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� Coraz częściej słyszymy, że firmy – czy to 
małe, czy duże – dla zwiększenia swoich 
szans na rynku potrzebują lidera przy-
wódcy. Rozumiem, że nie jest to ktoś sto-
jący obok dyrektora czy prezesa, tylko 
właśnie dyrektor albo prezes? 
– Oczywiście. Nie może być inaczej. Jeżeli 

mamy mówić o roli przywódcy, który buduje 

dodatkowe motywacje czy wsparcie dla 

wszystkich pracowników, to on nie może być 

w miejscu innym niż samego prezesa. 

Bo na tym to właśnie polega. Aby wszyscy 

pracownicy w jednakowy, jednolity sposób 

mogli się identyfikować z jakimś kierunkiem 

czy wartościami, które mają obowiązywać 

w firmie, muszą mieć możliwość identyfiko-

wania się z jedną, konkretną osobą. 

Jest to szczególnie potrzebne, kiedy trzeba 

przejść przez trudne dla przedsiębiorstwa cza-

sy, wymagające też często bardzo trudnych de-

cyzji. 

� Jakie cechy czynią lidera? Sam stołek 
szefa i kompetencje zawodowe to 
za mało? 
– Tak, wielokrotnie już mówiłem, że są to 

predyspozycje specjalne, które nie każdy ma. 

Podam taki przykład... 

Trzy lata temu z pewnym zdziwieniem ob-

serwowaliśmy cały proces wyborów  w Stanach 

Zjednoczonych. Gdy zwykły senator, jeden 

z wielu, urósł do roli człowieka, który potrafi 

przemawiać do tłumów i porywać ludzi, uży-

wając stosunkowo ograniczonej, prostej se-

mantyki. Sprowadzała się ona w zasadzie 

do stwierdzenia, że będzie zmiana. Kandydat 

dbał przez całe wybory, żeby nie wchodzić 

szczegółowo w opisywanie swoich zamierzeń. 

A jednak ludzie w ogromnej większości 

poszli na niego głosować. 

Ostatnie dwa lata raczej pokazują, że w du-

żej mierze sam Obama nie wiedział dokładnie, 

jak będzie zmieniał kraj. 

Ale jego kariera na arenie politycznej kla-

rownie pokazuje, jak wielka może być siła wro-

dzonej charyzmy. 

� Zatem zdolność przekonywania. Ją 
na pewno musi mieć lider. 
– Większość z nas tego nie ma. To prawda. 

Nie wystarczy, że wstaniemy i zaczniemy mó-

wić, żeby ludzie nam uwierzyli. 

Ale jest jeszcze druga strona dobrego przy-

wództwa: gdy chcemy przechodzić skutecz-

nie przez trudne czasy, trzeba się do tego co-

dziennie przygotowywać. 

� Jakimi metodami? 
– Po pierwsze w sytuacji, gdy firma odno-

towuje wzrosty, nigdy nie wolno uznawać, że 

tak będzie zawsze. Zawsze  trzeba uznawać, że 

taka sytuacja może się zmienić. że trzeba nie-

ustannie coś ulepszać.   

Oczywiście nie sposób się przygotować 

na wszelkie zagrożenia czy zachwiania i mieć 

na nie plan naprawczy. To jest trudne. 

Niemniej trzeba się ciągle samemu stawiać 

w sytuacji, że trzeba będzie przekonywać ludzi 

do trudniejszych wyborów i tematów. 

Wydaje mi się, że ci, którzy potrafią w spo-

sób skuteczny być liderami na trudne czasy, 

to ludzie, którzy nie dają się zaskoczyć przez 

trudne sytuacje. 

� Jak można takie sytuacje oswajać? 
– Na przykład regularne, oczywiście nie co 

tydzień, ale  parę razy do roku, organizować 

warsztaty w zespole. I zadawać sobie na nich 

pytanie, co zrobić, gdy spadnie dynamika 

wzrostu w firmie. Albo gdy pojawi się nowa 

konkurencja. 

Musimy sobie nieustannie stawiać razem 

pytanie, co by było, gdyby pojawiły się poważ-

ne problemy. Wspólnie to omawiamy, anali-

zujemy, zastanawiamy się nad konsekwencja-

mi i narzędziami przeciwdziałania trudnoś-

ciom. 

To jedna ścieżka. Druga to regularnie prze-

prowadzane plany oszczędnościowe.  Takie 

plany obmyślane dopiero wtedy, gdy mamy 

nóż na gardle, owszem, niby wyglądają na naj-

łatwiejsze, bo wtedy wszyscy mówią: No tak, 

nie mamy wyboru. 

Ale prawda jest taka, że one są wtedy  naj-

bardziej negatywnie odbierane. Sygnalizują 

kruchość sytuacji. 

Natomiast jeśli jeszcze w dobrej sytuacji  bę-

dziemy sobie wybierać obszary, gdzie będziemy 

korzystniej kupować, albo oszczędzać, to zrobi-

my z tego dobrą rutynę. I wtedy w dniu, gdy na-

prawdę trzeba ostro zacisnąć pasa, jesteśmy 

do tego zdecydowanie lepiej przygotowani. 

A w dodatku nie jest to odbierane tak negatyw-

nie, tylko jako rzecz, którą trzeba robić regularnie. 

� Często pojawia się dylemat, jak pogodzić 
przywództwo, rolę lidera-wizjonera,  kre-
ującego decyzje, z koniecznością działa-
nia  zespołowego. Jak przenosić w dół 
kompetencje decyzyjne. Rozumiem, że 
właściwe regulacje w tym zakresie są bar-
dzo ważne. Że tu nie może wchodzić 
w grę ślepe posłuszeństwo wobec lidera. 
– Dobry przywódca to człowiek, który umie 

zostawić potrzebną swobodę każdemu człon-

kowi zespołu. Dba aby wokół siebie mieć zaw-

sze ludzi zmotywowanych. Takich, którzy  jed-

nocześnie wiedzą, że mają wpływ na to, co się 

dzieje. Są też pewni, że silna osobowość, twarz, 

która  symbolizuje firmę i jej wartości, nie ozna-

cza monopolu na budowę wartości w firmie. 

� Przyjmijmy, że jesteśmy w firmie, gdzie 
owszem jest prezes czy inny dyrektor, ale 
to nie jest przywódcza osobowość, jakiej 
potrzebujemy. Czy warto szukać kogoś 
z zewnątrz na to stanowisko? Osoby, 
która firmy nie zna. Nie siedzi w jej prob-
lemach. A może właśnie taki dystans to 
siła i walor takiej postaci? 
– Jestem przekonany, że tak. Często widzę 

akcjonariuszy czy właścicieli firm, którzy się 

dają zamknąć, ograniczyć przez takie właśnie 

twierdzenia: Muszę mieć jako szefa kogoś, kto 

wyrósł ze mną. Nie jest dobry, ale jest nasz. 

Jestem głęboko przekonany, że taki nega-

tywny wybór, to najgorszy wybór. 

I pracownicy firmy też to zauważą. 

Firma musi mieć lidera. 
A lider charyzmę i dobry plan 

Wydaje mi się, że ci, którzy potrafią w sposób skuteczny być liderami 

na trudne czasy, to osoby, które nie dają się zaskoczyć przez trudne 

sytuacje. Jednocześnie dbają, aby zawsze mieć wokół siebie ludzi 

zmotywowanych. Takich, którzy  jednocześnie wiedzą, że mają wpływ 

na to, co się dzieje.
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