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Zakończenie

Od wartości do działania

Wszyscy jesteśmy przywódcami  
i cały czas przewodzimy, często nawet  

w drobnych sprawach i w niezamierzony sposób.

Chris Lowney

Tam gdzie nie ma wartości,  
albo nie są wystarczająco jasno komunikowane,  

powstaje próżnia, w której szybko zakorzenia się  
zwątpienie, cynizm i brak zaufania.

Harry M. Jansen Kraemer

Prawdziwy sukces nie bierze się z głoszenia naszych wartości,  
lecz z konsekwentnego wdrażania ich w codziennym działaniu.

Ken Blanchard

Przywództwo przez wartości jest filozofią działania, a nie sposobem 
zarządzania. Zresztą ogólnie przywództwo nie jest zarządzaniem, 
podobnie jak zarządzanie nie jest przywództwem. Przywództwo 
przez wartości wynika z wewnętrznego przekonania o tym, co 
jest najważniejsze w życiu, w pracy zawodowej i w zaangażowa-
niu społecznym. Nie jest socjotechniką zmierzającą do wywierania 
wpływu w celu uzyskania pożądanego zachowania zwolenników 
i podwładnych. Nie jest sposobem pokonywania kolejnych szczebli 
drabiny kariery zawodowej zapewniającym promocje i zwycięstwa 
w wyścigu szczurów. 

Przywództwo kształtuje się wewnątrz człowieka, przywód-
cze zachowanie jest naturalną konsekwencją odpowiedzi na  
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pytanie, kim jestem, czego chcę, co jest dla mnie ważne, dokąd  
podążam. 

Dla ludzi, którzy wybrane wartości traktują jako kryterium indy-
widualnych decyzji i oceny rzeczywistości, są one kierunkowska-
zem na drodze. Ich praktyczne znaczenie przejawia się w tym, że 
ludzie podejmują właściwe działania i starają się robić to, co ma 
prawdziwe znaczenie. Koncentracja na tym, co jest obiektywnie 
naprawdę ważne w długim okresie, daje właściwe rezultaty: do-
konania sprawiają satysfakcję osobistą i przyczyniają się do wzro-
stu dobra ogólnego. Liderzy sprawujący przywództwo w oparciu 
o wartości mają rzeczywiste poparcie podążających za nimi ludzi 
i realną władzę duchową. Możliwość wywierania wpływu na in-
nych ludzi, zwolenników i podwładnych, w dużym stopniu za-
leży od zrozumienia i akceptacji wartości przywódcy. Wartości 
przywódcy muszą być tak jasne i oczywiste, żeby jego zwolennicy 
potrafili jednoznacznie określić, co dla niego jest najważniejsze. 
Odpowiednia komunikacja, a przede wszystkim widoczne dla 
wszystkich przejawianie przez przywódcę wartości w codziennym 
działaniu jest podstawą zrozumienia wartości lidera i kształtowa-
nia się płaszczyzny wspólnych wartości zespołu. 

Każdy jest w pewnym kontekście przywódcą i każdy cały czas 
przewodzi, lepiej lub gorzej. Przywódcą nie staje się w momencie 
przejmowania roli lidera określonej funkcją polityczną, administra-
cyjną czy menedżerską. W przypadku przywództwa przez wartości 
jest to oczywiste, ponieważ indywidualne wartości przywódcy nie 
są określane w akcie nominacji czy kontakcie menedżerskim, lecz są 
kluczowym elementem osobowości ukształtowanej na bazie wiedzy 
i doświadczeń zdobytych w przeszłości. Gdy znajdziesz się w roli 
przywódcy, najpierw musisz sobie uświadomić, kim jesteś, co jest 
dla ciebie najważniejsze. Gotowość podjęcia wyzwania i szanse na 
sukces determinuje świadomość własnego systemu wartości. Proces 
identyfikacji wartości i formowania się ich w spójny system u każ-
dego przebiega inaczej, ale zasadniczo wymaga autorefleksji, która 
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pozwala wykształcić samoświadomość tego, co jest ważne na tyle, 
że nie podlega codziennym kompromisom. Wartości poznajemy po-
przez wychowanie, edukację i doświadczenie. Wychowanie przeka-
zuje nam przekonania naszych pierwszych przywódców, rodziców, 
członków rodziny, najbliższego otoczenia z czasów dzieciństwa 
i młodości. Edukacja naucza ogólnych zasad i norm postępowania, 
a życie codzienne jest tu sprawdzianem weryfikującym. Autoreflek-
sja, poprzez krytyczne odniesienie do wychowania, edukacji i do-
świadczenia, pozwala wyznaczyć wartości indywidualne. Świado-
mość wartości ma podstawowe znaczenie, bowiem nieodwołalny 
i bezkompromisowy prymat wartości stanowi kategoryczny bodziec 
do działania. Autorefleksja  powinna być regularnym ćwiczeniem 
przywódcy, bowiem tylko tak można uniknąć tragedii, jaka się może 
zdarzyć, gdy w pewnym momencie przyjdzie odpowiedzieć sobie na 
pytanie" „Co zrobiłem ze swoim życiem, ze swoim talentem i moż-
liwościami, które się pojawiały?”. Samoświadomość wypływająca 
z autorefleksji pozwala osiągnąć samozrozumienie, a stąd już jest 
bardzo blisko do precyzyjnego określenia indywidualnych warto-
ści, których artykułowanie jest fundamentem przywództwa. Spra-
wowanie przywództwa jest procesem wymagającym przestrzegania 
czterech reguł:

