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WproWadzenie

Tak to się zaczyna

Czy byliście kiedykolwiek spłukani? Czy odcięli wam prąd, bo 
nie mieliście za co zapłacić rachunków? Czy byliście blisko 
utraty zastawionego domu? Czy martwiliście się o  jedzenie 

dla swoich dzieci? Ja tak.
A  czy byliście kiedyś załamani? Czy, podążając za swoimi marze-

niami, założyliście firmę, która po chwilowych sukcesach popadła w ta-
rapaty? Złe rzeczy się zdarzają. Nieważne jak ciężko byście pracowali 
i jak bardzo bylibyście zaradni, marzenie obraca się w koszmar. Inwestu-
jecie każdą cząstkę siebie – emocje, ducha, intelekt, finanse i psychikę 
– w swoje marzenie, a mimo wszystko ono zderza się z murem i rozpada 
w drobny mak. Byliście kiedyś załamani w tym sensie? Ja byłem.

Ponad dwadzieścia lat temu zacząłem spełniać swój amerykański 
sen o posiadaniu własnego biznesu. Będąc młodym, dwudziestoparo-
letnim, przebojowym facetem szybko rozkręciłem firmę zajmującą się 
inwestycjami w nieruchomości. Zacząłem od zera i zanim skończyłem 
dwadzieścia sześć lat, miałem ponad cztery miliony dolarów w nieru-
chomościach i ponad milion dolarów wartości netto. Posiadaliśmy lub 
zarządzaliśmy setkami agencji wynajmu nieruchomości, prowadziliśmy 
trzy grupy remontowe i szybko zbudowaliśmy nasze małe imperium. 
Zaciągnąłem jednak zbyt dużo długów na rozwój firmy, a  do tego 
słabo szło mi zarządzanie i kierowanie. Naszego pierwszego pożyczko-
dawcę przejął inny bank, który po przyjrzeniu się naszej sytuacji podjął 
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brzemienną w  skutki decyzję o  zmniejszeniu ponoszonego ryzyka, 
w  następstwie czego zażądał wszystkich naszych pieniędzy – i  to od 
razu. Przez kolejne dwa i pół roku straciłem wszystko, co miałem. Wy-
toczono nam niezliczoną ilość procesów sądowych, które wielokrotnie 
kończyły się przejmowaniem naszego mienia, co w końcu doprowadziło 
nas do bankructwa. Wtedy urodziło mi się dziecko, a moje małżeń-
stwo zawisło na włosku. Byłem człowiekiem spłukanym i załamanym. 
Byłem do tego stopnia przerażony, że się poddałem. Całkowicie.

Nie jest to książka o  podnoszeniu się po porażce. Chociaż jeśli 
chcecie prowadzić lub posiadać firmę, lekcję tę – w mniejszym albo 
większym wymiarze godzin – odrobicie. Przyda się wam jednak po-
znanie korzeni, kodu DNA naszego ogromnego sukcesu, który jako 
dwudziestoparolatkowie osiągnęliśmy we wszystkich obszarach naszej 
biznesowej działalności, po uprzedniej porażce. Fakt, że wtedy, po 
upadku, całkowicie się poddałem, stał się podstawą naszego olbrzy-
miego sukcesu, który odnosimy obecnie.

Dziś mamy setki pracowników, miliony klientów i dziesięciomilio-
nowe przychody. Ale początki naszej firmy były bardzo skromne. Po-
wstała ona przy stoliku do gry w karty w moim salonie, po tym, kiedy 
poniosłem kompletną plajtę. Ta książka to nasz podręcznik. Poznacie 
te same metody, którymi posługujemy się w celu osiągnięcia ponad-
przeciętnego poziomu, nie tylko w rozumieniu sukcesu finansowego, 
ale co ważniejsze, w sensie olbrzymiej satysfakcji i  radości z prowa-
dzenia biznesu. Chodzi o  to, że możecie odnieść sukces w biznesie 
i mieć przy tym dobrą zabawę.

Książka, którą macie przed sobą, nie jest teoretycznym dziełem na 
temat biznesu i przywództwa. Nie jest to książka z wzorami potwier-
dzonymi przez badania naukowe. Znajdziecie w niej zbiór zasad wy-
pracowanych na podstawie życiowego doświadczenia. Jeśli dokładnie 
przyjrzycie się tym stronicom, dostrzeżecie, że są one usiane dużą ilo-
ścią krwi, słodyczy i łez. To jest osobisty podręcznik strategii bizneso-
wych świetnie prosperującego lidera biznesu.

Ode mnie i  od mojej grupy liderów nauczycie się tego, czego 
my nauczyliśmy się, wykonując naszą pracę. Jesteśmy praktykami. 
Kiedy dokończę ten rozdział, udam się na spotkanie marketingowe, 
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spotkanie z członkiem grupy problemowej albo na burzę mózgów po-
święconą temu, jak sprawić, by nasze usługi były jeszcze lepsze. Wła-
ściwie to „odnoszeniem sukcesu w biznesie” zajmuję się każdego dnia.

