak też oczekiwania co do sposobu ich działa-
nia. Nadzór w rzeczywistości jest sprawowany przez ludzi, podob-
nie jak zarządzanie, przeto ich umiejętności przywódcze i mene-
dżerskie, kwalif ikacje zawodowe i charakter odgrywają tu 
niezwykłą rolę. Członkowie rad nadzorczych – przedstawiciele 
Skarbu Państwa – muszą spełniać szereg wymogów formalnych 
i są wybierani w publicznym postępowaniu kwalifikacyjnym. Tak 
mówią przepisy, a w rzeczywistości zaszczytu zasiadania w orga-
nach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w większości przypad-
ków, dostępują zasłużeni członkowie partii politycznych sprawu-
jących władzę lub ich protegowani. Niezależni fachowcy, 
niezbędni, aby system nadzoru działał właściwie, są wyjątkiem od 
reguły, więc tym większa ich odpowiedzialność i konieczny wkład 
pracy. Dowodem na to, że system funkcjonuje w sposób opisany 
powyżej, jest „afera taśm PSL”. Funkcjonariusze partyjni sprawu-
jący funkcje zarządcze w instytucjach samorządowych i agendach 
rządowych w nagranej ukrytą kamerą rozmowie odsłonili kulisy 
powoływania członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skar-
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bu Państwa. Późniejsze publikacje prasowe, mimo że przygotowa-
ne w krótkim czasie, przy użyciu prostych narzędzi badawczych 
ujawniły kilkaset nazwisk członków rządzących partii koalicyj-
nych, członków ich rodzin oraz znajomych, którzy zasiadają lub 
zasiadali w ciągu pięciu ostatnich lat w spółkach i instytucjach 
państwowych10. Liczne przykłady jawnego nepotyzmu i kumoter-
stwa w powiązaniu z brakiem kompetencji zawodowych i etycz-
nych osób „delegowanych” do objęcia odpowiedzialnych stanowisk 
w systemie nadzoru i zarządzania firmami, agendami rządowymi 
oraz przedsiębiorstwami samorządowymi stoją w jaskrawej 
sprzeczności z powtarzanymi przez kolejne rządy deklaracjami za-
pewnienia wysokiej jakości ładu korporacyjnego. Przy wyborze 
osób zarządzających i nadzorujących decydującymi kryteriami nie 
mogą bowiem być przynależność partyjna i powiązania towarzy-
skie, ale przede wszystkim osoby te winny spełniać kryteria mery-
toryczne, umożliwiające sprawną realizację zadań nadzoru korpo-
racyjnego czy wykonywania zadań z obszaru zarządzania. Osoba 
zasiadająca w radzie nadzorczej z klucza partyjnego lub zawdzię-
czająca nominację koneksjom z wpływowymi ludźmi politycznego 
establishmentu jest pasywna, wypełnia ściśle polecenia swoich 
mocodawców, w efekcie czego nadzór właścicielski zostaje skon-
centrowany w rękach polityków i urzędników odpowiednich mi-
nisterstw. Zmiana koalicji rządzącej skutkuje zaś rotacją członków 
rad nadzorczych i członków zarządów spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. W spółkach samorządowych sytuacja może być odmien-
na, bo tutaj koalicje zawierane są ad hoc i tradycyjnie zwycięzcy 
kolejnych wyborów zachowują status quo, zmieniając tylko prze-
wodniczących i prezesów, bowiem przyjęło się, że takie postępo-
wanie stanowi dowód poszanowania wzajemnych interesów.  
Działanie modelu nadzoru właścicielskiego w tym zakresie nie 

10  http://archiwum.pb.pl/2670345,99550,kto-jest-kim-w-zielonym-imperium 
http://www.pb.pl/2841223,15705,lista-wstydu-platformy-obywatelskiej
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zmieniło się w sposób zasadniczy od początku transformacji syste-
mowej. Potwierdzeniem tego może być fakt, że premier Donald 
Tusk na początku pierwszej kadencji w swoim exposé wygłoszo-
nym w 2007 roku czuł się zobowiązany podkreślić, że jego celem 
jest zakończenie „politycznego procederu zawłaszczania spółek 
z udziałem Skarbu Państwa”. W 2012 roku fakty ujawnione przez 
polityków i działaczy gospodarczych PSL, a następnie przeprowa-
dzona przez media pobieżna analiza jakości sprawowania nadzoru 
pokazały liczne przykłady postępowania koalicyjnych partii, które 
można bez wątpienia określić jako „polityczny proceder zawłasz-
czania spółek z udziałem Skarbu Państwa”. A to oznacza, że wciąż 
jesteśmy na początku drogi reform. Jak to się odbywa w rzeczywi-
stości, mogę zilustrować na przykładzie własnego doświadczenia 
z przeszłości. Przez prawie dwa lata sprawowałem funkcję członka 
Rady Nadzorczej PLL LOT SA, w którym Skarb Państwa kon-
trolował 67,96% kapitału akcyjnego. W tym czasie firma zagrożo-
na upadłością realizowała trudny program restrukturyzacji, który 
przewidywał zmianę strategii działania i obniżkę kosztów o ponad 
300 mln złotych. Kiedy zaś było widać pierwsze pozytywne rezul-
taty programu naprawczego, w październiku 2005 roku, władzę 
w Polsce przejął mniejszościowy gabinet utworzony przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Niespełna miesiąc później zadzwonił do mnie 
wiceminister Skarbu Państwa sprawujący nadzór właścicielski nad 
PLL LOT z poleceniem głosowania za odwołaniem prezesa za-
rządu na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej spółki. Zapyta-
łem o uzasadnienie decyzji i kandydaturę następcy, przypuszcza-
jąc, że być może właściciel większościowego pakietu akcji wie coś 
więcej niż członkowie rady nadzorczej, którzy oceniali działalność 
obecnego prezesa pozytywnie. „To decyzja właściciela, proszę wy-
konać” – zabrzmiało w słuchawce, po czym nastąpiła cisza świad-
cząca o tym, że rozmowa została zakończona. Niewiele myśląc, 
skreśliłem pismo o swojej rezygnacji z członkostwa w radzie nad-
zorczej i doręczyłem je niezwłocznie do Ministerstwa Skarbu na 
dziennik podawczy, nie zabiegając nawet o rozmowę z urzędnika-
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mi. Podobnie postąpił przewodniczący rady nadzorczej. Na na-
stępnym posiedzeniu rada nadzorcza odwołała prezesa i dwóch 
członków zarządu. W kolejnych latach PLL LOT, którego status 
przewoźnika narodowego jest nieustannie postrzegany jako wyjąt-
kowy przez polityków różnej proweniencji, miał ośmiu prezesów 
i wygenerował do końca 2012 roku blisko 1,5 mld złotych skumu-
lowanych strat, które w dużej części pośrednio i bezpośrednio po-
kryło państwo. Prezes PLL LOT jeszcze na początku 2012 roku 
potwierdzał prognozę zysku na poziomie 50 mln złotych. Jesienią 
w wywiadach prasowych chwalił się, że LOT jest najszybciej ro-
snącą linią lotniczą w Europie. W grudniu okazało się, że firma 
będzie miała ponad 200 mln straty, a gdyby LOT nie spieniężył 
wcześniej swoich aktywów za ok. 600 mln złotych, strata przekro-
czyłaby 800 mln. W tej sytuacji zarząd złożył wniosek o pomoc 
rządową w wysokości 1 mld złotych, która miałaby uratować  
firmę przed upadkiem i dać szansę restrukturyzacji. Jak można się 
spodziewać, prezes został odwołany i rozpisano konkurs, na który 
zgłosiło się 27 kandydatów. Rada nadzorcza wybrała krótką listę 
pięciu finalistów i wszystkie nazwiska natychmiast przeciekły do 
mediów. Następnie okazało się, że nowym prezesem zarządu  
PLL LOT został ktoś, kto w ogóle nie brał udziału w konkursie. 
Komunikat prasowy mówił, że decyzja rady nadzorczej była suwe-
renna, ale nie było żadnych wątpliwości, że stał za nią minister 
skarbu, który sprawuje kontrolę właścicielską. W zasadzie nic 
dziwnego, bo tak powinno być, że właściciel ma prawo do wy- 
boru/nominowania prezesa zarządzającego spółką. Chodzi jednak 
o przejrzystość procesu i wzięcie osobistej odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje. 

Zarząd firmy jest odpowiedzialny za strategię firmy i jej bieżącą 
działalność. Jego skuteczność w realizacji celów jest ściśle związa-
na z kwalifikacjami osobistymi każdego z członków i ich umiejęt-
nością pracy w zespole. Spółki z udziałem Skarbu Państwa kon-
kurują na rynku krajowym, a niejednokrotnie także na rynkach  
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zagranicznych, z innymi podmiotami bez specjalnych przywi-
lejów, więc jakość zarządzania musi być co najmniej tak wysoka 
jak w innych organizacjach, by nie przegrać, sprostać rywalizacji 
i osiągać sukcesy. W tym kontekście trywialne staje się powtórze-
nie oczywistej prawdy, że kluczem do sukcesu są ludzie. Wybór 
prezesa i członków zarządu jest podstawową i niezwykle odpowie-
dzialną funkcją rady nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami właściwym trybem kwalifikacji i rekrutacji prezesa i człon-
ków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa jest postępowanie 
kwalifikacyjne w formie otwartego konkursu, które organizuje 
i przeprowadza rada nadzorcza spółki lub pełnomocnik wspólnika. 
Taka forma odbiega od dobrych praktyk przyjętych w sektorze pry-
watnym, by nie powiedzieć, że jest tam niespotykana. Można zna-
leźć wiele przesłanek, które powodują, że sektor prywatny postępuje 
inaczej. Decyzje o zmianach na stanowiskach zarządczych wyma-
gają daleko idącej dyskrecji, zazwyczaj podejmuje się je z pewnym 
wyprzedzeniem, poszukując na rynku osób właściwych dla wypeł-
niania określonych funkcji i zadań, które niejednokrotnie sprawu-
ją funkcje menedżerskie gdzie indziej i muszą podejmować swoje 
decyzje z zachowaniem kontraktowych warunków. Kiedy upływa 
kadencja zarządu, w firmach sektora prywatnego rada nadzorcza 
ocenia działalność jego członków i z odpowiednim wyprzedzeniem 
informuje ich o zamiarze powołania bądź niepowołania na kolej-
ną kadencję. W istocie praktykowany sposób rekrutacji członków 
zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa jest dysfunkcjonalny. 
Został wprowadzony wiele lat temu, początkowo w procesie zatrud-
niania kandydatów do pracy w administracji państwowej i tutaj się 
sprawdza się do dziś, ale w biznesie tak się nie dzieje. Nieracjonalna 
i niezgodna z najlepszymi wzorcami biznesowymi metoda wyboru 
prezesów i członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa 
poprzez konkursy bierze się z populizmu polityków, którzy mogą 
głosić, że każdy może zostać prezesem, a w konkursach zwycięża-
ją najlepsi kandydaci. Jednakże wiadomo, iż takie przedstawianie 
sprawy to nic innego jak obłuda i manipulacja opinią publiczną. Jak 
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mówi Andrzej Klesyk, szef PZU SA, największej firmy ubezpie-
czeniowej w Polsce, która jest spółką z udziałem Skarbu Państwa: 
„Uważam, że robienie konkursów nie jest właściwym pomysłem. 
Pod pozorem transparentności i przejrzystości procesów podejmuje 
się decyzje, które i tak już zapadły w zaciszu gabinetów”11. Ja mam 
podobne zdanie, co więcej, uważam ponadto, że taki sposób prze-
prowadzania konkursów jest naruszeniem dobrych praktyk ładu 
korporacyjnego i kompromituje instytucję rady nadzorczej. Zastrze-
gam, że uznaję prawo właściciela do podejmowania jednostronnych 
decyzji o zatrudnieniu prezesów i członków zarządu, niezależnie 
od tego, w jakim trybie je wypracowuje, a przejrzystość procesu 
sprowadza się do wiedzy, kto za nią odpowiada. Wtedy zły wybór 
jest porażką osób posiadających uprawnienia do podejmowania roz-
strzygnięć, które stoją za nominacją. 

Jack Welch w swojej autobiografii Jack. What I’ve Learned  
Leading a Great Company and Great People opisuje tryb, w jakim 
został wybrany na funkcję prezesa General Electric, i doświad-
czenia, jakie były jego udziałem podczas wyboru swego następ-
cy. Świadomość, że wybór prezesa jest najważniejszym zadaniem 
nadzoru właścicielskiego, powinna ułatwić zrozumienie, że pro-
ces ten w GE trwał odpowiednio trzy i pięć lat. To z pewnością 
wyjątkowo długotrwała procedura. Dodatkowo pierwszeństwo 
wyboru mieli kandydaci wewnętrzni, co miało zapewnić firmie 
stabilność i kontynuację. Trzeba wziąć poprawkę na to, że Ge-
neral Electric jest niezwykłą firmą, gospodarczą ikoną Stanów 
Zjednoczonych, więc dbałość o ład korporacyjny jest tam szcze-
gólna. Ale dla porównania doprawdy trudno sobie wyobrazić, 
że proces wyboru prezesa ikony polskiej gospodarki, PKO Bank 
Polski, odbywa się poprzez złożenie dokumentów zawierają-
cych standardowe dane osobowe i trwającą 30 minut rozmowę 

11 Szef PZU Andrzej Klesyk: Bez dobrego zespołu prezes jest nikim. Może co najwyżej napi-
sać książkę, wywiad z A. Klesykiem w „Gazeta Prawna”, 18 marca 2013.
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kwalifikacyjną z radą nadzorczą. Nigdy bym w to nie uwierzył, 
gdybym sam nie uczestniczył w takim procesie. Cała procedura 
sprowadzała się do przedstawienia Curriculum Vitae, dostarcze-
nia świadectw ukończenia odpowiednich szkół i dokumentów 
potwierdzających przebieg zatrudnienia oraz przedstawienia 
swojego poglądu na przyszłość PKO Bank Polski. Przesłuchanie 
przez radę nadzorczą podzielono na trzy części: przedstawienie się 
kandydata (5 min), prezentacja „strategii dla PKO Bank Polski”  
(15 min) i odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej  
(10 min). Zachowanie ścisłego reżimu przesłuchań było koniecz-
ne, bo rada nadzorcza postawiła sobie za cel, aby w ciągu jednego 
dnia zakończyć proces wyboru. I tak się stało. Zanim dojechałem 
do domu, w internecie pojawił się oficjalny komunikat o powołaniu 
prezesa PKO Bank Polski. Pracowałem wiele lat w firmie prywat-
nej, która podobnie jak PKO Bank Polski, jest spółką publiczną 
i ma inwestora strategicznego posiadającego pakiet kontrolny ak-
cji. Przeszedłem proces rekrutacji na stanowisko członka zarządu, 
a następnie prezesa zarządu. W pierwszym przypadku, kiedy przy-
chodziłem z zewnątrz, procedura była wyczerpująca i obejmowała 
ocenę moich kwalifikacji zawodowych i zdolności przywódczych. 
Przeprowadziłem szereg rozmów z kluczowymi menedżerami 
i prezesem zarządu BRE Banku, a następnie oddzielnie z członka-
mi rady nadzorczej oraz wybranymi przedstawicielami inwestora 
strategicznego. Na koniec komitet selekcyjny miał pełną wiedzę 
na mój temat, a ja poznałem firmę, moich przyszłych współpra-
cowników, i upewniłem się, że chcę tutaj pracować. Zarządzając 
firmami i projektami biznesowymi, na co dzień konfrontowałem 
się z problemem rekrutacji pracowników. Poświęcałem temu wiele 
czasu i uwagi, bo uważam ten proces za podstawę kształtowania 
wysokiej jakości zasobów ludzkich, które są fundamentem prze-
wagi konkurencyjnej. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że 
tylko w projektach budowanych od podstaw zatrudniłem 2500 
osób i każdej z nich poświęcono więcej czasu i uwagi niż mnie 
w konkursie na stanowisko prezesa największej instytucji finanso-
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wej w Polsce. Zakładam, że rekrutacja zwykłego pracownika PKO 
Bank Polski nie odbiega od standardów branży, więc jedynym wy-
tłumaczeniem mojego traumatycznego doświadczenia jest to, że 
członkowie rady nadzorczej nie chcieli tracić czasu na spektakl, 
którego wynik był z góry znany, i został już wcześniej ustalony 
w gabinetach polityków. Jeśli tak, to jest to przykład hipokryzji, 
której źródłem jest obłuda przywódców politycznych głoszących 
dla poklasku populistyczne hasła, podczas gdy rzeczywiste działa-
nia są zaprzeczeniem głoszonych zasad.         

