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Na temat fenomenu przywództwa powstało już wiele różnych teorii, jednak 

żadna nie oddaje w pełni jego istoty. W książce „Od dobrego do wielkiego” Jim 

Collins przedstawia wyniki swoich badań, których celem jest znalezienie „genów 

sukcesu” w organizacjach, które odniosły trwały sukces na rynku amerykańskim. 

Zadanie to zostało poprzedzone ogromną pracą analityczną, mającą na celu 

odróżnienie firm, które odniosły sukces od tych, które odniosły sukces i utrzymały 

dobre wyniki, pomimo zmiany swojego lidera. Wyniki badań pozwoliły J. Collinsowi 

i jego zespołowi na pogrupowanie „genów sukcesu” w organizacjach w kilku 

obszarach. 

 

PRZYWÓDZTWO WYŻSZEJ GENERACJI 

Jednym z kluczowych „genów sukcesu” firmy jest jej lider/przywódca. I tu 

rodzi się pytanie: jakie cechy powinien posiadać? Mówi się, że firmy opierają się na 

ludziach. Badania Collinsa pokazują, że firmy opierają się nie na jakichś ludziach, a 

na „właściwych ludziach”. 

Liderzy ci, raczej nie pojawiają się w mediach i nie brylują na salonach, a 

codzienna pracą i konsekwencją wykuwają sukces swych organizacji. Ich wspólną 

cechą jest skromność, wynikająca z potrzeby budowania rzeczy wielkich a nie 

osiągania sukcesów celem promocji swej osoby. Liderzy ci, są postrzegani jako 

zdystansowani, spokojni i pozostający w cieniu swych firm. Na pytanie, co 

spowodowało, że ich organizacje odniosły sukces mówią: „mieliśmy szczęście”. Ich 

dojrzałość przejawia się również w filozofii poszukiwania źródeł porażek i 

sukcesów.  
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Przywódcy piątej generacji, gdy odnieśli sukces – „okno” (metafora 

odniesienia sukcesu przez zespół) - mówią: „spójrzcie przez „okno” na mój zespół 

bez niego nie osiągnęlibyśmy sukcesu”. W chwili porażki liderzy ci patrzą w lustro i 

mówią, co zrobiłem nie tak, że znaleźliśmy się w tym położeniu. 

Przypominam sobie sytuację, gdy w 2012 roku korporacja finansowa 

świętowała jeden ze swoich największych sukcesów, podczas dorocznej gali w 

Teatrze Słowackiego w Krakowie. Jeden z kierowników odbierał na scenie nagrodę 

w kategorii najlepszy wynik biznesowy. W tej doniosłej chwili stojąc przed setkami 

swoich podwładnych i zarządem rozentuzjazmowany zawołał: „Dziękuje za 

docenienie mojej pracy to dla mnie bardzo szczęśliwy dzień…”. To wystąpienie nie 

zostało zauważone przez audytorium. 

Parę minut później kolejny kierownik z innego regionu odbierając nagrodę 

powiedział spokojnym głosem: „Kochani odbierając nagrodę chciałem serdecznie 

podziękować wszystkim moim współpracownikom, dzięki którym nie było by mnie 

w tym miejscu, wiem, że ciężko na nią wszyscy pracowali począwszy od 

kierowników operacyjnych, koleżanki z administracji. Stojąc tutaj chciałem wam 

serdecznie podziękować, jestem dumny, że z Wami pracuje…”. 

Sala powstała a kierownik otrzymał owacje na stojąco. Kika lat później 

pierwszy z nich trwał na mało rozwojowym stanowisku doradczym, podczas gdy 

drugi został mianowany Dyrektorem Generalnym co było ogromny wyzwaniem i 

nagrodą za odniesione sukcesy. 
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Jedną z największych cech przywódcy jest ujmująca jego współpracowników 

skromność będąca odzwierciedleniem jego szacunku wobec zespołu. 

 

PO PIERWSZE „KTO” POTEM „CO” 

„…Gdybym zbierał grupę osób na podróż w daleką Arktykę zabrałbym ze sobą 

glacjologa, specjalistę od globalnego ocieplenia, polarnika. Jednak w trakcie rejsu 

okazało się, że z przyczyn od nas niezależnych nasz statek zmienia kurs i płyniemy 

do Afryki. Na miejscu okazuje się, że cały zespól jest nie przydatny do wykonania 

celu, po zmianie kierunku kursu...” 