Poddanie się

Jaką rolę w naszym sukcesie odgrywa zatem moja porażka? Byłem 
na dnie, tak spłukany i załamany, że nagle stałem się osobą głęboko 
wierzącą. Jako chrześcijanin zdecydowałem, by żyć w  jak najwięk-
szej zgodzie z Pismem Świętym, w każdej dziedzinie życia. Hola! Nie 
dajmy się zwariować. Nie zostaniecie wprowadzeni w sferę biznesową 
od strony teologicznej. Obiecuję nie katować was moją wiarą na ko-
lejnych stronach. Warto jednak wspomnieć, że kiedy wystartowałem 
z naszym nowym przedsięwzięciem, zdecydowałem się prowadzić je 
w zgodzie z duchem i kierunkiem wytyczonym przez Pismo Święte. 
Jestem przekonany, że to właśnie biblijne zasady, o  których napo-
mykam na kolejnych stronach, odpowiadają za nasz sukces.

Nawet jeśli nie jesteście osobami religijnymi, musicie wierzyć 
w ciężką pracę, inaczej wam się nie uda. Musicie uwierzyć w to, że 
trzeba traktować ludzi tak, jak sami chcielibyście być traktowani albo 
wam się nie uda. Kiedy odsłonię przed wami zasady, którymi się kie-
rujemy, odkryjecie, że są one bardzo zdroworozsądkowe. W naszym 
stylu pracy nie ma wiele mistyki ani dziwactw, z wyjątkiem tego, że 
odnosimy sukces. Bez względu na to, czy jesteście osobami religijnymi 
czy nie, zgodzicie się z tym po przeczytaniu tej książki.

Na początku

Przy karcianym stoliku w moim salonie założyliśmy firmę uczącą 
ludzi radzenia sobie ze swoimi pieniędzmi. Zaczęliśmy od indywidual-
nego doradztwa i kilku przemówień. Kiedy pracy było pod dostatkiem, 
zdecydowaliśmy się zatrudnić pierwszego pracownika. Zatrudniałem 
nowych pracowników, ale w rzeczywistości nie chciałem ich. Z tego co 
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wiem, pracownicy przychodzą do pracy późno i szybko wychodzą, a na 
dodatek kradną. Nikt z nich nie pracuje tak ciężko i nikomu z nich nie 
zależy tak bardzo, jak mnie. Byłem więc przeciwny wdrożeniu stan-
dardowego modelu organizacji pracy i relacji w firmie. Jestem bardzo 
przedsiębiorczy i tego samego chciałem oczekiwać od swoich pracow-
ników. Wzbraniam się przed typową mentalnością pracowniczą do 
tego stopnia, że przestałem używać słowa „pracownicy”. Nazywam ich 
członkami zespołu i tak właśnie rozumiem ich rolę. Nakazuję naszym 
liderom i naszemu zespołowi używać właśnie tego określenia – „człon-
kowie zespołu”. Uważam, że to naprawdę niesamowite, że żądamy od 
nich, aby faktycznie zachowywali się jak członkowie zespołu. W naszej 
organizacji potrzebujemy osób dających, a nie biorących. Ci drudzy 
opuszczają nas bardzo szybko, ponieważ do nas nie pasują.

Zatrudniłem więc swojego pierwszego członka zespołu, Russa 
Carrolla, żeby odciążył mnie w  doradztwie finansowym. Przenie-
śliśmy kilka naszych mebli z mojego salonu do wynajętej ciężarówki 
i zawieźliśmy je do naszego pierwszego małego biura. Pamiętam, jak 
przytrzasnąłem sobie palce drzwiami, kiedy przenosiłem biurko do 
ciężarówki. To biurko jest cały czas w naszym budynku i pewnie dalej 
jest trochę poplamione od krwi.

Zatrudniliśmy kobietę, która miała być naszą sekretarką, księgową, 
recepcjonistką i  wszystkim, czym trzeba było. Długie godziny, wiele 
niepewności i pasja spowodowały, że powoli zaczęło nam się powodzić. 
Po mniej więcej roku mieliśmy w naszym zespole siedem osób i prze-
nieśliśmy się do nieco lepszego i większego biura. Nadal rozwijaliśmy się 
w bardzo znaczącym stopniu, dzięki naszym własnym wysiłkom. Wów-
czas, gdy zespół liczył siedmiu członków, zacząłem zdawać sobie sprawę 
z potrzeby szkolenia innych, aby mogli pomóc mi w kierowaniu firmą. 
Ta myśl mnie przerażała. Tak jak większość młodych przedsiębiorców 
byłem święcie przekonany, że potrafię wykonać robotę i  że potrafię 
zmotywować podległych mi ludzi i pokierować ich tak, żeby również 
oni zrobili, co do nich należy. Miałem jednak poważne wątpliwości co 
do przekazania komuś tyle kompetencji, aby to on mógł kierować.

Podzieliliśmy naszą firmę na trzy działy (które potem przekształ-
ciły się w wydziały). Wtedy zacząłem poświęcać długie godziny trzem 
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mężczyznom, którzy znaleźli się na ich czele. Chciałem, by nauczyli się 
postępować w taki sposób, w jaki ja sam postąpiłbym w danym czasie 
i  sytuacji. Proces, w którym stawali się młodymi liderami – takimi, 
jakich potrzebowaliśmy – musiał być realizowany wolno i od podstaw. 
Ale moje zaufanie do nich rośnie z każdym dniem od dwudziestu lat 
–  tak, że dziś, kiedy łączą nas wspólnie przeżyte trudy i znoje, są to 
jedni z moich najlepszych przyjaciół i najbardziej zaufanych doradców.