Obszar polityki i biznesu nie jest całkowicie rozłączny, po-
między nimi przenikają wpływy i migrują ludzie. Minister może 
być później dobrym menedżerem i odwrotnie – zdolny menedżer 
może być dobrym ministrem, ale nie zawsze jest to oczywiste. 
Chodzi o to, aby w takich przypadkach zapewnić jasne kryteria 
wyboru i przejrzystość procesu podejmowania decyzji. Źle dzieje 
się wówczas, gdy nominowani przez partie polityczne urzędnicy 
państwowi wywierają wpływ na przebieg procesów gospodarczych 
za pośrednictwem instrumentów nadzoru właścicielskiego, nie po-
nosząc za to odpowiedzialności. Najgorzej zaś jest wtedy, gdy hi-
pokryzja przywódców pozwala im głosić szczytne cele, uchwalać 
dobre prawo i przepisy wykonawcze, a następnie z wyrachowaniem 
się do nich nie stosować. 
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Rozdział 6. 

Chciwość 

Bez względu na przypuszczenia, jakim samolubem  
może się człowiek stać, są jednak wyraźne zasady w jego naturze,  

dzięki którym los innych jest dla niego ważny i dzięki czemu  
szczęście innych jest mu niezbędne, mimo że to nie dostarcza mu  

nic więcej poza obserwowaniem radości innych.

Adam Smith

Jednak ta nieokiełznana chciwość, grożąca rozlaniem się na cały system  
finansowy i świat korporacji, sięga głębiej niż poziom pieniądza.  

Brak świadomości tego, co oznacza „dość” podważa profesjonalizm  
i wartości będące wyznacznikami zawodów zaufania publicznego.

John Bogle

Chciwość jest najbardziej kontrowersyjnym wymiarem przywódz-
twa, jako że przez jednych uważana jest za przymiot i napęd do 
działania przynoszącego pozytywne efekty, a przez innych za 
przywarę, ciężki grzech i źródło zła. Egoizm uznaje się za pod-
stawowy czynnik dobrze funkcjonującego mechanizmu rynko-
wego, napędzający wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. Takie 
podejście daje grunt twierdzeniu, że działanie dla indywidualnych 
korzyści przeistacza się w dobro ogółu. Kiedy jednak egoizm prze-
kracza pewne granice, staje się chciwością, która jest niemoralna 
i nieprzyzwoita. Działaniom podyktowanym chciwością towarzy-
szy kłamstwo, oszustwo i pożądliwość przeradzająca się w niczym 
nieograniczoną zachłanność. Nienasycona pazerność powoduje 
zaś, że przywódcy motywowani chciwością, a także ich popleczni-
cy, nigdy nie mają dość władzy, pieniędzy, bogactwa, a to nakręca 
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spiralę nieprawości i sprzeniewierzeń prowadzących niejednokrot-
nie do katastrofy. 

Egoizm, a nawet chciwość, jest fundamentalną ludzką cechą, 
do której przy każdej okazji odwołuje się ekonomia. To nic innego 
jak metodologiczny monizm, próba wtłoczenia wszystkiego w jed-
ną ogólną zasadę. Reguła niewidzialnej ręki, interpretowana w du-
chu, że „nie od przychylności rzeźnika i piwowara czy piekarza 
oczekujemy naszego obiadu, ale od ich dbałości o własny interes”12, 
zakłada maksymalizację dobra ogólnego dzięki indywidualnym 
działaniom opartym na pobudkach egoistycznych i samolubnych. 
Paradygmat homo economicus, człowieka zachowującego się racjo-
nalnie, który podejmuje decyzje, opierając się na rachunku eko-
nomicznym, stanowi kamień węgielny współczesnej wykładni 
klasycznej ekonomii, stanowi podstawę dominującej dzisiaj myśli 
ekonomicznej i praktyki gospodarczej. Pochwała chciwości, którą 
słychać w mainstreamowej ekonomii, uzasadniana tym, że nie-
widzialna ręka rynku automatycznie zamienia ją w ogólne dobro, 
powołuje się na ojca ekonomii Adama Smitha. Nic bardziej błęd-
nego, twórcy ekonomii klasycznej, Adam Smith, John S. Mill, 
John Locke, Thomas Malthus, byli filozofami zajmującymi się 
moralnością, a ekonomia była wtedy nauczana w ramach kursów 
etyki. Adam Smith przekonywał, że uczucia moralne człowieka są 
silniejsze niż reguła maksymalizacji użyteczności. 

Idea, że chciwość jest dobra, moralność jest czymś zbędnym, 
a wręcz szkodliwym, pochodzi od Bernarda de Mandeville’a, któ-
rego poglądy stanęły w centrum jednego z najzagorzalszych dyskur-
sów XVIII wieku. Mówi on wręcz, że „Matactwo, luksus, pycha 
bowiem. Darzą nas czymś, co jest jak zdrowie”13. Egoizm, który ła-
two przeradza się w chciwość, jest powszechnie uznawany jako siła  

12 Adam Smith,  Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów,  PWN Warszawa 
2001, s. 20.
13 Bernard de Mandeville, Bajka o pszczołach. Przywary osobiste korzyścią ogółu. Autor 
przytacza baśń napisaną przez Mandeville’a, źródło nieznane (przyp. red.)
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napędowa zysku, a w związku z tym znajduje społeczną akceptację 
przeradzającą się w poklask. Przekonanie, że chciwość jest dobra, 
stało się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku obie-
gową prawdą i przynajmniej do kryzysu finansowego w 2008 roku 
wywierało duży wpływ na opinię publiczną. Nie dziwi zatem, że 
mantrą współczesnego biznesu jest chciwość. Pochwała niegodziwo-
ści, która jest uzasadnieniem chęci osiągania sukcesu w szerszym niż 
tylko ekonomiczne znaczeniu, ma długą historię. Według Niccola  
Machiavellego „cel uświęca środki”, a ludźmi kierują niskie pobudki 
i egoizm. „Każdy rozumie, że byłoby rzeczą chwalebną dotrzymy-
wać wiary i postępować w życiu szczerze, a nie podstępnie. Jed-
nak doświadczenie naszych czasów uczy, że tacy dokonali wielkich 
rzeczy, którzy mało przywiązywali wagi do dotrzymywania wiary 
i którzy chytrze potrafili usidlić mózgi ludzkie, a w końcu wzię-
li przewagę nad tymi, którzy zaufali ich lojalności”. Książę – jego 
dzieło powstałe ponad pięćset lat temu, jest dzisiaj lekturą obowiąz-
kową i inspiracją dla polityków kierowanych żądzą władzy oraz biz-
nesmenów pobudzanych do działania niepohamowaną chciwością 
i niepohamowaną żądzą zysku. Wielu polityków i wiele państw, 
podobnie jak wielu ludzi biznesu i wiele przedsiębiorstw, zawdzię-
cza sukcesy hołdowaniu tej maksymie. Na szczęście nie wszyscy 
uznają ją za wskazanie dla własnego życia i działania, a sukces, 
którego źródłem jest amoralizm, cynizm, egoizm i wyrachowanie, 
jak pokazuje życie, jest przemijający. Spektakularne bankructwa 
i kryzysy wielkich przedsiębiorstw, uznawanych za ikony rozwinię-
tych gospodarczo krajów świata, miały swoje źródła w dążeniu do 
maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Posługiwanie się swoistymi 
antywartościami, jak chciwość, próżność, dążenie do zysku ponad 
wszystko, przekonanie, że cel uświęca środki, prędzej czy później 
prowadzi do katastrofy, często w otoczce skandalu. Przykładów 
można przytaczać bez liku, by wspomnieć tylko o firmach, które 
były sprawcami największych skandali w Stanach Zjednoczonych: 
Enron, Lehman Brothers, WorldCom, Merrill Lynch, Salomon 
Smith Barney; w Europie: Siemens, Volkswagen, Ergo, Deutsche 
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Bank, Bankgesellschaft Berlin, News Corp., Parmalat, Elf, Viven-
di, no i w Polsce: Amber Gold, Art-B, Bezpieczna Kasa Oszczęd-
ności, Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjne Colloseum. Motywem 
niemoralnej i w istocie przestępczej działalności menedżerów była 
chciwość w dążeniu do maksymalizacji własnych korzyści. Zysk 
przedsiębiorstwa, nawet jeśli występował wyłącznie na papierze, 
był tylko środkiem do celu. Wyznając zasadę „cel uświęca środki”, 
znajdowano uzasadnienie dla wszelkich machinacji i łamania pod-
stawowych zasad etycznych. 

Do niedawna można było rozpatrywać porażki i bankructwa 
przedsiębiorstw wywołane działaniem menedżerów kierowanych 
niskimi pobudkami i brakiem profesjonalizmu za naturalną ko-
lej rzeczy, ale globalizacja gospodarki i wzrost wielkości przed-
siębiorstw powodują, że w dzisiejszych czasach upadek jednego 
przedsiębiorstwa może spowodować poważne reperkusje między-
narodowe, nie mówiąc o tym, że rozpowszechnienie się błędnych 
praktyk w jednej branży, jak na przykład w sektorze finansowym, 
może spowodować zapaść światowej gospodarki.

Chciwość i dążenie do maksymalizacji zysków korporacji za 
wszelką cenę doprowadziły w ciągu ostatniej dekady do dwóch 
poważnych kryzysów, które pozbawiły pracy dziesiątki milionów 
ludzi na całym świecie, spowodowały bankructwo bądź naraziły 
na straty tysiące firm, a wiele państw, w tym te najbardziej bogate 
i rozwinięte, stanęły w obliczu wzrostu zadłużenia, które zagraża 
ich przyszłości. Pierwszy kryzys został zapoczątkowany niebywa-
łą hossą na rynkach kapitałowych pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych, a następnie pęknięciem bańki internetowej w 2001 roku, co 
się objawiło gwałtownym spadkiem notowań i bankructwem wielu 
firm z branży nowoczesnych technologii. Straty inwestorów indy-
widualnych i instytucjonalnych wyniosły 5 bln dolarów. Interne-
towa hossa podsycana przez biura maklerskie i banki inwestycyjne 
wykreowała setki milionerów i dziesiątki miliarderów, którzy zro-
bili błyskawiczną, aczkolwiek krótkotrwałą karierę i wielkie pienią-
dze w nie zawsze zasłużony sposób. Od sierpnia 1995 roku, kiedy  
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Netscape Communications Corporation, producent pierwszej 
przeglądarki internetowej, w piętnastym miesiącu działania zade-
biutował na giełdzie NASDAQ , osiągając kapitalizację powyżej 
miliarda dolarów, do końca 2000 roku 378 amerykańskich firm in-
ternetowych weszło do publicznego obrotu, osiągając astronomiczne 
wyceny. Kapitalizacja rynkowa firm internetowych notowanych na  
NASDAQ osiągnęła na początku 2000 roku niewyobrażalną kwotę  
1,5 bln dolarów, podczas gdy suma ich rocznej sprzedaży sięgała za-
ledwie 40 mld, z czego większość była udziałem kilku firm, takich 
jak Qwest, AOL i Amazon, które nawiązywały do tradycyjnych 
form działalności. Najbardziej niezwykłe było to, że 370 spośród  
378 firm określanych nazwą dotcomy nigdy nie wykazały nawet do-
lara kwartalnego zysku! Był to czas, kiedy Cisco z kapitalizacją ryn-
kową ponad 500 mld dolarów przez chwilę było najbardziej warto-
ściową firmą na świecie, znacznie wyprzedzając General Electric. 
Signum temporis tego okresu było ogłoszenie w styczniu 2000 roku 
przejęcia największego koncernu medialnego świata, Times Warner, 
przez portal internetowy America on Line za kwotę 183 mld dola-
rów, które zostało sfinansowane przez emisję własnych akcji. Wio-
dącym podmiotem stał się AOL, który zachował w firmie połączonej 
pod nazwą AOL Times Warner 55% udziałów. To było wydarzenie 
pokazujące zasadniczą zmianę układu sił pomiędzy przedstawicie-
lami „starej i nowej gospodarki”. Na moment ogłoszenia fuzji AOL 
miał ponad dwukrotnie większą kapitalizację (163 mld dolarów) 
rynkową niż Time Warner (83 mld dolarów), ale jego przychody 
w wysokości 5,3 mld dolarów stanowiły zaledwie 23% przychodów 
Time Warner (23 mld dolarów). Wycena rynkowa AOL była ponad 
154 razy większa niż zyski firmy, co mogło świadczyć o nakręca-
niu spekulacyjnej spirali lub, jak głosiły media i utrzymane w po-
dobnym tonie raporty analityków finansowych, całkowitej zmianie 
zasad gry rynkowej na skutek rodzenia się „nowej gospodarki”. Jak 
się okazało później, była to jedna z największych katastrof korpo-
racyjnych w historii pod względem unicestwienia majątku akcjona-
riuszy. Po nieudanych dziewięciu latach współpracy w 2009 roku  
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firmy ostatecznie się rozdzieliły. W marcu 2012 roku wartość AOL 
wynosiła 1,75 mld dolarów, a Time Warner 35 mld dolarów, co 
stanowiło zaledwie jedną szóstą początkowej wartości14. 

Wiele firm założonych na fali niezwykłego wzrostu zaintere-
sowania internetem nie miało ekonomicznie uzasadnionego mode-
lu biznesowego, nawet jeżeli popularność produktów szybko rosła, 
to nie towarzyszył temu wzrost po stronie przychodów. Z perspek-
tywy czasu można powiedzieć, że skorzystały one z chwilowego 
zamroczenia inwestorów uwiedzionych opowieściami fałszywych 
proroków i zwykłych hochsztaplerów z Silicon Valley, a na wej-
ściu tych startupów na giełdę ogromne pieniądze zarobili spryt-
ni założyciele i banki inwestycyjne. Pęknięcie bańki internetowej 
w 2001 roku spowodowało załamanie kursów akcji, bankructwo 
wielu firm internetowych, a wśród inwestorów szok i otrzeźwienie. 