Ta metafora pokazuje filozofie budowania zespołu. Collins zwraca uwagę, 

że naturalnym działaniem jest najpierw zastanowić się, co chcę osiągnąć a potem 

dobrać zespół specjalistów. Jego badania pokazują coś zgoła innego. Tworząc 

zespół kieruje się pytaniem: kogo do niego zaproszę?, gdyż wyruszając w podróż 

nie mam pewności, czy moje miejsce docelowe nie zmieni się w trakcie jej trwania. 

Porównuję firmę do autobusu a jej szefa do kierowcy, który decyduje kogo zbierze 

ze sobą. Jeżeli okaże się, że nie jest po „drodze” pasażerom, trzeba się zatrzymać 

wysadzić osoby i zabrać nowe, w tym czasie inne autobusy mogą nas wyprzedzić.  

Wniosek pokazuje, że z dobrym zespołem dojedziemy wszędzie i poradzimy sobie 

z wszystkimi przeciwnościami losu. 

To nie jest tak, że w chwili kryzysu, trzeba zatrzymać wszystkich pasażerów 

wewnątrz. Najlepiej usunąć z auta tych, którzy nie przyczyniają się do dotarcia do 

celu, jednocześnie powstrzymując tych wartościowych. Co ciekawe badania 
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pokazują, że wielkość wynagrodzenia nie przekłada się na motywację 

pracowników, bo ważne jest nie ile płacisz, ale komu płacisz. 

Podsumowując, w firmie nie ważni są ludzie a właściwi ludzie. 

Przykładem na naszym rynku jest firma Polkomtel. Wewnątrz organizacji 

prowadzony jest elitarny program dedykowany szczególnie utalentowanym 

pracownikom. Wybrani do programu wyselekcjonowani kandydaci określani 

mianem (high potentials), zostali poddani dwustopniowej selekcji wyłaniającej 

liderów. Następnie zostali oni skierowani na kursy MBA. Ich dalszy rozwój jest 

uzależniony od ich indywidualnych postępów i rozwoju kompetencji. Tak 

przygotowywane kadry zapewniają organizacji transfer wiedzy pomiędzy 

pracownikami i powstrzymują najlepszych przed odejściem. 

 

KONFRONTACJA Z WROGĄ RZECZYWISTOŚCIĄ 

W procesie przemian wewnątrz organizacji lider staje przed dylematem, 

czy prawda o krytycznej sytuacji firmy nie spowoduje spadku motywacji jej 

pracowników. Jak tworzyć atmosferę prawdy?  

Collins zwraca uwagę, że liderzy zamiast dawać gotowe pytania zadawali 

pytania, które z pozoru błahe nakierowywały rozmówców na właściwe tory. Takie 

podejście tworzyło kulturę, w której zawsze było miejsce na wysłuchanie opinii 

ludzi i na szukanie prawdy (natrętnie powtarzające się pytanie: dlaczego? aż do 

dotarcia do sedna problemu). Tę informację lider zwykle uzyskuje podczas 

nieformalnych spotkań pozabiznesowych, które tworzą atmosferę otwartości i 

kruszą bariery komunikacyjne.  
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W trudnych sytuacjach menedżerowie wprowadzają w swoich firmach 

dyskusję i dialog a nie przymus. Ważne decyzję podejmują po burzliwych 

dyskusjach (potakiwacze przecież zostali już wysadzeni z autobusu). Twórcze 

wykorzystanie energii konfliktu przyczynia się do zacierania się ze sobą 

odmiennych stanowisk a w rezultacie do znalezienia optymalnego rozwiązania. 

Założeniem przywódców jest przecież to, że konflikt to „położna wszelkiego 

rozwoju”. 

Analizując porażki Lider nie szuka winnych, natomiast cała energia jest 

skoncentrowana na szukaniu przyczyn.  