W miarę dalszego rozwoju firmy trzeba było kreować kolejnych 
liderów. Wówczas nie mieliśmy już takiego komfortu czasowego, 
jakim dysponowałem, szkoląc swoich trzech wiceprezesów, dlatego 
potrzebowaliśmy innego planu. Kiedy nauczyciel zaczyna wątpić... 
naucza. Ja jestem nauczycielem. Jako że codziennie uczę ludzi, jak 
radzić sobie z pieniędzmi, stwierdziliśmy, że pierwszą rzeczą, której 
potrzebujemy dla rozwoju naszych liderów, jest kurs szkoleniowy. Za-
cząłem prowadzić zajęcia z naszej strategii operacyjnej i kulturowej. 
Prowadziłem je we wtorki, od piątej do szóstej wieczorem. Ponieważ 
zamykamy o wpół do szóstej, członkowie zespołu, którzy chcieli się 
nauczyć, jak rozwija się i  funkcjonuje nasza firma, mogli poświęcać 
na to pół godziny swojego czasu i wykorzystywać pół godziny mo-
jego. Na początku przyszło dziesięć albo dwadzieścia osób. Później 
członkowie mojego zespołu zaczęli pytać, czy mogliby zaprosić swoich 
małżonków, pastorów i  przyjaciół, ponieważ treści wykładów były 
–  i nadal są – niebanalne. Jako że powielaliśmy materiały na ksero-
kopiarce i dodanie nowych osób nie stanowiło problemu, powiedzie-
liśmy, że każdy jest mile widziany. Kiedy przerobiłem materiał kilka 
razy, zauważyliśmy, że stajemy się pewnymi siebie i kompetentnymi 
liderami. Nim się zorientowaliśmy, przychodziło do nas blisko sto 
osób, a większość z nich wcale dla nas nie pracowała.

Narodziny strategii

Nie zawsze reaguję w sposób wystarczająco bystry, jednak szybko 
zdałem sobie sprawę, że tak wielu ludzi pragnęło uczyć się dobrego kie-
rowania i prowadzenia własnej firmy, że musieliśmy rozszerzyć zajęcia. 



Lider przedsiębiorczości

Zaczęliśmy więc pobierać opłatę za uczestnictwo w  tygodniowym 
kursie, który teraz nazywa się The EntreLeadership Master Series. Za-
interesowanie było olbrzymie i ostatecznie legło u podstaw napisania 
tej książki. Przechodząc razem przez jej kolejne rozdziały, opracujemy 
naszą strategię biznesową. Strategię, która odniosła niebywały sukces, 
która rodziła się w bólach i która mówi o kolejnych błędach. Nasz mi-
strzowski zespół nie wziął się znikąd. Z pełną świadomością zbudowa-
liśmy kulturę, system wartości i zasady działania, które przyniosły nam 
sukces. Znakomita większość przykładów zaprezentowanych w  tym 
podręczniku to błędy, które sami popełniliśmy. Nieraz schrzaniliśmy. 
To bolało, dlatego przyrzekliśmy sobie nigdy tego nie powtórzyć. 

Popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków to kluczowe ele-
menty na drodze do sukcesu. Uczenie się na błędach innych jest mniej 
bolesne. Jak powiedział Henry Ford: „Ci, którzy nigdy nie popełniają 
błędów, pracują dla tych z nas, którym się to zdarza”. To właśnie ten 
duch stworzył Amerykę i to ten duch sprawił, że wzięliście tę książkę 
do ręki. Jeśli rozumiecie albo chcecie zrozumieć te kwestie, pozo-
stańcie ze mną, a ja pokażę wam, jak wygrywać.
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definicja lidera bizneSu

Wyglądając przez okno mojego biura, patrzyłem jak wstaje 
słońce. Przychodziłem do biura bardzo wcześnie, po-
nieważ nie mogłem spać i musiałem zdobyć odpowiedzi 

na pewne pytania. Formalnie nasza firma była na tyle duża, że nie 
mogłem jej sam kontrolować i to mnie przerażało. Byłem zmuszony 
wprowadzić więcej szczebli kierowniczych, co oznaczało, że stanąłem 
przed wyborem – podzielić się kontrolą albo przestać się rozwijać. 
Wydaje się, że to proste, ale mam wielkiego fioła na punkcie kontroli, 
więc podział zadań i odpowiedzialności nie przyszedł mi łatwo.