Indeks giełdowy NASDAQ Composite, który zawierał więk-
szość spółek nowych technologii, spadł z rekordowego pozio-
mu 5132 punktów w marcu 2000 roku do niewiele ponad 1108 
w październiku 2002 roku, a indeks S&P 500, odzwierciedlający 
notowania nowojorskiej giełdy Wall Street, spadł w tym czasie 
o połowę, co było porównywalne z relatywną korektą giełdową 
w okresie Wielkiego Kryzysu, uwzględniając wysoki spadek pro-
dukcji i zatrudnienia w tamtym okresie15. Bessa porównywana 
z trzęsieniem ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera przetoczyła 
się przez rynki kapitałowe Stanów Zjednoczonych, Europy Za-
chodniej i Azji. W samych Stanach Zjednoczonych z kieszeni  
inwestorów wyparowało ponad 5 bln dolarów. Katastrofalny spa-

14 Fuzja AOL i Time Warner z perspektywy czasu okazała się kompletnym fiaskiem 
określanym jako najgorsza transakcja fuzji w historii. W 2003 roku koncern skre-
ślił ze swojej nazwy AOL, pozostając przy starej, a w 2009 roku ostatecznie AOL 
został wydzielony, mając przychody na poziomie 4,2 mld dolarów w porównaniu  
z 9,1 mld dolarów w 2002 roku. Przychody Time Warner na moment ostatecznego roz-
stania wynosiły 47 mld rocznie.   
15 Roger Lowenstein, Origins of the Crash, The Penguin Press, New York 2004, s. 220. 
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dek notowań i odcięcie od zewnętrznych źródeł finansowania 
zmiotły z powierzchni większość dotcomów płynących na fali 
owczego pędu zainteresowania inwestorów, podsycanego przez 
analityków giełdowych głodnych zysków dla samych siebie. Na 
rynku ostały się tylko te firmy internetowe, które niezależnie od 
innowacyjności technologicznej miały model biznesowy pozwa-
lający sprostać trzeźwym zasadom rachunku ekonomicznego. 
W tym samym czasie Ameryką wstrząsnęły skandale korporacyj-
ne, które doprowadziły do bankructwa i upadku wielu uznanych 
firm, takich jak Enron, WorldCom, Tyco, Qwest, Cendant. Przed 
sądem stanęli prezesi i członkowie zarządów oskarżeni o malwer-
sacje i sprzeniewierzenie się dobrym praktykom, jak również prze-
stępstwa kryminalne. Śledztwo prokuratora generalnego stanu 
Nowy Jork, Elliota Spitzera, ujawniło liczne oszustwa i manipu-
lacje menedżerów wielu przedsiębiorstw oraz nielegalne praktyki, 
konflikty interesów i insider trading w bankach, które finansowały 
działalność upadłych firm. Dziesięć największych amerykańskich 
banków zapłaciło w ramach ugody kary w wysokości 1,4 mld do-
larów. Tylko w przypadku nieprawidłowości przy obsłudze firmy 
Enron, której krach był największym korporacyjnym skandalem 
w historii Stanów Zjednoczonych, zaangażowane w aferę banki  
zgodziły się w ramach ugody zapłacić kwotę 350 mld dolarów. 
Enron stał się symbolem zamierzonego oszustwa i korupcji kor-
poracyjnej, przy użyciu tak zwanej kreatywnej księgowości, wyka-
zującej nieistniejące zyski i ukrywającej straty, a wszystko to dla 
prywatnych korzyści menedżerów pobierających wysokie premie 
od raportowanych zysków. W procesie sądowym oskarżono zarząd 
przedsiębiorstwa i członków rady dyrektorów o oszustwa finanso-
we i współdziałanie przestępcze. Ława przysięgłych uznała oskar-
żonych za winnych większości zarzucanych im czynów i skazała 
na karę wielu lat więzienia. Główną przyczyną deprawacji mene-
dżerów była chciwość, tak zachwalana przez mainstreamową eko-
nomię. Jedna z największych firm audytorskich na świecie, Arthur 
Andersen, podzieliła los Enronu, którego nie była w stanie dobrze 
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kontrolować, i także przestała istnieć. Uchwalona w 2002 roku 
przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawa Sorbanes-Oxley 
Act miała zmienić ten stan rzeczy i chronić inwestorów spółek 
publicznych poprzez wprowadzenie większych wymagań dotyczą-
cych przejrzystości działania i efektywności kontroli wewnętrznej. 
Konieczność stosowania dobrych praktyk zarządzania właści-
cielskiego, etyka i odpowiedzialność biznesu stały się na krótko 
czołowymi tematami dyskusji politycznych i gospodarczych. Sfor-
mułowano wiele postulatów zmian w tradycyjnym sposobie zarzą-
dzania. Gdy tylko kryzys został zażegnany, dzięki aktywnej poli-
tyce zarządu Rezerwy Federalnej i rządu amerykańskiego, wkrótce 
wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Zaczęła się kolejna hos-
sa napędzana dążeniem do szybkich zysków. Korporacje zaczęły 
znów zarabiać, menedżerowie otrzymywali pensje wyższe niż kie-
dykolwiek dotąd, tak w gotówce, jak i w postaci premii wypłaca-
nych w opcjach na akcje zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. 
Nic więc dziwnego, że presja na wyniki w kolejnych kwartałach 
i latach była duża, gdyż to one zapewniały wzrost cen akcji, które 
dawały tak wiele korzyści menedżerom najwyższego szczebla.  

Minęło zaledwie sześć lat od pęknięcia bańki internetowej 
i wybuchł nowy kryzys, którego erupcja nastąpiła w 2008 roku 
w USA, a następnie fala uderzeniowa dotknęła Europę Zachodnią 
i stała się głównym źródłem głębokiej zapaści gospodarki świa-
towej, największej od czasu Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych. 
Ślepa żądza zysku, niepohamowana chciwość i głupota menedże-
rów były w dużej mierze przyczyną zapaści największych instytucji 
finansowych świata, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Euro-
pie Zachodniej. Dążenie do maksymalizacji zysku przedsiębiorstw 
i indywidualnych korzyści stworzyło piramidę finansową, której 
zawalenie się było wewnętrznie zaprogramowane. Masowe udzie-
lanie kredytów hipotecznych osobom o niskich dochodach, w dużej 
części bezrobotnym, to szatański pomysł specjalistów od inżynierii 
finansowej. Według założeń teoretycznego modelu wysokie ryzyko 
pojedynczego kredytu zmniejsza się poprzez rozproszenie w dużym 
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portfelu, który przez specjalistyczne firmy audytorskie w całości 
był oceniany jako mało ryzykowny. W ten sposób obligacje (Cola-
teralized Debt Obligations) emitowane na bazie sekuratyzowanych 
portfeli kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka mogły uzyskać 
w ocenie czołowych agencji ratingowych ocenę AAA, równą wia-
rygodności gospodarek USA i Niemiec. Banki inwestycyjne chęt-
nie podejmowały się sprzedaży takich portfeli kredytowych, do-
datkowo ubezpieczonych na wypadek niespłacalności przez firmy 
ubezpieczeniowe, jako bardzo rentownych inwestycji kapitałowych 
o niskim ryzyku. Wszyscy uczestnicy tego łańcucha pokarmowego 
sekuratyzacji kredytów hipotecznych pracowali w pocie czoła na 
wysokie bieżące zyski, pompując bańkę kredytów hipotecznych 
wysokiego ryzyka, które były, dzięki zastosowaniu wątpliwych 
praktyk inżynierii finansowej, przedmiotem obrotu na rynku fi-
nansowym jako deux ex machina, produkt niskiego ryzyka, posia-
dający certyfikat renomowanych agencji ratingowych, dodatkowo 
ubezpieczony przez najlepsze firmy ubezpieczeniowe. Początkowo 
wszyscy byli zadowoleni. Biedny kredytobiorca, bez oszczędno-
ści i stałych dochodów z pracy, wprowadzał się do nowego domu. 
Pośrednik sprzedaży nieruchomości i pośrednik finansowy, oferu-
jący drogie mieszkania i relatywnie tanie kredyty, zgarnęli swoje 
prowizje. Bank oferujący kredyt hipoteczny zdołał szybko i dużo 
zarobić na udzieleniu kredytu, po czym niezwłocznie pozbył się 
go na rzecz głodnego zysków banku inwestycyjnego, który zarobił 
jeszcze więcej, odsprzedając dalej przekształcony kredyt w postaci 
instrumentu dłużnego o rzekomo niskim ryzyku i wysokiej ren-
towności. Gdy nastąpiło to, co nieuchronnie musiało się wydarzyć 
i dłużnicy nie byli w stanie obsługiwać i spłacać kredytów hipo-
tecznych, kostki domina się przewróciły jedna po drugiej. Okaza-
ło się, że zyski zostały już przez uczestników procesu podzielone 
i skonsumowane, a powstałe straty grożą upadłością kluczowych 
graczy rynku finansowego (banków komercyjnych, banków inwe-
stycyjnych, firm ubezpieczeniowych) i krachem całego systemu fi-
nansowego. Bankructwo banku inwestycyjnego Lehman Brothers  
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w październiku 2008 roku zapowiadało kryzys, który na wiele lat 
mógł pogrążyć amerykańską i europejską gospodarkę. Aby tego 
uniknąć, rządowi USA i wielu krajów europejskich nie pozostało 
nic innego, jak ratować na koszt państwa inne zagrożone duże in-
stytucje finansowe, uznając, że są zbyt ważne dla gospodarki, by 
mogły zbankrutować. Syndrom too big to fail pozwolił upublicznić 
straty, podczas gdy wcześniejsze zyski zostały bezpowrotnie za-
właszczone przez chciwych menedżerów. Koszty akcji ratunkowej 
sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych wyniosły ponad 
700 mld dolarów, a w Europie suma pomocy była jeszcze więk-
sza. Wiele banków praktycznie znacjonalizowano w obawie przed 
skutkami ich bankructwa dla gospodarek narodowych. Duże ban-
ki są jak elektrownie atomowe; gdy dojdzie do wybuchu, to jego 
skutki zewnętrzne mają wymiar katastrofy. Świat stanął w obliczu 
głębokiego kryzysu gospodarczego, na którego zwalczanie ponie-
siono ogromne wydatki publiczne, zwiększające dramatycznie za-
dłużenie państw ponad dopuszczalne granice16. 

Powyższe przykłady pokazują, jak ważne dla gospodarki i spo-
łeczeństwa są wartości wyższego rzędu, wykraczające poza mak-
symalizację zysku w działalności przedsiębiorstw. Alan Green-
span, były szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, zadeklarowany 
zwolennik deregulacji i wolnego rynku, zeznając przed komisją 
Kongresu badającą przyczyny kryzysu, powiedział: „My wszy-
scy, zwłaszcza ja, którzy wierzyliśmy, że kredytodawcy kierowani 
swoim własnym interesem będą robić wszystko, aby zabezpieczyć 
kapitał akcjonariuszy, jesteśmy wstrząśnięci i zdumieni”. 

Raport na temat wynagrodzeń zarządów największych amery-
kańskich firm, opracowany przez Institute of Policy Studies w Wa-

16 Państwowy dług publiczny USA wzrósł w okresie 2007–2011 o połowę. 6 sierpnia  
2011 roku amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ranking wia-
rygodności kredytowej rządu USA z maksymalnej oceny AAA do AA+. Wcześniej  
ta sama agencja obniżyła rating  większości krajów Unii Europejskiej, z wyjątkiem 
Niemiec.
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szyngtonie, ujawnia, że spośród stu najlepiej opłacanych w 2010 
roku prezesów co czwarty, czyli dwudziestu pięciu, zarobił więcej, 
niż wyniosły podatki od dochodów całej firmy17. Średnia zysków 
tych 25 firm, działających niejednokrotnie w skali międzynarodo-
wej, wyniosła w 2010 roku 1,9 mld dolarów. Znalazły się wśród 
nich ikony amerykańskiej gospodarki: General Electric, Boeing, 
Coca-Cola, Prudential, Verizon, Ford, International Paper, a także 
eBay. Zaskoczeniem może być fakt, że wśród firm, które w 2010 
roku wypłaciły większe wynagrodzenia swoim prezesom niż suma 
podatku dochodowego na rzecz państwa, znalazły się także insty-
tucje finansowe, powszechnie w przeszłości krytykowane za eks-
cesy płacowe dla swoich prezesów, takie jak Mellon Bank of New 
York, Capital One Financial, Prudential i AON. Raport przytacza 
dane, że najwięksi beneficjenci pomocy państwa, która uchroniła 
ich przed upadkiem w 2008 roku, Citigroup i Bank of America, od-
powiednio 427 i 115 swoich oddziałów operacyjnych zarejestrowali 
w rajach podatkowych, unikając w ten sposób płacenia podatków 
w Stanach Zjednoczonych. Według badań naukowców z Uniwer-
sytetu Berkeley rozwarstwienie dochodów wśród społeczeństwa 
amerykańskiego od czasów Wielkiego Kryzysu aż do początku lat 
siedemdziesiątych malało, po czym zaczęło gwałtownie rosnąć. Na 
10% najlepiej zarabiających obywateli amerykańskich w 1970 roku 
przypadało 32,6% dochodów, a w 2007 roku już blisko połowa, 
bo aż 49,7%. W tym samym czasie na 0,1% najlepiej zarabiających 
przypadało odpowiednio 2,78% i 12,28% wszystkich dochodów18. 
Wydaje się, że miało to ścisły związek ze zwycięstwem i ówczesną 
dominacją ekonomii neoliberalnej, która potrafiła znaleźć uzasad-
nienie dla dążenia prezesów amerykańskich korporacji do niezwy-

17 Executive Excess 2011: The Massive CEO Rewards for Tax Dodging, Institute for Policy 
Studies, Washington 2011.
18 Thomas Piketty, Eduard Saenz, Income Inequality in the United States, 1913–1998, 
„Quarterly Journal of Economics”, 118(1) (Tables and Figures Updated to 2010 in 
Excel format, March 2012 http://elsa.berkeley.edu/~saez/).
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kłego wzrostu własnych korzyści. Problem ekstremalnie wysokich 
wynagrodzeń prezesów, a ogólnie menedżerów wysokiego szcze-
bla, to nie tylko nadmiernie wielka różnica w stosunku do prze-
ciętnej zarobków w przedsiębiorstwie, ale także moral hazard w dą-
żeniu do zysków za wszelką cenę w krótkim okresie. Co więcej, jak 
pokazuje praktyka, niezwykle wysokie wynagrodzenia otrzymują 
również ci, których firmy przynoszą straty. W ten sposób kasta 
menedżerów zawłaszczyła dużą część przychodów, nie ponosząc 
odpowiedzialności właścicielskiej, podczas gdy inwestorzy wykła-
dając kapitał, ponoszą dodatkowo ryzyko podyktowanych prywat-
nymi celami (chciwością) działań menedżerów. Taki stan rzeczy  
zaprzecza podstawowej zasadzie zdrowej tradycyjnej ekonomii, że 
to przedsiębiorcy mają nieograniczone prawo do korzystania z wy-
pracowanych efektów. Współcześni menedżerowie myślą o sobie 
w kategoriach demiurgów, którym przynależna jest chwała i wy-
nagrodzenie za akt tworzenia, podczas gdy w większości przypad-
ków są tylko wynajętymi nadzorcami kierującymi stworzonymi 
przez innych, dobrze funkcjonującymi przedsiębiorstwami. 