– okresowej autorefleksji,
– dbałości o budowę samoświadomości, 
– określenia wartości zasadniczych, 
– działania zgodnie z przyjętymi wartościami.
Przywództwo nie jest projektem jednorazowym, lecz podejmo-

waniem coraz to innych, nowych aktywności. Niezależnie od tego, 
czy nasze życie wypełnia rutyna czy ciągła zmiana, niezbędną prak-
tyką każdego przywódcy winna być autorefleksja służąca okresowej 
kontroli osiąganych wyników, ocenie sposobów realizacji zadań, 
poszukiwaniu własnych słabych i mocnych stron, weryfikacji zgod-
ności celów i działania z przyjętymi wartościami. 

Reguły przywództwa przez wartości mają fundamentalne zna-
czenie także dla podążających za przywódcą zwolenników i pod-
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władnych. Stanowią one podstawowe reguły poznania i prakty-
kowania wartości w życiu osobistym i w pracy zawodowej, zatem 
są przydatne dla każdego. Co więcej, wobec często spotykanych 
przejawów złego przywództwa podążający dzięki temu są w stanie 
szybko dostrzec jego oznaki i właściwie reagować. Obserwowa-
ny powszechnie deficyt dobrego przywództwa może zostać ogra-
niczony przez osoby, które nie chcą dryfować przez życie na fali 
zdarzeń, ale w imię podstawowych wartości podejmują inicjatywę 
przeciwstawiania się złu.
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Od wartości do działania - reguły przywództwa przez wartości

Wychowanie przez wartości to początek i najskuteczniejsza me-
toda nauki przywództwa. Nauczanie wartości w sposób świadomy 
i celowy to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla rozwoju 
i szczęścia dziecka. „Mocny system wartości to skuteczne narzędzie 
życiowego sukcesu, a zarazem ochrona przed wieloma błędnymi 
wyborami i złymi wpływami z zewnątrz. Każde dziecko zasługuje 
na taki życiowy ekwipunek, na niezawodne narzędzie nawigacji”80. 

80 Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Świat Książki, 
Warszawa 2011, s.  15.
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Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, a także rówieśnicy kształtują 
system wartości i życie młodego człowieka, jego dążenia i cele, 
jakimi będzie się kierował w dorosłym życiu, a przez to, w dal-
szej perspektywie, kwalifikacje przyszłych przywódców. Edukacja 
i samokształcenie, a także doświadczenie utrwalają świadomość 
i niewątpliwie wzbogacają nasz system wartości, ale nie zmieniają 
go zasadniczo. Mając to na uwadze, dobry system wychowania 
i nauczania wartości w domu rodzinnym, przedszkolu, szkole pod-
stawowej i gimnazjum jest bardziej efektywną metodą kształcenia 
przywództwa niż uniwersyteckie moduły edukacyjne i szkolenia 
zawodowe. Dla przywództwa przez wartości kluczowa jest świa-
domość własnego systemu wartości, gdyż przypomina, że posiada-
my kompas, który wyznacza kierunek i chroni przed zboczeniem 
z drogi. Samoświadomość podlega zmianom w czasie, jest proce-
sem, w którym autorefleksja koryguje system wartości w oparciu 
o doświadczenia i percepcję zmieniającego się świata, ale podsta-
wowe wartości, przyjęte na początku drogi, pozostają stałe.

Przywództwo przez wartości opiera się na przekonaniu, że cel 
nie uświęca środków, a droga jest ważniejsza niż cel. Wierność 
wartościom zasadniczym nie gwarantuje wprawdzie sukcesu, 
ale pozwala lepiej znieść porażki i niepowodzenia, chroni przed 
zniechęceniem i rezygnacją, jest niewyczerpanym źródłem  
pozytywnej energii. 

W długim okresie to najlepsza metoda wzrostu wartości dla ak-
cjonariuszy, a jednocześnie bezkonkurencyjny sposób zapewnienia 
satysfakcji pracownikom i zadowolenia klientom.

Przywództwo nie polega na zaspokajaniu własnych ambicji 
i realizacji celów lidera. System wartości chroni przed uwiedze-
niem bogactwem i władzą, zapobiega poświęcaniu przyszłości 
ludzi i organizacji w imię własnych celów. Prawdziwe przywódz-
two to zdolność kreowania pozytywnych zmian i wzrostu poprzez 
współpracę z innymi. Najbardziej efektywną platformą współpracy 
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jest wspólnota wartości. To ona zapewnia zaangażowanie emocjo-
nalne i zdolność do poświęceń wszystkich uczestników. Moc war-
tości jest najlepszym paliwem dla silnika rozwoju, a życzliwość, 
zrozumienie, otwartość, gotowość pomocy innym, poczucie odpo-
wiedzialności za całokształt pozwalają przezwyciężyć ogranicze-
nia, nadrobić zaległości, szybko doskonalić wiedzę i umiejętności 
– i w ostatecznym rezultacie osiągnąć zakładany cel. 