Ci z nas, którzy są ludźmi małego biznesu, sami układają swoje 
pudła, odpowiadają na swoje telefony i  obsługują swoich klientów. 
Dlatego upewnianie się, czy wszystkie zadania wykonywane są tak, jak 
my sami byśmy je wykonywali, jest dla takich facetów, jak ja, bardzo 
istotne. Nie mamy żadnych korporacyjnych programów treningo-
wych, które tworzą plastikowe skrypty dla manekinów manipulują-
cych klientami. Nie, nie. Faceci podobni do mnie chcą, żeby każdy, 
kto ma z nimi kontakt, wyczuwał ich marzenie. Chcemy i domagamy 
się, żeby klienci zdobywali doświadczenie. Poza tym wielu z nas ma 
za sobą doświadczenia korporacyjne, które okazały się negatywne. 
Chcemy czegoś, co będzie prawdziwe dla nas, dla naszego zespołu 
i naszych klientów. Rozluźnienie kontroli jest więc sprawą naprawdę 
emocjonalną... Osoba, której zlecacie zadanie, rzeczywiście musi 
nadawać na tych samych falach, co wy.



20

Lider przedsiębiorczości

Po tym, jak w ciągu kilku lat wychowałem i wyuczyłem w ramach 
indywidualnych szkoleń swych pierwszych trzech głównych liderów, 
korzyści z  rosnącej liczby ludzi oddanych sprawie stawały się wi-
doczne. Jednak ta metoda kreowania liderów była zbyt wolna i hamo-
wała naszą firmę. Potrzebowałem nowych liderów, którzy byliby przy-
gotowani do swoich zadań w okresie krótszym niż trzy lata. W celu 
wykreowania nowych liderów zaczęliśmy wraz z zarządem prowadzić 
zajęcia z naszej strategii biznesowej. Szkolimy, przeklinamy i dyskutu-
jemy z naszymi liderami codziennie – i robimy to w pełni świadomie. 
Ale zajęcia z zakresu przywództwa w biznesie to podstawa.

Lider biznesu?

Na temat rozwoju liderów napisano już tony książek. W  każdej 
dziedzinie życia można wskazać słynnych liderów, których zasady przy-
wództwa zgłębiałem. Kiedy pierwszego ranka próbowałem znaleźć 
sposób, w  jaki przedstawić naszym kolejnym liderom, czego od nich 
oczekujemy, pomyślałem, że może wystarczy nauczyć ich przywódczości.

Kim jest lider?

Kiedy prowadzę zajęcia na ten temat na żywo, proszę słuchaczy, aby 
wyobrazili sobie twarz wspaniałego lidera. Następnie proszę ich, by 
zapisali najlepsze cechy charakteru, które posiadają ci świetni liderzy. 
Jakie pojedyncze słowo najlepiej opisuje charakter świetnego lidera? 
Na naszych kursach zawsze otrzymujemy takie cechy charakteru, jak:

•	 uczciwość
•	 służebność
•	 skromność
•	 wizjonerstwo
•	 decyzyjność
•	 zdyscyplinowanie
•	 poświęcenie
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•	 lojalność
•	 umiejętność słuchania
•	 umiejętność inspirowania
•	 determinacja
•	 charyzmatyczność

Zestawienie tych cech daje dobrą definicję przywództwa. Ciekawe 
wydaje mi się to, że większość z nas umie wyliczyć cechy, których po-
żądamy u naszych liderów, ale nie odnosimy ich do siebie. Czy kie-
dykolwiek zadaliście sobie pytanie, jakiego rodzaju lidera potrzebują 
członkowie twojego zespołu? Jeśli sami chcecie kierować, albo chcecie 
wykreować bądź zatrudnić lidera, musicie wiedzieć, że osoba taka musi 
mieć wyżej wymienione cechy charakteru. Wszyscy posiadamy nie-
które z tych cech, a nad pewnymi z nich możemy pracować. Istotne 
jest to, aby zapamiętać, że cechy, których oczekujecie od lidera, są tymi 
samymi cechami, których ludzie wam podlegli oczekują od was. Mu-
sicie świadomie je w sobie rozwijać, aby rozwijać siebie i swoją firmę. 
I w takim stopniu, w jakim tego nie robicie, zawodzicie jako liderzy.

Co kryje się za nazwą?

Kiedy o wschodzie Słońca usiadłem w moim biurze, pisząc pierwszą 
lekcję i zastanawiając się, jak nazwać nasz mały kurs przywództwa, na-
tknąłem się na pewien problem. Wiem, że tytuł powinien zawierać in-
formację o zawartości (co jest oczywiście banałem). Kiedy pomyślałem, 
żeby nadać temu materiałowi tytuł „przywództwo”, wiedziałem, że to 
zły pomysł. W biznesie chodzi o znacznie więcej, niż po prostu o przy-
wództwo i teorię przywódczości. Uczestniczyłem w „wykładach z zarzą-
dzania” i w „seminarium przywódczości”, ale jako praktyk uznałem je 
za niewystarczające. Czegoś się nauczyłem, zawsze się czegoś uczę, ale te 
zajęcia były zbyt teoretyczne jak dla faceta, który układał swoje pudełka 
i odbierał swój telefon. Doszedłem do wniosku, że wcale nie chciałem 
rozwijać mojej firmy z samymi liderami – to byłoby nieco zbyt nudne, 
trochę za bardzo teoretyczne dla takiego przedsiębiorcy jak ja.
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Przedsiębiorca

Być może próbowałem szkolić przedsiębiorców. Być może chciałem 
mieć firmę wypełnioną małymi kopiami mnie. Ostatecznie, kiedy 
myślicie o przedsiębiorcy, jakie słowo przychodzi wam do głowy, żeby 
opisać tego stwora?