Rozwarstwienie dochodów nie jest bynajmniej unikalną ce-
chą gospodarki amerykańskiej, która jest powszechnie uznawana 
za najbardziej liberalną. Raport Growing Unequal, sporządzony 
w 2008 roku przez OECD zawiera dane potwierdzające wzrost 
nierówności dochodów w 30 krajach członkowskich OECD na 
przestrzeni dwóch ostatnich dekad19. Zgodnie ze średnią dla kra-
jów członkowskich OECD przeciętne zarobki najbogatszych 10% 
obywateli badanych społeczeństw są niemal dziewięć razy wyższe 
od tych osiąganych przez najbiedniejsze 10% obywateli. Interesu-
jące są też efekty porównań w skali międzynarodowej pod kątem 
proporcji pomiędzy zarobkami najbogatszych i najbiedniejszych 
obywateli poszczególnych krajów. Cieszące się opinią socjalnych 

19 OECD, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries,  
2008, s. 1–312.
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gospodarki Szwecji i Danii charakteryzują się relatywnie małym 
poziomem rozwarstwienia. Bogaci zarabiają bowiem jedynie około 
pięciu razy więcej niż biedni. Największe rozwarstwienie obser-
wuje się w Meksyku należącym do grupy krajów rozwijających się 
oraz w najwyżej gospodarczo rozwiniętych, liberalnych Stanach 
Zjednoczonych. W tych krajach najbogatsza część społeczeństwa 
zarabia odpowiednio 25 i 16 razy więcej niż ich najbiedniejsi ro-
dacy. Zaskakujące, że Polska, kraj o komunistycznej przeszłości, 
gdzie różnice w dochodach poszczególnych grup społecznych były 
niewielkie, po dwóch dekadach od wprowadzenia liberalnej go-
spodarki rynkowej zajmuje trzecią pozycję w rankingu, a wskaź-
nik rozwarstwienia wynosi 13,5 i jest najwyższy w Europie. Co 
ciekawe, jego wysokość odbiega znacznie od innych krajów Eu-
ropy Środkowej, mimo podobieństw historycznych. W Czechach,  
na Słowacji i Węgrzech kształtuje się on na poziomie 5,5–7. 

W 1970 roku przeciętna zarobków szefa w największych 
amerykańskich korporacjach była 28 razy wyższa niż przeciętna 
zarobków wszystkich pracowników. W 2007 roku osiągnęła re-
kordowy poziom 344:1, w okresie kryzysu w 2009 roku spadła  
do 263:1, by w 2010 roku osiągnąć proporcję 325:1. 

Synonimem chciwości i ekstremalnego przepłacania prezesów 
dużych korporacji stał się Richard Fuld, który wszystkie swoje lata 
pracy spędził w banku inwestycyjnym Lehman Brothers, gdzie 
pracował od 1969 roku, a w latach 1996–2008 był jego prezesem. 
W latach 2000–2008 Richard Fuld zarobił, w postaci wypłat go-
tówkowych i zrealizowanych opcji na akcje, astronomiczną kwotę  
522 mln dolarów, a jego koledzy z zarządu niewiele mniej, bo  
491 mln, co w sumie daje niewyobrażalną wręcz kwotę 1,041 mld 
dolarów20. W tym czasie członkowie zarządu banku i rady nadzor-

20 Lucian A. Bebchuk, Alma Cohen, Holger Spamann, The Wages of Failure: Executive 
Compensation at Bear Stearns and Lehman, 2000-2008. HARVARD JOHN M. OLIN 
CENTER FOR LAW, ECONOMICS, AND BUSINESS, Discussion Paper No. 
657, 12/2009, Revised 02/2010, s. 20. 
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czej dysponowali flotą sześciu odrzutowych samolotów firmowych, 
w tym jednym typu Boeing 767, który należy do największych pa-
sażerskich samolotów na świecie. Lehman Brothers zbankrutował 
w październiku 2008 roku, kwota zgłoszonych roszczeń wierzycieli 
przekroczyła 300 mld dolarów, co stanowi największą katastrofę fi-
nansową w historii. Na pytanie przewodniczącego Komisji Kongresu 
Stanów Zjednoczonych badającej okoliczności bankructwa Lehman 
Brothers, Henry’ego Waxmana, czy uważa swoje wynagrodzenie za 
uzasadnione, biorąc pod uwagę niechlubny koniec, Richard Fuld 
odpowiedział, że „komitet ds. wynagrodzeń rady nadzorczej po-
święcił wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić zgodność interesów 
zarządu, pracowników i akcjonariuszy. Pracownicy posiadają 30% 
akcji firmy i dzięki temu myślą oraz działają jak właściciele. Jak firma 
sobie dobrze radziła, to i my mieliśmy dobrze. Jak firma sobie nie 
radziła, to my też mieliśmy gorzej”. 

Richard Fuld zajmował w 2008 roku 11 miejsce w rankingu najle-
piej zarabiających prezesów w USA według miesięcznika „Forbes”. 
Przed nim plasowali się inni przedstawiciele sektora bankowego, 
na 9 miejscu Richard Fairbank – prezes Capital One (73 mln), na 
8 miejscu Lloyd C. Blankfein (73,7 mln) – prezes banku inwesty-
cyjnego Goldman Sachs, na 5 miejscu Angelo R. Mozilo (102,8 
mln) – prezes Countrywide Financial, banku specjalizującego się 
w udzielaniu kredytów hipotecznych. 

Angelo Mozilo był współzałożycielem Countrywide Financial, 
banku, który powstał w 1969 roku i od początku rozwijał się głów-
nie na rynku kredytów hipotecznych. W szczycie boomu kredy-
tów hipotecznych w 2006 roku Countrywide Financial miał 20% 
udziału w rynku kredytów hipotecznych i zajmował pierwszą po-
zycję w rankingu. W raporcie rocznym w 2007 roku bank ujaw-
nił, że zagrożone spłatą kredyty podwyższonego ryzyka wynosiły 
w 2006 roku 20% portfela. Countrywide Financial wykazywał 
wysokie zyski w latach ubiegłych, największe w 2005 roku – 2,5 
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mld dolarów, w 2006 roku już mniej – 1,7 mld, a w roku 2007 
– zaledwie 700 mln. Sytuacja pogorszyła się gwałtownie, gdy wo-
bec podejrzeń o jego niewypłacalność w związku ze złą jakością 
portfela kredytowego zachwiana została płynność banku. Pod ko-
niec stycznia 2008 roku Bank of America pod naciskiem Banku 
Rezerwy Federalnej ogłosił zamiar przejęcia zagrożonego upadło-
ścią Country Financial. Transakcja została zrealizowana w lipcu, 
ostateczna wartość CF wyceniona została na 2,8 mld dolarów, 
przy czym BofA otrzymał gwarancje państwowej pomocy opie-
wającej na wiele miliardów dolarów. Rok później, w lipcu 2009, 
US Securities and Exchange Commission (SEC) – amerykańska 
Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd – wszczęła docho-
dzenie w sprawie zaniedbań i oszustw w działalności zarządu 
w zakresie procedur udzielania kredytów, jak również ukrywania 
rzeczywistego stanu firmy przed inwestorami. Następca prawny, 
Bank of America, zgodził się w lipcu 2010 roku zapłacić najpierw 
108 mln dolarów rekompensaty za zawyżone opłaty za udziele-
nie kredytów dla najuboższych, a następnie w sierpniu kolejne  
600 mln dolarów kary w ramach ugody za nieprawidłowości 
w działaniu firmy. Jednocześnie wyszło na jaw, że bank w ra-
mach „programu VIP” udzielał kredytów na wyjątkowo korzyst-
nych warunkach dla wybranych osób, w dużej części polityków 
i innych wpływowych osobistości21. Amerykańska Komisja  
ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) orzekła, że prezes i po-
zostali dwaj członkowie zarządu Countrywide Financial wprowa-
dzili w błąd inwestorów, tworząc luźne zasady udzielania kredytów 
i nie informując ich o pogarszaniu się jakości portfela kredytów 
hipotecznych podwyższonego ryzyka. W październiku tego roku 
były prezes Countrywide Financial, Angelo Mozilo, zapłacił 
w ramach ugody 67,5 mln dolarów kary. Suma zarobków Angelo  
Mozilo w latach 2000–2008, w okresie boomu kredytów hipo-

21 Mozilo’s friends on the Hill, „The Washington Times”, 2010.10.13.
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tecznych podwyższonego ryzyka, który w dużej części był efektem 
działań Countrywide Financial, wyniosła 521,5 mln dolarów22. 

Niemoralnie wysokie płace prezesów nie były wprawdzie wy-
łączną przyczyną kryzysu, który wybuchł w 2008 roku, ale wpi-
sywały się w system maksymalizacji zysku za wszelką cenę przy 
zastosowaniu makiawelistycznej reguły, że cel uświęca środki. 
Wartości w biznesie, takie jak przedkładanie interesu firmy ponad 
własny, solidarność, lojalność, ale także uczciwość, stały się syno-
nimem staroświeckiej mody, która przeminęła i nigdy nie wróci. 
Mantrą biznesu stały się słowa Gordona Gekko, że: „Chciwość jest 
dobra. Chciwość jest słuszna. Chciwość działa. Chciwość oczysz-
cza, oddaje istotę ducha ewolucji. Chciwość we wszystkich swoich 
formach: chciwość życia, pieniędzy, miłości i wiedzy, była siłą mo-
toryczną rozwoju ludzkości”. 

Korporacyjny świat wszechobecnego wyścigu szczurów nie 
wyciągnął wniosków z faktu, że główny bohater nagrodzonego 
Oscarem filmu Olivera Stone’a Wall Street za swoje czyny po-
wędrował na dwadzieścia lat do więzienia. Gdy Gordon Gekko 
w drugiej części filmu Wall Street ogląda zza krat świat pierwszej 
dekady XXI wieku, wydaje mu się, że na zewnątrz wszyscy po-
stępują tak, jakby gospodarkę ogarnęło ogólne szaleństwo. „Kie-
dyś wydawało mi się, że chciwość jest dobra. Teraz jest zgodna 
z prawem i obyczajami” – mówi po wyjściu z więzienia do tłumu 
zgromadzonych na sali wykładowej studentów. 

W 2013 roku, kiedy od wybuchu kryzysu finansowego minęły 
już cztery lata, świat ciągle nie może sobie poradzić z jego skutkami. 
Gospodarka światowa, a w szczególności europejska, nadal boryka 
się z recesją, a przyszłość wcale nie rysuje się różowo i charaktery-
zuje się niepewnością większą niż kiedykolwiek dotąd. Trzeba jed-
nak przyznać, że lekcja płynąca z traumatycznych wydarzeń, które 
doprowadziły do zapaści systemu finansowego w Stanach Zjedno-

22 Robert Lenzner, Why Isn’t Angelo Mozilo In Jail?, „Forbes”, 2010.10. 
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czonych i w Europie, nie została odrobiona, a oburzenie i dyskusja 
na temat przyczyn nie przekształciły się w konieczne działania na-
prawcze. I to jest niezrozumiałe, a co gorsza – niebezpieczne. Zmia-
ny regulacyjne, niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu 
finansowego, dokonują się powoli i są połowiczne. Nadal nie wyeli-
minowano moralnego hazardu ani wewnętrznego konfliktu intere-
sów w działalności banków. Co ważniejsze, postawy menedżerów 
i sposób działania przedsiębiorstw, w tym także instytucji finan-
sowych, są dziś takie same jak dawniej. W tym zakresie nic się nie 
zmieniło, wszystko wróciło do norm obowiązujących w przeszłości. 
Żyjemy w świecie, w którym utrzymanie status quo ante jest bombą 
z opóźnionym zapłonem i zapowiedzią kolejnego kryzysu. 