Z moich doświadczeń trenerskich również wynika, że ćwiczenia 

szkoleniowe kończące się sukcesem grupy nie wpływają na postawę uczestników 

tak mocno jak odnoszone przez nich porażki. Ona zawsze boli, bo to porażka 

wymusza na nas zmianę sposobu działania, po to, aby nigdy więcej nie czuć jej 

gorzkiego smaku. 

I ponad wszystko genem zwycięstwa jest niezachwiana wiara, że zwyciężymy na 

końcu bez względu na napotkane trudności… 

Przytoczone przykłady pokazują jak złożonym problemem jest budowanie 

organizacji dążących do doskonałości. 
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KULTURA DYSCYPLINY 

Powyższe stwierdzenie jest sprzecznością już w samej swojej definicji, ale 

czy można zdyscyplinować kulturę? Collins zwraca uwagę, że kolejnym genem 

sukcesu firm jest takie nią kierowanie, aby ludzie działali „w jasno określonych 

granicami systemach, a w ramach tych systemów zapewniali ludziom swobodę i 

odpowiedzialność. Zatrudniając zdyscyplinowanych pracowników, nie musimy 

nimi zarządzać tylko systemem.” 

Zasada ta powodowała, że robiono listę rzeczy, które trzeba było robić i 

konsekwentnie rezygnowano z innych działań.  

To co jest fundamentem strategii restauracji McDonald’s to wręcz 

obsesyjne podejście do czystości. Restauracje te mają oferować klientom nie tylko 

szybkie posiłki, ale również czyste toalety. To wręcz obsesyjna czystość jest 

niedocenianym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, powodującym, że gdy 

jesteśmy w nowy dla nas terenie, to jeżeli szukamy czystego/bezpiecznego miejsca 

na szybki posiłek, wybieramy te restauracje a nie inne. Dyscyplina czystości jest tak 

głęboko zaszczepiona w kulturę firmy, że podobnież szef firmy Ray Croc, gdy 

odwiedzał jakąś restaurację i uznał, że nie jest zbyt czysta sam łapał za mop i 

sprzątał dając przykład innym. 

Różnica pomiędzy szefem dobrym a wybitnym polega na tym, że pierwszy 

osobiście zdyscyplinował własną firmę, przede wszystkim dzięki swojej sile, drugi 

natomiast stworzył trwałą kulturę dyscypliny. 

Przykładem kultury dyscypliny w branży finansowej jest przekazanie 

pracownikom kompetencji  w obszarze udzielanie kredytów pożyczek. Osoby te z 
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jednej strony pracują w oparciu o procedury a z drugiej posiadają pewien margines 

decyzyjności. Podczas podejmowania decyzji kredytowych bardzo łatwo o pomyłkę 

zarówno w przeszacowaniu zdolności kredytowej klienta, jak i w udzieleniu mu 

zbyt małej kwoty. Oba te przypadki psują relacje z klientem i przyczyniają się do 

strat firmy. Konsekwentne i zdyscyplinowane stosowanie procedur kredytowych 

pozwala z pewnością na zmniejszenie strat a klient rozstaje się z nami w poczuciu, 

że odmowa kredytu nie nastąpiła wskutek „widzimisię” pracownika a wskutek nie 

dostarczenia wymaganych praz bank dokumentów czy zaświadczeń. 

Z drugiej strony pracownicy szczególnie w firmach parbankowych, 

posiadają znaczny margines tolerancji w swej decyzyjności co do zdolności 

kredytowej. Skłania to często, aby pod presją realizacji celu sprzedażowego dać 

więcej robiąc „interes życia”. Czasem się udaje  a czasem drogo za to płacimy. 

Kultura dyscypliny zabezpiecza firmę przed niepotrzebnym rozpraszaniem 

się w drodze do osiągania celów biznesowych. I powiemy, że są interesy  życia i kto 

nie ryzykuje nie wygrywa, to typowe lisie zachowanie ma jednak charakter 

przypadkowy i nie daje się przekuć w żadną regułę. Stosując kulturę dyscypliny 

mamy duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. 

A czy wy w waszych organizacjach stosujecie tę zasadę? 
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Masz pytania?  

Skontaktuj się z nami 
 

Szkolenia otwarte: 
otwarte@akademiamddp.pl 

22 208 28 45 

Szkolenia zamknięte: 
ekspert@akademiamddp.pl 

22 208 23 70 
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