•	 ryzykant
•	 wizjoner
•	 pasjonat
•	 energiczny
•	 etyczny w pracy
•	 kreatywny
•	 nietuzinkowy
•	 zdeterminowany
•	 odważny
•	 zmotywowany
•	 uczący się
•	 indywidualista

Kiedy pomyślałem o tym, kim jest stuprocentowy przedsiębiorca, 
w  ciągu trzech sekund zdecydowałem, że nie chcę rozwijać firmy, 
w której byłoby nas pełno. Przewodzenie takiej grupie byłoby porów-
nywalne z zaganianiem kotów lub próbowaniem przybicia galaretki 
do drzewa. Chcę, aby duch przedsiębiorcy przeniknął nasze kultu-
rowe DNA, ale wypełnienie nami całego budynku byłoby naprawdę 
złym planem.

Zatem szkolenie liderów było dla mnie zajęciem zbyt subtelnym 
i spokojnym, lecz szkolenie przedsiębiorców było zbyt szalone i cha-
otyczne. Zdecydowałem więc, że potrzebujemy połączenia... i w ten 
sposób narodził się lider biznesu. Potrzebuję liderów biznesu, którzy 
byliby w stanie:

•	 służyć z poświęceniem
•	 być prawymi indywidualistami
•	 być zdyscyplinowanymi ryzykantami
•	 być odważni, ale i skromni
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•	 być umotywowanymi wizjonerami
•	 być zdeterminowani, ale i lojalni
•	 uczyć się i inspirować

Czy rozumiecie tę ideę? Chcieliśmy wypolerować i rozwinąć osobistą 
siłę przedsiębiorcy poprzez zaszczepienie chęci bycia dobrym liderem. 
Potrzebowaliśmy prawdziwych liderów z pasją i determinacją przedsię-
biorcy. Są to cechy charakteru, których poszukujemy w potencjalnych 
liderach i które staramy się codziennie pogłębiać w naszym zespole, by 
osiągać sukcesy. Słowa mają znaczenie. Tak więc, jeśli w naszej firmie 
nazywamy kogoś „członkiem zespołu”, to coś to znaczy – to nie jest 
jakiś korporacyjny program HR, którego celem jest, aby wszyscy, od 
niewolników po palantów, mieli lepsze samopoczucie dzięki zmianie 
słów. To znaczy, że będziecie traktowani jak osoby, od których oczekuje 
się działania zespołowego. Kiedy mówimy o kimś lider biznesu, to coś 
to znaczy. To mianowicie, że jesteście kimś więcej, niż renegatami, sa-
motnymi strażnikami i kimś więcej niż korporacyjnymi biurokratami, 
traktującymi swoich pracowników jak jednostki produkcyjne.

Definicja gotowa

Według Słownika Webstera, lider to „ktoś, kto rządzi, prowadzi 
i inspiruje innych”. Ten sam słownik mówi, że przedsiębiorca to „ktoś, 
kto organizuje, operuje i ponosi ryzyko dla jakiegoś przedsięwzięcia”. 
Słowo „przedsiębiorca” pochodzi od francuskiego wyrazu „entre-
prendre”, które znaczy „ten, kto ponosi ryzyko”. Zatem przywództwo 
biznesowe zdefiniujmy dla naszych celów jako „proces przewodzenia 
ku rozwojowi i  dobremu prosperowaniu przedsiębiorstwa”. Kiedy 
mieliśmy nasz tytuł i definicję, musieliśmy określić, co będzie wcho-
dziło w skład naszego podręcznika. Zaczęliśmy wyliczać co nowi i roz-
wijający się liderzy biznesu muszą koniecznie wiedzieć o zakładaniu, 
prowadzeniu i przewodzeniu firmie w taki sposób, jak my to robimy. 
Ponieważ wszyscy jesteśmy praktykami, doszliśmy do kwestii księgo-
wości i kontraktów. Ponieważ poświęcamy dużo uwagi także naszej 
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kulturze, musieliśmy wyjaśnić, jak zespół jest szkolony, motywowany, 
nagradzany i  jednoczony. Ponieważ wszyscy jesteśmy handlowcami, 
wiedzieliśmy, że musimy coś sprzedawać, żeby każdy z nas miał środki 
na utrzymanie. Nasz podręcznik naprawdę stał się „wszystkim, co 
chcielibyście wiedzieć o budowaniu i prowadzeniu firmy, ale nie wie-
dzieliście, jak o to zapytać”.

Podstawy przywództwa biznesowego

Zacznijmy od początku: wasze zwierciadło. John Maxwell napisał 
wspaniałą książkę o przywództwie zatytułowaną 21 niezaprzeczalnych 
praw przywództwa. W książce tej John omawia jedno ze swoich praw, 
prawo pokrywki. Z  grubsza pisze on, że na mojej organizacji i  na 
mojej przyszłości leży pokrywka, i  że pokrywką tą jestem ja. Ja je-
stem problemem mojej firmy, a wy jesteście problemem waszych firm. 
Wasza edukacja, charakter, zdolności, umiejętności i wizje ograniczają 
waszą firmę. Chcecie się dowiedzieć, co stoi na przeszkodzie realizacji 
waszych marzeń? Idźcie się przejrzeć w lustrze.