Goldman Sachs to największy i najbardziej sławny bank in-
westycyjny na świecie. Zatrudnia 30 tys. osób. Praca w Goldman 
Sachs, firmie niesłychanie dobrze wynagradzającej swoich pra-
cownikow, a jeszcze nie tak dawno cieszącej się ogromnym presti-
żem i doskonałą reputacją, jest marzeniem wielu najzdolniejszych 
absolwentów najlepszych uczelni na świecie, choć praca tam jest 
katorżnicza, zwykle od 9.00 do 23.00 z przerwą na kolację. Przyj-
mowany jest jeden na stu kandydatów składających aplikację. Sami 
pracownicy Goldman Sachs mają bardzo wysokie mniemanie o so-
bie i o swojej pracy. Jak w 2010 roku powiedział Lloyd Blankfein, 
szef Goldman Sachs: „wykonujemy robotę Boga”. I rzeczywiście 
pracownicy Goldman Sachs otrzymują królewskie wynagrodzenia, 
sam Lloyd Blankfein zainkasował bonus za wyniki banku w przed-
kryzysowym 2007 roku w wysokości 73 mln dolarów, trzy razy 
więcej niż Goldman Sachs zapłacił państwu w postaci podatków. 
Średni zarobek pracowników banku wraz z bonusem eksplodo-
wał pod koniec pierwszej dekady XXI wieku do 600 tys. dolarów. 
Uzasadnieniem było, że firma przynosiła coraz większe zyski, więc 
również pracownicy zarabiali coraz więcej. Gdy w 2011 roku Gold-
man Sachs zarobił na czysto ponad 4 mld dolarów, a średnia premia 
za rok była mniejsza niż oczekiwano i wyniosła „tylko” 367 tys. na 
głowę, to mówiono o wielkim rozczarowaniu. 
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Goldman Sachs szczycił się, że jest instytucją, która się wyróż-
nia na rynku sposobem działania. Wśród najważniejszych zasad 
biznesowych (Business Principles) Goldman Sachs, sformułowanych 
przez Sidneya Weinberga, legendarnego prezesa, który stał na cze-
le banku w latach 1928–1969, można znaleźć m.in. taką, że interes 
klientów jest zawsze najważniejszy i przedkładany ponad własny, 
integralność i uczciwość znajdują się w centrum uwagi, a dążenie 
do doskonałości i profesjonalizm są widoczne w działaniu każde-
go pracownika. Dobra kultura organizacyjna dotychczas stanowiła 
o sukcesie Goldman Sachs; opierała się na pracy zespołowej, etyce, 
duchu pokory i działaniu na rzecz klienta. Wydarzenia ostatnich lat 
i ujawnione fakty o rzeczywistym, obecnym kształcie kultury orga-
nizacyjnej firmy nieuchronnie wzbudzają podejrzenia, że tożsamość 
firmy radykalnie się zmieniła. To, co było wyróżnikiem na drodze 
do wyjątkowej renomy i wysokich zysków Goldman Sachs, wydaje 
się, odeszło do historii. Powszechnie mówi się, że Goldman Sachs 
zawdzięcza dużą część swoich sukcesów i brak porażek nie tylko 
umiejętnościom merytorycznym i wyjątkowej sprawności działania, 
ale w dużej mierze koneksjom i umiejętnemu lobbingowi. Gold-
man Sachs wyszedł z kryzysu finansowego obronną ręką pośrednio 
dzięki pomocy państwa, którą koordynował sekretarz skarbu Hank 
Paulson, były prezes Goldman Sachs. Dzięki temu, że za kwotę  
85 mld dolarów uratowano przed upadkiem AIG, największą amery-
kańską firmę ubezpieczeniową, Goldman Sachs nie stracił ani centa 
na ubezpieczeniach kredytów i obligacji zabezpieczonych kredytami 
hipotecznymi, które sprzedawał. W czasie jednego weekendu Gold-
man Sachs uzyskał zgodę organów nadzorczych na zmianę swojego 
statusu z banku inwestycyjnego na bank komercyjny, a tylko dzięki 
temu mógł liczyć na pomoc państwa. Jak należało się spodziewać, 
decyzja była pozytywna, wydał ją Stephen Friedman, szef Banku 
Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, który wcześniej był pracow-
nikiem Goldman Sachs. Jesienią 2008 roku bank dostał 12 mld  
dolarów pomocy, co było dobrym sygnałem dla prywatnych  
inwestorów, w tym Warrena Buffeta, który zakupił obligacje zamien-
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ne na akcje za kwotę 5 mld dolarów. Dzięki temu kłopoty zostały 
przezwyciężone i w kolejnych latach Goldman Sachs zaczął zarabiać 
wielkie pieniądze na problemach, z którymi borykały się inne banki, 
a także na kryzysie sektora finansowego, do którego sam się mocno 
przyczynił. Jednocześnie okazało się, że bank zarabiał w wątpliwy 
etycznie sposób w okresie hossy kredytów hipotecznych, gdy sprze-
dawał obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi i jednocze-
śnie instrumenty finansowe spekulujące na brak ich spłaty. Wszczę-
te śledztwo zakończyło się podpisaniem ugody na kwotę 500 mln 
dolarów. Ówczesny brytyjski premier, Gordon Brown, odnosząc się 
do tej sprawy, zarzucił Goldman Sachs bankructwo moralne. Jesie-
nią 2009 roku wyszło na jaw, że Goldman Sachs pomagał rządowi 
greckiemu ukryć przed inwestorami i władzami Unii Europejskiej 
prawdziwy rozmiar zadłużenia i deficytu budżetowego. Wprawdzie 
w ostatnim okresie dochodziły z rynku sygnały o innych wątpliwych 
praktykach działania Goldman Sachs, ale bank radził sobie znako-
micie pod względem zyskowności, a to, pomimo powtarzających 
się wpadek, pomagało utrzymać pozytywny wizerunek medialny. 
Jak się okazało – do czasu. 14 marca 2012 roku w „The New York  
Times” ukazał się artykuł Why I Am Leaving Goldman Sachs, którego 
autorem był Greg Smith, jeden z dyrektorów banku, odpowiedzialny 
za handel instrumentami pochodnymi w Europie, Azji i Afryce, po-
pularnie nazywanymi derywatami, który w tym właśnie dniu złożył 
rezygnację i w opublikowanym artykule wyjaśniał powody swojego 
odejścia po 12 latach pracy. To był pierwszy przypadek w 143-letniej 
historii banku inwestycyjnego Goldman Sachs, gdy któryś ze współ-
pracowników publicznie wypowiedział się na temat przyczyn swojej 
rezygnacji, dodatkowo odnosząc to do podstawowych zasad działa-
nia organizacji. Greg Smith ujawnił w jednym z najbardziej wpływo-
wych dzienników ukazujących się w USA, że powodem jego odejścia 
z Goldman Sachs, była „toksyczna atmosfera w pracy”. Smith pisze,  
że „Kultura organizacji jest pozbawiona tkanki moralnej, interes 
klientów jest marginalizowany, a firma myśli tylko o własnych zy-
skach. Dotychczasowa kultura korporacyjna stanowiła o sukcesie  
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Goldmana. Opierała się na pracy zespołowej, wysokiej etyce, du-
chu pokory i działaniu na rzecz klienta. Firma zmieniła tymcza-
sem zasadniczo sposób rozumienia, czym jest przywództwo. Kie-
dyś przywództwo odnosiło się do idei, pomysłów, dawania dobrego 
przykładu i dobrego postępowania. Dziś, jeśli tylko zarabiasz dla 
firmy wystarczająco dużo pieniędzy (i nie jesteś oskarżony o morder-
stwo), to zdobędziesz awans na wpływową pozycję. Najlepsza droga 
do awansu to sprzedaż klientom akcji i innych produktów, których 
firma chce się pozbyć, bo są dla niej niewystarczająco dochodowe; 
polowanie na słonie, czyli sprzedaż klientom jakichkolwiek produk-
tów, które przynoszą wysokie zyski dla GS; sprzedaż produktów 
nieprzejrzystych i niepłynnych produktów oznaczonych zazwyczaj 
zagadkowym trzyliterowy skrótem, jak CDO, CDS i inne”. 

Te produkty, to w języku finansowych innowacji – derywaty, 
nazywane przez Warrena Buffeta „bronią masowego rażenia”. „By-
wałem na zebraniach – pisze Smith – gdzie nawet minuty nie po-
święcono temu, jak pomóc klientom. Niedobrze mi się robiło, gdy 
słyszałem, jak bezdusznie się rozmawia o ich oskubaniu”. Nieza-
leżnie od tego, czy wyznania Grega Smitha są pełnym i prawdzi-
wym odzwierciedleniem rzeczywistości korporacyjnej Goldman 
Sachsa, to wydaje się, że ilustrują one utrzymujący się od dłuższe-
go czasu trend zmiany sposobu działania przedsiębiorstw, które 
odchodzą od praktykowania zasadniczych wartości, koncentrując 
się na maksymalizacji zysku zawłaszczanego w dużym stopniu 
przez menedżerów wysokiego szczebla. Ma rację John Bogle, za-
łożyciel funduszu Vanguard: „Znaleźliśmy się w świecie, w którym 
zbyt wielu spośród nas niczego nie wytwarza, a świat opanowali 
pośrednicy. Handlujemy tylko kawałkami papieru, wymieniając 
między sobą, tam i z powrotem, akcje i obligacje, przy okazji wy-
płacając za to naszym krupierom prawdziwe fortuny. Nigdy tak 
wiele nie płacono za tak mało”23. 

23 John C. Bogle, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PWE, Warszawa 2009.
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Żyjemy w czasach, gdy postęp i wzrost gospodarczy to naj-
wyższe dobro, ekonomia stała się religią, a ekonomiści i mene-
dżerowie jej kapłanami. Tłumaczą rzeczywistość, przepowiadają 
przyszłość, kształtują obowiązujące mity, które stają się prawdami 
obiegowymi. Ich prognozy sprawdzają się tak samo dobrze, jak 
przepowiednie delfickiej Pytii i podobnie jak ona swoją nieudol-
ność tłumaczą brakiem zrozumienia odbiorców. Menedżerowie 
to prawdziwi bohaterowie współczesności, jak słusznie zauważył 
przed wielu laty Peter Drucker, największy guru zarządzania. Bo 
przecież to właśnie menedżerowie kształtują rzeczywistość, obie-
cując realizację przepowiedni nieustającego wzrostu jako drogi do 
raju na ziemi. Ekonomia na przestrzeni dziejów znajdowała się pod 
silnym wpływem nurtów filozofii oraz religii, jak też zajmowała się 
etyką. To zmieniło się dopiero na przestrzeni ostatnich kilkudzie-
sięciu lat, kiedy człowiek (kapitał ludzki) został sprowadzony do 
roli zmiennej funkcji produkcji, którą należy maksymalizować, by 
osiągnąć możliwie największy wzrost będący nadrzędnym celem 
wszelkiego działania. Wbrew temu, czego można byłoby się spo-
dziewać, mając na względzie obowiązujący paradygmat ekonomii, 
że egoizm i chciwość przyczyniają się do dobra ogółu, w wielu 
przypadkach obserwowanych współcześnie, stają się one powodem 
niepowodzeń i bankructw przedsiębiorstw, a także zagrożeniem 
dla ładu gospodarczego i społecznego. W istocie bowiem chciwość 
jest jednym z najważniejszych komponentów złego przywództwa, 
paliwem, które w reakcji łańcuchowej prowadzi do niekontrolo-
wanego wybuchu zła. Nieograniczona zachłanność, nienasycona 
pazerność powodują, że pewna kategoria przywódców oraz ich 
zwolennicy nigdy nie mają dość. Dość pieniędzy, majątku, władzy, 
kontroli, uznania.
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Rozdział 7.

Korupcja

Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaśle-
piają oczy widzących i są zgubą spraw słusznych. 

Księga Wyjścia, Stary Testament

Nadużycia i korupcja towarzyszą nam od zawsze. Obecnie coraz  
powszechniejsza staje się świadomość, że podkopują one zaufanie  

zarówno do rządów państw, firm, jak i rynków finansowych.

Paul A. Volcker

Korupcja jest jednym z najczęściej spotykanych i najgroźniejszych 
przejawów złego przywództwa. Potocznie korupcję kojarzy się 
z polityką i z administracją państwową. Transparency Internatio-
nal, międzynarodowa organizacja pozarządowa, badająca, ujaw-
niająca i zwalczająca praktyki korupcyjne w życiu publicznym, 
podaje prostą definicję korupcji politycznej, określając ją jako 
„nadużycie powierzonej władzy przez przywódców politycznych 
dla uzyskania prywatnej korzyści, celem zwiększenia swej władzy 
lub bogactwa; korupcja nie musi oznaczać przekazywania pienię-
dzy, może przyjąć formę handlu wpływami lub obdarzania spe-
cjalną przychylnością, co zatruwa politykę i zagraża demokracji”. 
Korupcja polityczna dotyczy w dużym stopniu także urzędników 
państwowych przyjmujących korzyści materialne w zamian za wy-
konanie lub zaniechanie czynności urzędniczej bądź za naruszenie 
prawa. 

W rzeczywistości korupcja ma znaczenie szersze – to oferowanie  
lub przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobistych w zamian 
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za określone działania związane z pełnieniem funkcji publicznej 
lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to wydawać 
się zaskakujące, ale korupcja w szerokim znaczeniu dotyczy w rów-
nym stopniu polityki i spraw publicznych, co biznesu. 

Powszechnie korupcja jest kojarzona z wręczaniem łapówek, 
z przekupstwem, ale występuje w szerokim wachlarzu form:  

- przekupstwo – łapownictwo w każdej postaci;
- wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego 

do celów prywatnych lub osobistych korzyści;
- defraudacja majątku i powierzonych środków; 
- płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk;
- zakup zamówień, kontraktów i innych korzyści rządowych, kon-

cesji czy decyzji sądu;
- uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym czy wy-

nikającym z innych przepisów;
- świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z bu-

dżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym;
- faworyzowanie i protekcja w każdej formie;
- nepotyzm i kumoterstwo w każdej formie;
- kupczenie wpływami;
- wykorzystywanie poufnych informacji dla osiągnięcia prywat-

nych korzyści;
- oszukańcza manipulacja informacją i sprawozdaniami finanso-

wymi dla osobistych korzyści.

Skorumpowane przywództwo w wykonaniu polityków, urzędni-
ków, liderów biznesu bazuje na nadużyciu władzy, łamaniu prawa 
i zasad moralnych, kłamstwie, oszustwie, nierzetelności i niespra-
wiedliwości. 

Korupcja niekorzystnie oddziałuje na wiele płaszczyzn ży-
cia społecznego. Jest niemoralna i wzmaga poczucie niesprawie-
dliwości społecznej. Jest oczywistym zagrożeniem dla rozwoju 
gospodarki i wolności rynkowej. Podstawą funkcjonowania de-
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mokracji i wolnego rynku jest respektowanie prawa oraz posza-
nowanie własności prywatnej, podejmowanie decyzji i wyborów 
ekonomicznych na podstawie racjonalnych kryteriów, ale także 
zaufanie i zobowiązania moralne, takie jak uczciwość i sprawie-
dliwość, które gwarantują równość podmiotów i dotrzymywanie 
zobowiązań. Korupcja to zjawisko, które dokonuje się nie zawsze 
z naruszeniem prawa, ale zawsze z naruszeniem porządku moral-
nego. Korupcyjne przywództwo pociąga za sobą korupcję poplecz-
ników, zauszników, a także osób podążających za liderem. Korup-
cja jest jak wirus, zaraża najpierw najbliższe otoczenie, a później 
całe społeczeństwo, instytucje życia publicznego i społecznego 
oraz biznes, bez różnicy, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 
Koszty społeczne i gospodarcze korupcji są gigantyczne. Według 
Banku Światowego koszt korupcji (suma pieniędzy wydanych na 
łapówki) na świecie wynosi ponad bilion dolarów. W Unii Euro-
pejskiej koszty korupcji szacuje się na 120 mld euro, co odpowiada 
1% PKB krajów UE albo wysokości rocznego budżetu Unii Eu-
ropejskiej. Koszty korupcji liczone są tylko jako suma wydatków 
na łapówki, ale znacznie większy jest koszt ekonomiczny, który 
jest utraconym PKB, czyli stanowi pochodną nieefektywności 
alokacji zasobów. Korupcja powoduje dysfunkcję podstawowych 
mechanizmów gospodarczych – sposobu, w jaki ustalane są ceny 
oraz popyt i podaż. Łapówka jest nie tylko dodatkowym kosztem, 
ale ponadto wypacza kryteria wyboru, powodując marnotrawstwo 
sił i środków. Wybór gorszej oferty to decyzja suboptymalna, tak 
w odniesieniu do kupującego (wyższa cena lub/i gorsza jakość), jak 
i do wyboru drugorzędnego dostawcy. Korupcja to nie tylko prze-
kupstwo, ale także protekcja i kupczenie wpływami. Zatrudnianie 
ludzi w oparciu o znajomości i protekcję z pominięciem kryteriów 
merytorycznych zmniejsza innowacyjność i efektywność, zawyża 
koszty pracy i obniża jej jakość. Efektem jest wzrost bezrobocia 
i spadek konkurencyjności gospodarki. 

Koszty społeczne objawiają się przede wszystkim w niskim za-
ufaniu obywateli do polityków, instytucji publicznych, biznesu i do 
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siebie nawzajem. Brak zaufania obywateli do polityków i instytu-
cji publicznych skutkuje brakiem poszanowania dla prawa i norm 
moralnych, a w konsekwencji niską sterowalnością państwa. Brak 
zaufania obywateli do sfery biznesu i siebie nawzajem kreuje at-
mosferę podejrzliwości, bezpodstawnych oskarżeń i skutkuje bra-
kiem życzliwości, współpracy oraz obopólnego wsparcia.