Kiedy po raz pierwszy zacząłem być liderem, mając nieco ponad 
trzydzieści lat, byłem w tym okropny. Ambicja i determinacja kazały 
mi realizować zadanie – i przeć do przodu. Pewnego chłodnego zi-
mowego poranka, w czasach, gdy mieliśmy w naszym zespole około 
czternastu ludzi, zezłościłem się na osoby, które się spóźniały. Nie ro-
zumiem tego – przychodźcie do pracy wcześniej, tak jak ja. Nie spóź-
niajcie się o dwadzieścia minut i nie mamroczcie o jakichś korkach. 
Zauważyłem, że ruch jest mniejszy przed wschodem słońca. Przy-
chodźcie do pracy na czas. Płacę wam, a więc kiedy nie przychodzicie 
do pracy na czas, jesteście złodziejami.

To były nasze początki i każda sprzedaż była wtedy na wagę złota. 
Każdy klient był bardzo ważny, a każda osoba w zespole miała trzy 
etaty. Nie mogłem pojąć, jak ci ludzie, których zatrudniałem, mogli 
nie rozumieć, że jeśli będą się ociągać, to stracą swoją pracę, bo zban-
krutujemy. Zdajcie sobie z tego sprawę. Dlatego się zezłościłem. Cza-
sami dobrze jest się zezłościć, ale to, co z  tym zrobicie, może mieć 
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trwałe konsekwencje. Nie jestem z tego dumny, ale na spotkaniu za-
łogi, które odbyło się tamtego poniedziałkowego poranka, wyniosłem 
czternaście krzeseł na chodnik przy dziewięciostopniowym mrozie. 
Tamtego poranka mówiłem o pojawianiu się w pracy na czas i po-
wiedziałem, że gdyby każdy z  nas nie pracował za dwóch, wszyscy 
bylibyśmy „na lodzie”. Wiem, że ci z was, którzy są liderami i  do-
świadczyli mojej frustracji, teraz się uśmiechają, ale powiem wam, że 
przywództwo poprzez strach i złość nie jest przywództwem – to zła 
metoda wychowawcza dwulatków. I jeśli będziecie takimi „liderami”, 
wasza firma będzie funkcjonować niczym przerażony dwulatek. Po 
dziś dzień przekazuję naszemu zespołowi okresowe wiadomości, doty-
czące etyki pracy, ale są one znacznie bardziej ugładzone i raczej pod-
rywają nasz zespołowi do działania, niż wywierają na niego presję.

A więc problem mojej firmy, wtedy i teraz, leży we mnie. Problemem 
waszej firmy nie jest gospodarka, nie brak możliwości, ani wasz zespół. 
Problem to wy. To jest zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że 
jeśli wy jesteście problemem, to jesteście też rozwiązaniem. Najłatwiej 
będzie wam zmienić samych siebie. Możecie zdecydować się na rozwój. 
Rozwijać swoje umiejętności, swój charakter, wiedzę i zdolności. Mo-
żecie zdecydować, kim chcecie być i zacząć stawać się taką osobą.

Kiedy pewnego razu prowadziłem kurs dla grupy przyszłych li-
derów biznesu, podczas przerwy podszedł do mnie George i powie-
dział, że się mylę. George wyjaśnił, że był w branży tynkarskiej i że na 
rynku nie było nikogo, kogo warto byłoby zatrudnić. Wszyscy byli 
obibokami, którzy nie pracowali, a gdy pracowali, robili to marnie. 
Stał tam z wypiekami na twarzy, tłumacząc mi, że problemem w jego 
biznesie byli jego okropni pracownicy. Twarz tego dużego, dobrze 
zbudowanego faceta stała się jeszcze bardziej czerwona, kiedy powie-
działem mu, że jego tępi pracownicy, to jego wina. „Jak to?” – spytał 
mnie wymownie. Moja odpowiedź była prosta: przede wszystkim 
zatrudnił tępaków, a  co gorsza, zatrzymał ich. Jego pracownicy to 
jego wina. George dalej argumentował, że za taką stawkę nie może 
przyciągnąć do siebie wspaniałych ludzi. To twoja wina, George. Płać 
więcej, co oznacza, że być może będziesz musiał podnieść ceny, co mo-
żesz uczynić, jeśli nie chcesz szukać usprawiedliwienia dla złej jakości 



26

Lider przedsiębiorczości

i niekończącej się tragedii, której przyczyną jest trzymanie w swojej 
firmie tępaków. Twoje problemy w  biznesie, to twoja wina. To za-
razem zła i dobra wiadomość.