Przez długie lata początków transformacji Polska była uzna-
wana za kraj o wysokiej korupcji, zresztą takie było również od-
czucie społeczne, kiedy wielu z Polaków było konfrontowanych 
z przejawami korupcji na co dzień, kiedy płacili drobne łapówki 
policjantom i urzędnikom czy przekazywali „wyrazy wdzięcz-
ności” lekarzom. W miarę rozwoju demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego wiele się w tym zakresie zmieniło na lepsze, ale 
nie można powiedzieć, że jest zupełnie dobrze. Po li cja ob li cza, że 
w 2012 roku w Pol sce wrę czo no urzęd ni kom ko rzy ści ma jąt ko we 
na sumę 15,5 mln zło tych. To mało wiarygodne, ale innych da-
nych i szacunków oficjalnych brakuje. W 2012 roku Polska zajęła 
41. miejsce na świecie, uzyskując 58 punktów na 100 możliwych 
w rankingu Transparency International pokazującym poziom ko-
rupcji w 174 krajach. To najlepszy wynik w historii, ale trzeba sobie 
uzmysłowić, że jest on przeciętny i wynosi zaledwie nieco wię-
cej niż połowę możliwych do uzyskania punktów. Do czołówki 
w ujęciu punktowym daleko, jeśli wziąć pod uwagę, że 90 punk-
tów uzyskali liderzy rankingu: Dania, Finlandia i Nowa Zelandia, 
10. Holandia, 84 punkty, 20. Chile, 72 punkty, a na 30. miejscu 
znalazła się Botswana z 65 punktami. Informacja o awansie Pol-
ski w rankingu została przyjęta z satysfakcją przede wszystkim 
przez polityków, jednocześnie trzeba jednak pamiętać, że pod ko-
niec 2011 roku Rada Międzynarodowa Transparency International 
zdecydowała o nieprzedłużeniu akredytacji dla polskiego oddziału 
Transparency ze względu na niespełnianie wymogów działalności. 

Korupcja rozumiana szerzej niż tylko przekupstwo jest niezwy-
kle poważnym problemem wielu społeczeństw, to przeciwieństwo 
merytokracji, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie obiek-
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tywnych przesłanek, w trosce o najlepsze wykorzystanie zasobów 
i potencjału ludzi. Aby walka z korupcją była skuteczna, musi być 
totalna, prowadzona w wymiarze tak racjonalnym, jak i moralnym.  
Jeszcze niedawno badania socjologiczne wśród studentów prawa 
pokazywały smutną prawdę, że co czwarty student uważa, iż do 
celu należy dążyć nawet po trupach, 50% studentów piątego roku 
prawa nie miałoby żadnych problemów z wręczeniem łapówki, 
a połowa świadczyłaby nieprawdę, jeśli miałoby to pomóc załatwić 
sprawę zleconą przez klienta. 

Niejednokrotnie korupcja uważana jest za zło konieczne, które 
trzeba zaakceptować jako cenę utrzymania się w polityce i w biz-
nesie, bo inni tak robią. „Jeśli pracujecie ciężko i wkładacie w pra-
cę serce i duszę (...) to wolno wam trochę kraść. Ale nie bądźcie 
bandytami” – powiedział przed kamerami telewizji w sierpniu 
2012 roku swoim urzędnikom minister robót publicznych w rzą-
dzie indyjskiego stanu Uttar Pradesh, Shivpal Singh Yadav. Jego 
bratanek Akhilesh Yadav, objął funkcję premiera rządu stanowego 
Uttar Pradesh, zapowiadając położenie kresu korupcji. 

Integralność działania to istotny problem nawet dla najwięk-
szych, uznanych firm. Na przykład Wal-Mart, największa sieć 
supermarketów na świecie, która działając w Stanach Zjednoczo-
nych, poddana jest niezwykle surowym regulacjom antykorup-
cyjnym, w Meksyku, gdzie korupcja jest na porządku dziennym, 
dopuścił się poważnych sprzeniewierzeń. Kontrola wewnętrzna 
przeprowadzona w Wal-Mart de Mexico w 2005 roku ujawniła 
dokumenty świadczące o setkach podejrzanych płatności opiewa-
jących łącznie na sumę 24 mln dolarów. Kierownictwo koncernu 
Wal-Mart w Stanach Zjednoczonych postanowiło nie upublicz-
niać sprawy i dochodzenie zamknięto pod pretekstem, że ani ame-
rykańskie, ani meksykańskie prawo nie zostało naruszone. Kilka 
lat później, w 2012 roku, „The New York Times” dotarł do źródeł, 
ujawnił sprawę i opisał szczegóły. Jednym z przykładów korup-
cyjnych praktyk Wal-Mart de Mexico jest Teotihuacán, kiedyś 
święte miasto, cel pielgrzymek wielu plemion żyjących w Mezo-
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ameryce, a dziś jeden z najbardziej znanych zabytków w Meksy-
ku i miejscowość turystyczna w pobliżu miasta Meksyk, która 
przyciąga miliony turystów rocznie. Wal-Mart zabiegał o bu-
dowę swojego supermarketu niedaleko kompleksu zabytkowych 
piramid. Meksyk to jeden z najbardziej skorumpowanych krajów 
na świecie, zajmuje 105. miejsce w rankingu, uzyskując zaledwie 
34 punkty, więc specjalnie nie dziwi, że sprawy inwestycji Wal- 
-Martu przeciągały się, natrafiając na szereg problemów, rzeczy-
wistych i wyimaginowanych. Lokalizacja w pobliżu historyczne-
go miejsca wymagała nie tylko dobrej woli urzędników, ale także 
złamania wielu obowiązujących reguł, co Wal-Martowi udało 
się uzyskać za łapówki wręczone za zgodę na zmianę warun-
ków zabudowy (52 tys. dolarów), akceptację budowy w miejscu 
o wysokim natężeniu ruchu (25,9 tys. dolarów), zgodę urzędu 
ochrony zabytków (81 tys. dolarów) oraz poparcie miejscowe-
go burmistrza, który zignorował protesty mieszkańców i miej-
scowych sklepikarzy (114 tys. dolarów). „The New York Times” 
ujawnił, że Wal-Mart de Mexico płacił łapówki, aby uzyskać 
zgodę na inwestycje w dziewiętnastu wysoce wątpliwych lokali-
zacjach, które w przypadku normalnej procedury nie miały naj-
mniejszych szans na akceptację. Na przykład prestiżowy Sam’s 
Club w pobliżu Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe, położonej 
w najgęściej zaludnionej części miasta Meksyk, wzniesiono bez 
pozwolenia na budowę, zgody urzędu ochrony środowiska i ana-
lizy warunków komunikacyjnych. Łapówki w wysokości 341 tys.  
dolarów załatwiły sprawę. Ujawnienie korupcyjnych praktyk 
Wal-Mart de Mexico wywołało kryzys zaufania wśród inwe-
storów koncernu, firma zanotowała gwałtowny spadek wartości 
akcji i kapitalizacji rynkowej wynoszący ponad 10 mld dolarów. 
Twórca Wal-Mart, Sam Walton, jeden z największych amery-
kańskich przedsiębiorców ubiegłego stulecia, pewnie przewra-
ca się w grobie, bowiem dla niego integralność była podstawą 
działania w biznesie. Firma ze względu na siedzibę w Stanach 
Zjednoczonych podlega ustawie o zagranicznych praktykach ko-
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rupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) uchwalonej 
przez Kongres i podpisanej przez prezydenta Jimmy’ego Cartera 
w 1977 roku, według której przekupstwo zagranicznego funkcjo-
nariusza publicznego jest uznawane za przestępstwo popełnione 
w Stanach Zjednoczonych. Do tamtego czasu żaden z krajów 
na świecie nie traktował przekupienia zagranicznego urzędnika 
w celach biznesowych jako czynu nielegalnego. Afera Water- 
gate, poza nielegalnymi wpłatami na kampanię Nixona, ujawni-
ła powszechną korupcję w działalności zagranicznej amerykań-
skich przedsiębiorstw. Raport Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd (SEC) wykazał, że 400 amerykańskich przedsiębiorstw 
wydało setki milionów dolarów, przekupując za granicą kogo 
się tylko dało, poczynając od premierów, na szeregowych poli-
cjantach kończąc. Przez długi czas korupcyjna działalność firm, 
która w macierzystym kraju podlegała surowym karom, za gra-
nicą nie była nielegalna. Co więcej, w niektórych europejskich 
krajach łapówki można było odliczyć od podatku, wpisując je 
w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Stany Zjed-
noczone były pierwszym krajem, który zakazał swoim przed-
siębiorstwom praktyk korupcyjnych za granicą. Przestrzeganie  
tej ustawy jest rygorystycznie ścigane, o czym mógł się przeko-
nać General Electric w 1992 roku, kiedy wyszło na jaw przeka-
zanie przez jednego z pracowników spółki łapówki w wysoko-
ści 11 mln dolarów dla izraelskiego generała Ramiego Dotana  
w zamian za zawarcie kontraktu na zakup silników odrzuto- 
wych do myśliwców F-16 produkowanych przez General  
Electric. Sprawą zajęła się specjalna komisja Izby Reprezentan-
tów, przed którą Jack Welch, prezes GE, składał szczegółowe 
wyjaśnienia. Kara nałożona przez Departament Sprawiedli- 
wości na GE wyniosła 69 mln dolarów. Minęło dwadzieścia  
lat, zanim śladem USA podążyły inne kraje, by w 1997 roku  
uchwalić Konwencję OECD Przeciw Korupcji, którą do chwi-
li obecnej ratyfikowało 37 krajów. Trzeba jednakże podkreślić,  
że w dalszym ciągu zgodnie z przepisami konwencji można  



146

Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych

przekazywać pieniądze dla zagranicznego urzędnika, by wyeg-
zekwować od niego czynności, do których z racji swojej funkcji 
jest zobligowany.

Wiele karier politycznych i biznesowych wyrosło w niejasnych 
okolicznościach niejednokrotnie decydujących o ich przebiegu. 
Teza, że „pierwszy milion trzeba ukraść”, od dawna przewija się 
w dyskusjach na temat źródeł sukcesu w biznesie. O ile w żadnym 
razie nie może być usprawiedliwieniem takiego sposobu działania, 
o tyle wyjaśnia wiele mitów niebywale szybkiego rodzenia się for-
tun. Wydaje się jednak, że mimo iż oszustwo i złodziejstwo jest 
ważnym czynnikiem wyjaśniającym podejrzane wzloty biznesowe 
i polityczne, to jednak korupcja tłumaczy większość podejrzanych, 
niezwykłych osiągnięć, które próbuje się naiwnym wyjaśnić wy-
jątkowymi zdolnościami, szczęściem czy cudownym zbiegiem 
okoliczności. 

Silvio Berlusconi to najbardziej znany włoski polityk ostatniej de-
kady i jeden z najbogatszych Włochów. Wszystko osiągnął szyb-
ciej niż ktokolwiek i kiedykolwiek w przeszłości. Jest osobą wzbu-
dzającą krańcowe kontrowersje, jedni go nienawidzą, uważając za 
oszusta, bufona i prestidigitatora, inni postrzegają jako genialnego 
przedsiębiorcę i wielkiego polityka. On sam mówi o sobie, że „Nie 
jestem zwykłym politykiem, ale potentatem” i „Tylko Napoleon 
osiągnął więcej niż ja”. Faktem jest, że jest on wyjątkowym połą-
czeniem niezwykle skutecznego biznesmena i polityka. Ukończył 
prawo na uniwersytecie w Mediolanie i wkrótce potem właśnie 
tutaj zaczął swój pierwszy poważny biznes jako deweloper nieru-
chomości mieszkaniowych i komercyjnych. W tej działalności ta-
jemnica sukcesu polega na tym, aby tanio kupić atrakcyjne grunty, 
a następnie drogo sprzedać wybudowaną na nich powierzchnię 
użytkową. Historia Berlusconiego powtarza utarty schemat spek-
takularnych karier w sektorze nieruchomości; kupował tanio i na 
kredyt, jego wkład własny był mały i pochodził z niewiadomych 
źródeł, a co najważniejsze sprzedał szybko i bardzo drogo. Naj-
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większy jego sukces początkowego okresu działalności to zakup 
716 tysięcy metrów kwadratowych ziemi na dogodnie położonych 
przedmieściach Mediolanu. Grunt pozyskał za bezcen, jako że nad 
nim przebiegała najczęstsza trasa przelotów do położonego najbli-
żej centrum lotniska Linate, jednego z trzech portów lotniczych 
obsługujących drugie pod względem liczby mieszkańców miasto 
we Włoszech, tradycyjnie najważniejszy włoski ośrodek gospo-
darczo-finansowy, jedno z najbogatszych miast Europy. Wkrótce 
potem minister transportu zmienił trasy korytarzy powietrznych 
i inwestycja Milano Due stała się luksusowym osiedlem aparta-
mentowców, które przyniosło deweloperowi krociowe zyski. Ko-
lejne spółki i projekty inwestycje powstawały jak w kalejdoskopie, 
zawierane z wpływowymi osobami, ze wsparciem finansowym 
powiązanych banków, a Berlusconi realizował swoje lukratywne 
inwestycje sprawnie i szybko kasował wysokie zyski. W ten sposób 
w błyskawicznym tempie stał się potentatem budowlanym i nie-
ruchomościowym. Realizacja projektów w Rzymie przez spółkę 
Immobiliare San Martino była wspólnym przedsięwzięciem pod-
miotów zależnych od jednego z największych włoskich banków 
(Banca Nationale del Lavoro), który dodatkowo finansował je gi-
gantycznym kredytem. Sukces finansowy Berlusconi łączy z otrzy-
maniem prestiżowego Orderu Zasług w Pracy, przyznawanego od 
1898 roku za szczególne zasługi dla państwa. Marcello Dell’Utri, 
kolega ze studiów, wspólnik Berlusconiego i prezes Immobiliare San 
Martino, został później uznany za winnego oszustw podatkowych, 
defraudacji i współpracy z sycylijską mafią oraz  skazany na kary 
w łącznym wymiarze około dziesięciu lat pozbawienia wolności. 
Równolegle z interesami budowlanymi Berlusconi rozwijał biznes 
medialny. Na początku lat siedemdziesiątych założył małe lokalne 
stacje telewizji kablowej, które obsługiwały zbudowane przez nie-
go osiedla. W latach 1976–1984 uruchomił trzy telewizyjne kanały 
komercyjne w ramach konsorcjum Mediaset, emitowane przez nie 
amerykańskie seriale cieszyły się dużym powodzeniem, a kanały, 
wbrew obowiązującemu prawu, zaczęły nadawać swoje audycje 
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w zasięgu ogólnokrajowym. Gdy w 1984 roku, nakazem sądów 
w Mediolanie, Rzymie i Pescarze, nadawanie zostało wstrzyma-
ne ze skutkiem natychmiastowym, a urządzenia nadawcze miały 
zostać skonfiskowane, cztery dni później premier Bettino Craxi, 
kolega Berlusconiego ze studiów, wydał dekret, który cofnął za-
kaz nadawania programów ogólnokrajowych przez prywatnego 
nadawcę, sankcjonując tym samym działalność stacji konsorcjum 
Mediaset. Opozycja w parlamencie zakwestionowała dekret pre-
miera, więc wniósł on propozycję uregulowania kwestii za pomocą 
ustawy, która znalazła akceptację większości posłów. Sprawa mia-
ła swój dalszy ciąg w Trybunale Konstytucyjnym, by ostatecznie 
w 1990 roku znaleźć finał w ustawie legge Mammi, która ostatecz-
nie zalegalizowała działalność medialną Berlusconiego i de fac-
to ustanawiała duopol na rynku włoskim z udziałem publicznej 
stacji RAI, kontrolowanej przez rząd. Kariera polityczna Bettino  
Craxiego, szefa Włoskiej Partii Socjalistycznej, załamała się w la-
tach dziewięćdziesiątych. Oskarżony o korupcję i współpracę z ma-
fią, zagrożony aresztowaniem, uciekł do Tunezji i nigdy nie wrócił 
do Włoch, gdzie został zaocznie skazany za przyjmowanie łapówek. 