Oto świetny, bezpośredni test tego, o czym mówię. W tym samym 
tygodniu nasz zespół doradzał dwóm różnych facetom z branży projek-
towej. Obydwaj byli z tej samej części miasta. Jeden z nich zamykał wła-
śnie swoją firmę, bo nie mógł się dzięki niej utrzymać, i mówił: „Nikt 
nie może się utrzymać w tej gospodarce”. Drugi miał właśnie najlepszy 
rok pod względem dochodów w swoim życiu. Byli w tej samej branży 
i na tym samym krańcu miasta. Co ich różniło? Chwytacie to, prawda? 
Ten drugi trzymał ster. Osoba kierująca łodzią albo jest kapitanem, 
albo to nie ona kieruje. Macie szansę zdecydować, jacy wy jesteście. 

Zaczynamy? Gotowi do działania? Start!

Od ogółu do szczegółu

Bycie stale zmotywowanym wymaga, abyście wiedzieli, że cokol-
wiek dzieje się na szczytach organizacji, wpływa na jej całość. Biblia 
mówi, że namaszczenie spływa z brody. W czasach starotestamental-
nych, gdy kogoś ogłaszano królem, Izraelici mieli tradycję wylewania 
dużej ilości olejku na głowę tej osoby. Olejek symbolizował ducha 
Bożego, którym oblewano przywódcę. Znaczna ilość olejku wylanego 
na głowę ściekała po włosach, brodzie na resztę ciała, symbolizując, 
że tak jak spływa na króla, tak też spływa na królestwo. Ta anegdota 
świetnie nadaje się do zapamiętania, że będąc „królami” swoich biz-
nesów, wasze własne mocne strony będą stanowić o mocnych stro-
nach waszych firmy i  – jak się domyślacie – wasze własne słabości 
przełożą się na słabe strony waszych firm.

Doświadczenie zdobywałem w sprzedaży, dlatego nasza firma zawsze 
świetnie sobie radziła z marketingiem i sprzedażą. Jestem bardzo przed-
siębiorczy, stąd moja firma jest często impulsywna i funkcjonuje zbyt 
szybko. Musieliśmy temu przeciwdziałać przez honorowanie i podno-
szenie pensji tym członkom zespołu, których podejście było bardziej stra-
tegiczne w myśleniu i działaniu. Musieliśmy pracować, wykorzystując 
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nasze naturalne mocne strony i  przeciwdziałając naszym naturalnym 
słabym stronom. I to ja ponoszę za to całą odpowiedzialność.

Rozmawiałem z  synem miliardera, który odziedziczył firmę po 
ojcu. Ten inteligentny i dobrze prosperujący lider biznesu rozwinął 
firmę ojca z wartości jednego do trzech miliardów dolarów w ciągu za-
ledwie jednej dekady. Odnosił większe sukcesy, niż jego tata, a mimo 
to miał dla niego wielki szacunek i był mu bardzo wdzięczny. Wy-
tłumaczył mi, że mocne strony jego ojca, który założył firmę, mogły 
doprowadzić ją tylko do pewnego punktu, potem zaś potrzeba było 
nowych rozwiązań. Opisał tę sytuację tymi słowy: „Dziwaczna bły-
skotliwość założyciela mogła doprowadzić nas tylko do tego miejsca”.

Liderzy biznesu są potężni

Żeby być prawdziwym liderem biznesu, musicie zdać sobie sprawę, 
że macie wielką władzę, ale rzadko jej używacie. To właśnie posiadanie 
wielkiej władzy i wykorzystywanie jej jako narzędzia jest tym, co ce-
chuje liderów biznesu. Kiedy trzymacie długopis nad kopertą z wypłatą 
i macie prawo wyrzucić zespół z pracy, macie władzę nad ich życiem. Jest 
to władza wynikająca z waszej pozycji. Jeśli kierujecie tylko za pomocą 
swojej władzy wynikającej ze stanowiska, jesteście po prostu szefami. 
Każdy idiota może być Barneyem Fifem. „Szefem” jest dzieciak z McDo-
nald’s, który pracuje tam o  tydzień dłużej od innych, więc menedżer 
daje mu dwadzieścia pięć centów podwyżki za godzinę i awansuje go na 
stanowisko, na którym odpowiada za zwolnienia. Staje się wtedy fryt-
kowym kapo – ma władzę wynikającą ze stanowiska i jej używa.

Właściwie to pewnego razu przez kilka tygodni byłem takim go-
ściem. W wieku dwudziestu dwóch lat sprzedawałem nieruchomości 
na nowym osiedlu dla krajowego giganta budującego domy. Prześci-
gnąłem w sprzedaży cały zespół, tak więc podjęto głupią decyzję awan-
sowania mnie na menedżera sprzedaży. Z miejsca stałem się kapo-me-
nedżerem sprzedaży, rozkazując wszystkim dookoła, nawet tym, którzy 
mi nie podlegali. Minęło około trzech tygodni, kiedy cofnięto mój 
awans i odesłano mnie na swoje miejsce, czyli do sprzedaży. W czasie 
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swojej trzytygodniowej kadencji straciłem kilku kolegów i zniszczyłem 
swoje relacje z  innymi, ponieważ pomyliłem bycie na stanowisku 
z prawdziwym byciem liderem. Posiadanie dzieci nie czyni z ciebie do-
brego rodzica – znaczy tyle, że uprawiałeś seks. To wszystko.