Stacje kontrolowane przez Berlusconiego i pośrednio przez jego 
rodzinę dominują obecnie na rynku włoskiej telewizji komercyjnej 
i jak wynika z badań rynkowych, kontrolują one 45% widowni 
i 60% wpływów z reklam. Powstały w 1978 roku holding finanso-
wy Fininvest konsoliduje działalność medialną za pośrednictwem 
koncernu Mediaset, który skupia udziały wszystkich jego firm na 
rynku telewizji komercyjnej oraz działalność wydawniczą koncer-
nu Mondadori. Ten ostatni skupia szereg wydawnictw książko-
wych i 50 tytułów prasowych, w tym wiodący włoski dziennik  
„Il Giornale”. Silvio Berlusconi kontroluje ponad 30% krajowego 
rynku prasowego i wydawniczego. 

Silvio Berlusconi nie mógł pozostawić poza obszarem swojego 
zainteresowania sektora usług finansowych, który należał w prze-
szłości do najbardziej dochodowych. W 1982 roku zainwestował 
równowartość 250 tys. euro i wszedł do spółki z Ennio Dorisem, 
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tworząc Mediolanum S.p.A., grupę która dziś oferuje pełne spek-
trum usług finansowych: ubezpieczenia, bankowość detaliczną, 
private banking & wealth management, usługi maklerskie, dys-
trybucję funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Wartość firmy 
szacuje się dziś na 1,5 mld euro. Wizerunek Silvio Berlusconiego 
jako prawdziwego Włocha kreuje niewątpliwie jego najbardziej 
spektakularna inwestycja, zakup w 1986 roku będącego w kłopo-
tach AC Milan, jednego z najbardziej znanych włoskich klubów 
piłkarskich. Od tamtego czasu klub zanotował najlepszy okres 
w historii, zdobywając ośmiokrotnie tytuł mistrza Włoch, dołą-
czył do grona najlepszych drużyn w Europie, stając się ulubieńcem 
włoskich kibiców, co przysporzyło popularności także jego preze-
sowi Silvio Berlusconiemu. 

Silvio Berlusconi w ciągu 25 lat dorobił się fortuny, stał się 
jednym z najbogatszych Włochów, magnatem nieruchomościo-
wym, zdobył dominującą kontrolę nad mediami, prasą, telewizją 
oraz reklamą, wszedł z powodzeniem w nowe obszary aktywności 
biznesowej: finanse, telefonię komórkową, sieci sklepów spożyw-
czych, przemysł fonograficzny i kinowy. W ciągu ćwierćwiecza 
aktywności w biznesie zdobył wszystko lub prawie wszystko, co 
było możliwe, pieniądze, sławę i władzę. Jednocześnie pojawiało 
się wiele wątpliwości i zarzutów, że to „szybkie i brudne pienią-
dze”, a on w żaden sposób nie mógł jednoznacznie dowieść, iż 
ten niezwykle dynamiczny wzrost aktywności, wielkości przed-
siębiorstw, ich zysków i majątku osobistego zawdzięcza wyłącznie 
swoim zdolnościom, pracowitości i szczęściu w biznesie. Oskar-
żany o współpracę z mafią i lożą masońską, korupcję polityków 
i urzędników, kreatywną rachunkowość, fałszerstwa i oszustwa 
podatkowe, umiejętnie lawirował i zdołał uniknąć wyroków ska-
zujących ze względu na brak dowodów lub przedawnienie, podczas 
gdy jego najbliżsi współpracownicy zostali osądzeni. 

W 1992 roku mediolański prokurator Antonio Di Pietro wszczął  
śledztwo pod kryptonimem „Czyste ręce” (Mani pulite), które 
ujawniło system powiązań polityków i biznesmenów oraz znaczącą  
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skalę łapówek na szczytach władzy. Prowadzone postępowania 
karne przeciwko przedsiębiorcom i politykom wszystkich głów-
nych partii zmieniły całkowicie włoską scenę polityczną i partyj-
ną. Spośród pięciu największych ugrupowań partia socjalistyczna, 
chadecka i liberalna zostały rozwiązane, a republikanie i demo-
kratyczni socjaliści ulegli zanikowi, przy czym wielu ich liderów, 
zawodowych polityków, pozostało nadal aktywnych w polityce 
w ramach innych formacji. Patron Sivlio Berlusconiego, przy-
wódca socjalistów Bettino Craxi, stał się symbolem całej afery. 
Przetasowania sceny politycznej stworzyły poważne zagrożenie 
dla przyszłości interesów Berlusconiego, który został oskarżony 
o potajemne finansowanie Włoskiej Partii Socjalistycznej. Spra-
wa ta, podobnie jak wiele wcześniejszych oskarżeń o fałszerstwa 
ksiąg rachunkowych, korupcję sądową, fałszywe zeznania i oszu-
stwa skarbowe, nie zakończyła się prawomocnym wyrokiem ska-
zującym. I tutaj następuje punkt zwrotny w życiu i karierze Silvio 
Berlusconiego. W biznesie sprawdza się powiedzenie, że każdy 
kryzys jest oczywistym zagrożeniem, ale jednocześnie jest szansą, 
gdyż kreuje nowe, nieoczekiwane możliwości. W obliczu demon-
tażu włoskiej sceny politycznej, odejścia jego patrona, Berlusconi 
podejmuje zaskakującą, ale głęboko przemyślaną decyzję wejścia 
do polityki. Gdy zaraz po ogłoszeniu przedterminowych wyborów 
Berlusconi zapowiedział na łamach konkurencyjnego dziennika 
„La Stampa”, że rozpoczyna działalność polityczną i utworzenie 
nowej formacji politycznej Forza Italia, której nazwa odwołuje się 
do zawołania włoskich kibiców piłki nożnej, to potraktowano jego 
aktywność jako przejaw folkloru politycznego. Ogłoszenie startu 
w wyborach zaledwie trzy miesiące przed terminem było perfek-
cyjną inscenizacją przygotowaną przez wybitnych specjalistów od 
PR i marketingu biznesowego. Wtedy stało się jasne, że Berlusco-
ni, w odróżnieniu od pozostałych polityków, którzy wiedli ze sobą 
spory ideologiczne, opiera swój przekaz na prostych wartościach, 
zrozumiałych dla każdego Włocha, kibica piłki nożnej i domato-
ra oglądającego telewizję. Bez nachalnej propagandy wykorzystał 
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wszystkie swoje atuty, kontrolę nad mediami i osiągnięcia w biz-
nesie, nie dla kreowania wizerunku męża stanu, ale bohatera te-
lenoweli, idola mas. Skutek był nieoczekiwany, a rezultat pioru-
nujący, koalicja Forza Italia, MSI i Ligi Północnej zdobyła ponad 
40%, a sama Forza Italia 21% głosów. Silvio Berlusconi zostaje 
premierem. Wtedy kwestią zasadniczą staje się sprawa konfliktu 
interesów przywódcy państwa i biznesmena prowadzącego swoje 
przedsięwzięcia w wielu obszarach gospodarki, a sposób działania 
w przeszłości w wielu momentach jest podejrzany. Jednak Włochy 
są w tym względzie państwem niezwykle tolerancyjnym, zarówno 
jeśli chodzi o porządek prawny, jak i odbiór społeczny. Osoby spra-
wujące ważne funkcje publiczne powinny, zgodnie z prawem, ustą-
pić ze stanowisk kierowniczych w zarządach spółek prywatnych, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu praw właścicielskich. 
Stąd Silvio Berlusconi zmuszony był zrezygnować jedynie z funk-
cji prezesa AC Milan, bowiem w pozostałych organizacjach zarzą-
dzał swoimi biznesami, sprawując nadzór właścicielski. W USA 
i w wielu innych krajach w takich przypadkach nadzór właściciel-
ski oddawany jest obligatoryjnie w ręce instytucji powierniczych. 
Premier rządu, posiadający większe niż gdzie indziej uprawnienia, 
był więc jednocześnie właścicielem największych przedsiębiorstw 
w kraju, niejednokrotnie dominujących w swojej branży, i w tej 
podwójnej roli bezpośrednio uczestniczył w podejmowaniu stra-
tegicznych decyzji dotyczących ogólnych warunków ich funkcjo-
nowania oraz rozwoju. Jak ocenia znany pisarz włoski Umberto 
Eco: „Berlusconi budował dzień po dniu system rządów oparty na 
utożsamianiu partii, kraju i państwa z szeregiem interesów w dzie-
dzinie przedsiębiorczości”24. Efekt powiązania interesów politycz-
nych i biznesu okazał się niebywały, od 1994 roku aż do chwili 
obecnej Berlusconi był cztery razy powoływany na premiera rządu 

24 Umberto Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2007, s. 149.
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i w sumie był najdłużej rządzącym premierem Włoch po II wojnie 
światowej. W tym czasie majątek osobisty Silvio Berlusconiego, 
który na progu kariery politycznej wynosił ok. 3 mld euro, wzrósł 
trzykrotnie, chociaż jego oszacowanie jest trudne, gdyż znaczną 
jego część przepisał na najbliższą rodzinę25. W okresie sprawowa-
nia rządów przez Berlusconiego parlament uchwalił szereg ustaw, 
które miały na celu ochronę lub wspieranie rozwoju imperium go-
spodarczego premiera. Niektóre przykłady to:

– zmniejszenie kar za fałszerstwo ksiąg rachunkowych;
– ustawa o pomocy prawnej; 
– zakaz stawiania przed sądem pięciu najważniejszych osób 

w państwie;
– specjalne wymagania dotyczące okoliczności uzasadnionego 

podejrzenia potrzebnego do wszczęcia postępowania;
– zniesienie większości ograniczeń dotyczących emitowania 

programów telewizyjnych przez prywatnych nadawców; 
– rozszerzenie zgody na zabudowę obszarów dotychczas chro-

nionych;
– ograniczenie możliwości prokuratora w odwoływaniu się od 

wyroków uniewinniających.

Nic zatem dziwnego, że Włochy zajmują 80. lokatę, niższą niż 
Mongolia i Białoruś, w rankingu Banku Światowego „Doing Busi- 
ness”, który porównuje przejrzystość gospodarki i ocenia, gdzie 
na świecie najlepiej i najłatwiej robi się interesy. Niebotyczna ka-
riera polityczna Silvio Brelusconiego została zbudowana w opar-
ciu o zasoby finansowe i wpływ na środki masowego przekazu, 
ale pieniądze i kontrola nad dużą częścią mediów nie wyjaśniają 
wszystkiego. Nie można odmówić Berlusconiemu zdolności au-
tokreacji, nawet jeśli jest to manipulacja, ale paradoksalnie to, co  

25 Paulina Bolibrzuch,  Jego Królewska Mość Silvio Berlusconi. Przypadek „demokratycznej 
monarchii oświeconej”, ISP PAN, Oficyna Wydawnicza Aspra-Je, Warszawa 2011, s. 107.
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w jego zachowaniu jest obiektem krytyki przeciwników, silnie 
przemawia do wyborców. Szeroko komentowane we Włoszech 
i za granicą liczne „wpadki” polityczne Berlusconiego, jak sądzi 
wielu uważnych obserwatorów, są umiejętnie przygotowaną grą 
pozorów, na którą dają się nabierać jego antagoniści. „Berlusconi 
jako polityk całkiem nowego typu, powiedzmy wręcz postnowo-
czesny, urzeczywistnia właśnie za pomocą swoich najmniej zro-
zumiałych posunięć złożoną, przebiegłą, wyrafinowaną strategię, 
dowodzącą całkowitej kontroli nad nerwami, a także wybitnej 
inteligencji praktycznej” – podkreśla Umberto Eco. Berlusco-
ni zdobył serca i umysły Włochów przekazem, że jako polityk 
i przedsiębiorca jest taki sam jak wszyscy, a wolny rynek każde-
mu daje szansę, aby mógł osiągnąć taki sukces, jaki on osiągnął. 
Usiłował stworzyć wizerunek sprawnego polityka menedżera, ale 
była to tylko nieudana gra pozorów. Z biegiem czasu to właśnie 
brak zapowiadanych reform rynkowych i pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna Włoch, a nie korupcyjne praktyki, stały się przy-
czyną jego problemów politycznych. W czasie jego rządów go-
spodarka włoska rosła wolniej niż w innych krajach w Europie, 
a w pierwszej dekadzie XXI wieku tylko Haiti i Zimbabwe miały 
niższy wzrost PKB26. Dług publiczny Włoch pod rządami Ber-
lusconiego wzrósł do poziomu ponad 120% PKB i jest to trzeci 
po Japonii i Grecji najgorszy wskaźnik wśród państw zachodnich 
(dług publiczny Polski wynosił w 2011 roku 56,3% PKB). Ponad 
25% młodych ludzi pozostaje bezrobotnymi. W listopadzie 2011 
roku Berlusconi doznał dotkliwej porażki, gdy został zmuszony 
do podania się do dymisji pod wpływem utraty zaufania rynków 
finansowych, które obniżyły średnią cenę rentowności włoskich 
obligacji rządowych do poziomu zagrożonej bankructwem Gre-
cji, a Europejski Bank Centralny, na którego czele stał jego rodak 
Mario Draghi, ogłosił, że „nie może w nieskończoność kupować 

26 The Man, who screwed an enitre country, „The Economist”, 2011.06.11. 
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włoskich obligacji”. Wydawało się, że to koniec ery Berlusconie-
go, ale gdy rząd Mario Montiego po roku działania podał się do 
dymisji, wystartował ponownie w wyborach odbywających się 
w lutym 2013 roku i utworzona przez niego na koalicja centropra-
wicy zdobyła zaledwie 0,41% mniej głosów niż zwycięska koalicja  
centrolewicy. 

Fenomen Silvio Berlusconiego rozpatrywany z punktu widze-
nia jakości przywództwa wyraźnie pokazuje dylematy, z jakimi 
spotykamy się, oceniając przywództwo jako dobre lub złe. Ber-
lusconi stał się przykładem ekstremalnej skuteczności w biznesie 
i polityce, a jednocześnie ucieleśnieniem zła w kategoriach mo-
ralnych. To kłamca i oszust, który dzięki korupcji osiągnął bo-
gactwo i władzę27. Jest spektakularnym przykładem skutecznego, 
ale nieetycznego i w konsekwencji złego przywódcy. Ma wielu 
gorących zwolenników, popleczników i sprzymierzeńców, któ-
rzy go wspomagają i czerpią z tego wymierne korzyści. Przykład 
Berlusconiego budzi zwątpienie u wielu osób, które chciałyby wi-
dzieć złe przywództwo jako drogę prowadzącą do niepowodzenia 
i nieuchronnej porażki. Jak widać, złe przywództwo może dzięki 
swojej skuteczności być uznawane za sukces, ale tylko w wąskim 
wymiarze, który bezpowrotnie przemija. Dobre przywództwo 
pozostawia zaś dziedzictwo, które trwa w historii, w pamięci lu-
dzi i zmianach świata na lepsze. Pomimo wymiernych osiągnięć, 
wielkiego majątku i rekordowo długiego okresu utrzymywania 
się przy władzy bilans rządów Silvio Berlusconiego jest nędzny, 

27 Sąd kasacyjny zatwierdził w sierpniu 2013 roku ostatecznie wyrok Sądu Naj-
wyższego sprzed kilku lat skazujący Silvio Berlusconiego na pięć lat więzienia za 
oszustwa podatkowe w jego koncernie medialnym Mediaset. Ostatecznie jednak, ze 
względu na amnestię z 2006 roku i podeszły wiek, Berlusconi został zobowiązany do 
wykonywania prac publicznych przez rok. Jednocześnie prokurator zwrócił się do 
sądu z wnioskiem o skrócenie kary zakazu sprawowania funkcji publicznych z pięciu 
lat na trzy lata, co umożliwi Berlusconiemu pozostanie senatorem i pozwoli spra-
wować funkcję przewodniczącego centroprawicowej partii Ludu Wolności, która 
wspiera obecny rząd. 
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a dziedzictwo osobiste marne, chociaż on ma o sobie jak najlepsze  
zdanie.  

W czerwcu 2013 roku wybuchła największa w dwudziestoletniej 
historii Czeskiej Republiki afera korupcyjna: policja aresztowała 
szefową gabinetu premiera Janę Nagyovą i trzech byłych posłów 
partii rządzącej. W wielkiej obławie przeszukano biura gabinetu 
premiera, bankowe sejfy i domy biznesmenów związanych z Oby-
watelską Partią Demokratyczną (ODS), konfiskując pieniądze 
i złoto o wartości 150 mln koron. Prokuratura postawiła aresz-
towanym zarzuty korupcji i nadużycia władzy. Zarzut korupcji 
dotyczył kupczenia wysokimi stanowiskami w administracji pań-
stwowej w zamian za poparcie polityczne. Marek Sznajdr, Petr 
Tluchorz i Ivan Fuksa, koledzy partyjni ówczesnego premiera Petra  
Neczasa, w 2012 roku byli przeciwni propozycjom rządowej refor-
my podatkowej i ustawie budżetowej, ale ostatecznie głosowali za 
przyjęciem ustaw i oddali swoje mandaty w zamian za intratne sta-
nowiska w sektorze publicznym. Jana Nagyova była kochanką pre-
miera i wykorzystywała służby specjalne do śledzenia jego żony. 
Sprawa ostatecznie trafiła w trybie przyspieszonym do sądu naj-
wyższego, który miesiąc później nakazał zwolnić z aresztu trzech 
byłych posłów ODS oskarżonych o korupcję polityczną. W uza-
sadnieniu sąd uznał, że ich zachowanie polegało na „akceptowaniu 
politycznych kompromisów w ramach ugrupowań politycznych”, 
co jest normalną działalnością posła, a ponadto wydarzyło się to, 
gdy chronił ich immunitet. Były premier Neczas, komentując wy-
rok, nazwał swoją działalność „normalną formą polityki” i dodał, 
że „gdyby coś takiego uznać za przestępstwo, to do więzienia mu-
siałaby trafić większość czeskich polityków”28. Największa afera ko-
rupcyjna w historii kraju skończyła się jako jedna z największych 

28 http://wyborcza.pl/1,75477,14294767,Czechy__Nie_ma_winnych_korupcyjnej_
afery__Porazka.html
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fars sądowych. Przypadek ten jest o tyle interesujący, że niezależ-
nie od werdyktu sądowego pokazuje korupcję z innej strony – jako 
codzienny proceder stosowany w polityce, także wewnątrz ugru-
powań politycznych.

Przypadek Henryka Stokłosy, przedsiębiorcy i polityka, ilustruje 
korupcję na szczytach polskiego biznesu i polityki. Jest odzwier-
ciedleniem złego przywództwa, które można było przez lata ob-
serwować tuż za miedzą. Dokonania Henryka Stokłosy były długo 
uznawane za przykład pozytywnego efektu reform wolnorynko-
wych i transformacji polskiej gospodarki. Prywatną działalność 
gospodarczą zaczął on w połowie lat osiemdziesiątych, w okresie 
realnego socjalizmu, kiedy zaczęto na szerszą skalę dopuszczać 
możliwość prowadzenia prywatnego biznesu. Pierwszą inicjaty-
wą Stokłosy było stworzenie przedsiębiorstwa utylizacji odpadów 
zwierzęcych, później pojawiło się szereg kolejnych, które zaowoco-
wały powstaniem grupy Farmutil składającej się z kilkunastu spó- 
łek w branży rolno-spożywczej, zajmujących się m.in. uprawą  
roślin, hodowlą zwierząt, produkcją mięsa i wędlin oraz utyli-
zacją odpadów zwierzęcych. Ich łączny przychód w 2012 roku 
wynosił ok. 3 mld zł rocznie. Firmy rozwijały się świetnie, ZRP 
Farmutil HS SA, główna spółka grupy, została nagrodzona jed-
nym z Diamentów „Forbesa” oraz w rankingu „Gazety Prawnej” 
zdobyła tytuł najdynamiczniejszej polskiej firmy. Majątek Hen-
ryka Stokłosy i rodziny szacowany jest na 780 mln złotych, co 
dało mu 24. miejsce na liście najbogatszych Polaków sporządzonej  
w 2012 roku przez miesięcznik „Forbes”. „Gdy inni rozdzierają sza-
ty nad losem byłych pracowników PGR, ja przejąłem kilkanaście 
byłych gospodarstw rolnych i stworzyłem im szanse rozwojowe. 
Gdy inni utyskują na ciężkie czasy, ja powoli i z mozołem, w cią-
gu dwudziestu pięciu lat stworzyłem jedną z największych firm 
rolniczo-przetwórczych w Polsce” – mówi o swoich dokonaniach 
biznesowych Henryk Stokłosa. Druga sfera jego zaangażowania 
to działalność polityczna. W 1989 roku wystartował w pierwszych 
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po II wojnie światowej wolnych wyborach i niespodziewanie został 
jedynym senatorem wybranym bez poparcia Solidarności. Aż do 
2005 roku był niezależnym senatorem w pięciu kolejnych kaden-
cjach. Po raz szósty został senatorem w 2011 roku, kiedy wygrał 
wybory uzupełniające. W kolejnych wyborach nie startował. Py-
tany o motywy zaangażowania politycznego nieodmiennie odpo-
wiadał, że „chcę coś zrobić dla swego regionu”. 

Niegdyś członek partii komunistycznej, po 1989 roku nie 
związał się z żadnym ugrupowaniem politycznym i budował swój 
polityczny wizerunek na niezależności. „Cenię sobie niezależność. 
Tę polityczną, która nie krępuje mnie partyjnymi więzami i kote-
ryjnymi układami. I tę ekonomiczną, która sprawia, że do końca 
mogę być sobą, nie muszę zabiegać o profity, układy i z przeraże-
niem myśleć o tym, co zrobię ze sobą, gdy skończy się kadencja”. 
Dzięki temu zdobywał sympatię nie tylko w swoim regionie, a jego 
przykład stał się wzorcem sukcesu biznesowego w nowej rzeczywi-
stości, on sam zaś biznesmenem, który z powodzeniem i dobrymi 
intencjami angażuje się w politykę. Z perspektywy czasu wydaje się 
jednak, że chodziło mu głównie o spełnienie ambicji znalezienia 
się w kręgu wpływowych ludzi związanych z władzą i zabezpie-
czenie swoich interesów. W 2005 roku przegrał w swoim regionie 
wybory do Senatu. A jego mit przedsiębiorcy, dobroczyńcy i za-
angażowanego w sprawy społeczne polityka zaczął się chwiać, gdy 
w 2006 roku został oskarżony o korumpowanie pracowników Mi-
nisterstwa Finansów, a następnie o nieprawidłowości w działaniu 
firmy utylizacji odpadów zwierzęcych Farmutil. Zagrożony aresz-
towaniem uciekł za granicę. Wkrótce wydano na niego europejski 
nakaz aresztowania, na podstawie którego został przypadkowo 
zatrzymany podczas rutynowej kontroli drogowej w Niemczech, 
a następnie przekazany Polsce. Swoją ucieczkę z kraju Henryk Sto-
kłosa tłumaczył strachem przed opresyjnymi metodami państwa 
wobec przedsiębiorców. W wytoczonym procesie prokurator po-
stawił mu 20 zarzutów, które brzmią, jakby dotyczyły gangstera, 
a nie senatora z osiemnastoletnim stażem: korumpowanie urzęd-
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ników, skażenie środowiska przez zakopywanie w ziemi tysięcy 
ton padłych zwierząt, wyłudzenia i oszustwa podatkowe, bicie 
i więzienie pracowników, groźby karalne. Zarzut korumpowania 
urzędników wysokiego szczebla Ministerstwa Finansów, szefów 
departamentu podatków bezpośrednich, był związany z otrzyma-
niem pozytywnych decyzji o umorzeniach podatkowych na kwotę 
15 mln złotych. Łapówki w łącznej wysokości 210 tys. złotych 
przekazał urzędnikom doradca podatkowy Henryka Stokłosy, 
który był później głównym świadkiem w procesie. Ostatecznie 
Henryk Stokłosa, po blisko czterech latach procesu, został skazany 
w marcu 2013 roku na osiem lat pozbawienia wolności za korum-
powanie urzędników państwowych, bezprawne więzienie i bicie 
swoich pracowników z zakładu utylizacji odpadów poubojowych 
Farmutil, którzy mieli go okradać, a także wyłudzenia pieniędzy 
z funduszy Unii Europejskiej oraz utrudnianie pracy policji w spra-
wie postępowania dotyczącego zatrucia środowiska naturalnego. 
Jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutów narażenia na zatrucie 
środowiska naturalnego i sfałszowania oświadczenia o biernym 
prawie wyborczym przed wyborami do rad gminy w 2006 roku. 
Obrona zapowiedziała odwołanie od wyroku, uznając go za nie-
współmierny do popełnionych przestępstw. 

Henryk Stokłosa przez długie lata był wzorem kariery bizne-
sowej i zaangażowania społecznego i politycznego na miarę no-
wych czasów. Stał się przykładem złego przywództwa ze względu 
na praktyki korupcyjne, oszustwa i nadużywanie władzy. 

Poza przekazywaniem łapówek urzędnikom, co uważa się za 
tradycyjną formę korupcji, trzeba odnotować też w naszym kraju 
zjawisko odwrotne, podyktowane indolencją, a czasem złą wolą in-
stytucji państwa w postępowaniach kontrolnych i poszukiwaniach 
nieprawidłowości w biznesie oraz działań na szkodę państwa tam, 
gdzie ich w rzeczywistości nie ma. W najnowszej historii Polski 
można znaleźć liczne przykłady bezprawnych działań i nieuza-
sadnionych represji wobec przedsiębiorców oraz ich firm, które 
skutkowały zaszczuciem ludzi i bankructwami przedsiębiorstw. 
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Negatywny wizerunek przedsiębiorcy dorobkiewicza działające-
go na szkodę państwa, często złodzieja działającego w zmowie, 
był lansowany przez wpływowych polityków nie tylko w okre-
sie przekształceń własnościowych w początkach lat dziewięć-
dziesiątych, ale stał się podstawą programu politycznego budowy  
IV Rzeczpospolitej. Nadużywanie prawa i wątpliwe metody działa-
nia stosowane przez organy państwa powołane do walki z korupcją 
wywołały wiele krytyki i słusznych obaw wśród przedsiębiorców, 
ludzi biznesu, menedżerów i osób zaangażowanych w działalność 
gospodarczą. 

Roman Kluska założył firmę w 1988 roku i rozwinął ją z dużym 
sukcesem jako producent sprzętu komputerowego, kas fiskalnych 
oraz założyciel portalu Onet.pl. W 2000 roku sprzedał swoje 
udziały w Optimusie i zrezygnował z dalszej pracy w firmie, uza-
sadniając to korupcją i atmosferą zastraszenia ze strony instytucji 
administracji państwowej. Dwa lata później Roman Kluska został 
w spektakularny sposób aresztowany przez oddział specjalny gru-
py antyterrorystycznej pod zarzutem wyłudzenia przez jego fir-
mę 30 mln zł podatku VAT. Wyszedł na wolność za poręczeniem  
8 mln złotych. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną i wzbudziła 
zainteresowanie mediów. Po półtora roku Kluska został oczyszczo-
ny ze wszystkich zarzutów i przyznano mu 5 tys. złotych odszko-
dowania za niesłuszne zatrzymanie. Roman Kluska miał szczę-
ście w nieszczęściu, gdyż nie prowadził aktywnie interesów firmy, 
a wyjaśnianie sprawy trwało relatywnie krótko i łatwo można było 
wyciągnąć wniosek, że stał się ofiarą złej woli i niekompetencji. 
W innych przypadkach, gdy pomiędzy aresztowaniem, postawie-
niem ciężkich zarzutów a ostatecznym wyjaśnieniem i oczyszcze-
niem mija znacznie więcej czasu, nawet jeśli oskarżeni nie siedzą 
w więzieniu, to są napiętnowani i nie mogą prowadzić normalnej 
działalności; firmy bankrutują, ludzie zaś zostają zepchnięci poza 
margines. Proces Janusza Szlanty, byłego prezesa Grupy Stocz-
nia Gdynia, i dwóch członków zarządu Huberta Kierkowskiego  
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i Andrzeja Buczkowskiego, oskarżonych o działanie na szkodę 
swojej firmy, trwał prawie siedem lat, kosztował ogromne pienią-
dze i zakończył się uniewinnieniem. Historia Pawła Reya i Lecha 
Jeziornego jest podobna. Biznesmenów zatrzymano we wrześniu 
2003 roku i spędzili w areszcie dziewięć miesięcy. „Siedziałem 
z pospolitymi przestępcami. Prawie cztery miesiące spędziłem 
praktycznie bez dostępu do światła słonecznego” – wspomina 
Lech Jeziorny. Po siedmiu latach śledztwa jedna ze spraw, któ-
ra była powodem zatrzymania, została umorzona – nie powstał 
nawet akt oskarżenia – druga jeszcze nie została rozstrzygnięta. 
Prokuratorzy, którzy bezpodstawnymi zarzutami zniszczyli życie 
przedsiębiorcom, awansowali. Jeziornemu i Reyowi sąd przyznał 
po 10 tys. złotych za przewlekłość postępowania. Na kanwie tej 
historii powstał scenariusz i thriller Ryszarda Bugajskiego Układ 
zamknięty, który stał się sensacją sezonu kinowego w Polsce. Po 
obejrzeniu filmu najważniejsi politycy w kraju, w tym prezydent, 
liderzy partii rządzących i opozycji, mówili, że są wstrząśnięci. 
Minister sprawiedliwości stwierdził, że „Podobne historie nie po-
winny się nigdy wydarzyć”, i zapowiedział osobistą interwencję  
u prokuratora generalnego, jako że sprawa wciąż się nie zakończy-
ła. Wobec powtarzających się podobnych przypadków zapowie-
dziano powołanie urzędu rzecznika praw przedsiębiorców. 

Jak widać na przedstawionych przykładach, korupcja w szero-
kim ujęciu niszczy ludzi, prowadzi do upodlenia, a powstałe straty 
są niepowetowane. Przywódcy, którzy posługują się korupcją dla 
realizacji doraźnych celów, są tak samo szkodliwi jak ci, którzy ją 
tylko tolerują. Przywództwo oparte na korupcji to najgorsza od-
miana złego przywództwa, gdyż niczym rak toczy organizm pań-
stwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa. 