Liderzy biznesu rozumieją, że ostatecznie jedyną siłą, której mogą 
używać do budowy dobrego zespołu, jest siła perswazji. Zarówno per-
swazja, jak również kierowanie z racji piastowania odpowiedniego stano-
wiska, sprowadza się do przeciągania liny. Wszyscy zaś wiemy, że liny nie 
da się pchać. Jeśli chcecie mieć pracowników, rozkazujcie im. Jeśli chcecie 
mieć członków zespołu, wyjaśnijcie im, dlaczego robicie to, co robicie. 
Jeżeli nie będą wykonywać tego, o co ich prosicie, tłumaczcie im dalej. 
Następnie, jeśli zwyczajnie nie będą chcieli współpracować, będą musieli 
sobie znaleźć inną pracę. Ale nie kierujcie za pomocą gróźb i strachu.

Mam trójkę wspaniałych dzieci i wraz z żoną cieszyliśmy się każdym 
etapem ich życia. Słyszałem, że rodzice pomrukują na okres nasto-
letni, lecz my świetnie bawiliśmy się z naszymi nastolatkami, z kolei 
oni byli dobrymi (nie idealnymi) nastolatkami. Nasz sukces wziął się 
po części z decyzji dotyczącej przywództwa. Odkryłem, że czternasto-
latki mają bardzo nieuporządkowaną osobowość. W swoich małych, 
rozwijających się ciałach mają dwie osoby: czterolatka i trzydziestocz-
terolatka. Problemem jest to, że jako rodzic nigdy nie wiesz, z którym 
z nich masz do czynienia w danej chwili. Nastolatki rozpaczliwie dążą 
do tego, by traktować je jak dorosłych i często potrafią zachowywać 
się jak dorośli. Zdecydowałem się spytać mojego nastolatka, z którą 
osobą rozmawiam: z  czterolatkiem czy z  trzydziestoczterolatkiem? 
Bo jeśli mówię do czterolatka, po prostu powiem mu, co ma zrobić, 
i wtedy, jeśli on tego nie zrobi, będzie miał problem z rodzicami. Jak 
mówi Bill Cosby: „Mogę cię usunąć i  sprawić sobie innego, który 
będzie wyglądał tak samo jak ty”. Jest to kierowanie odwołujące się 
do własnej pozycji i jeśli uciekam się do niego w relacjach z moim na-
stolatkiem lub moim zespołem, nie buduję przyszłości. Mogę wtedy 
dostać to, czego chcę, ale nie nauczę ich, co mają robić, kiedy się od-
wrócę. Jeśli zaś rozmawiam z trzydziestoczterolatkiem, mogę mu wy-
tłumaczyć, dlaczego nie może być na nogach do drugiej w nocy, palić 
skrętów i zachodzić w ciążę – ponieważ to zniszczy jego życie. Jestem 
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starszy i mądrzejszy, i  przekonam ich, by postępowali w  granicach, 
które pozwalają na realizację wszystkich naszych celów. Jeśli jestem 
w stanie ich przekonać, buduję naszą przyszłość. Wspólnie dojdziemy 
do punktów, do których w przeciwnym razie byśmy nie doszli.

Niesamowite jest to, że podczas gdy kierowanie w oparciu o per-
swazję trwa dłużej i  pierwotnie spotyka się z  większym oporem, 
na dłuższą metę jest znacznie bardziej efektywne. Kiedy mówicie 
członkom zespołu lub nastolatkom, dlaczego należy postąpić tak, 
a  nie inaczej, są lepiej przygotowani do podjęcia właściwej decyzji 
następnym razem, bez waszej pomocy. Kiedy uczą się, jak myśleć 
samemu, nie musicie obserwować każdego ich ruchu, nie musicie 
instalować zegara kontrolnego i  nie musicie wszczepiać im chipa 
z GPS’em. W przeciwieństwie do tego, kierowanie w oparciu o sta-
nowisko nie zabiera tyle czasu, ale trzeba zajmować się nim przez cały 
czas. Nigdy nie sprawicie radości swojemu zespołowi ani swoim dzie-
ciom, ponieważ nie będą źródłem waszej dumy, ale frustracji.

Benjamin Zander jest dyrygentem Orkiestry Filharmonii Bostoń-
skiej od 1979 roku. W  wieku czterdziestu pięciu lat zaszła w  nim 
pewna zmiana. Jak tłumaczy: „Dyryguję od dwudziestu lat i  nagle 
uświadomiłem sobie jedną rzecz. Dyrygent orkiestry nie pracuje 
głosem. [Jego siła zależy] od jego umiejętności czynienia silnymi in-
nych ludzi. To oznaczało dla mnie całkowitą zmianę. Zdałem sobie 
sprawę, że moja praca polega na rozbudzaniu możliwości w  innych 
ludziach”. Kontynuując, stwierdza: „Jeśli ich oczy się świecą, wiesz, 
że to się udaje. Jeśli się nie świecą, zaczynasz pytać: kim w tej chwili 
jestem, skoro oczy moich muzyków się nie świecą?”1.

Musicie komuś służyć

Pamiętam, jak brałem udział w chrześcijańskim seminarium przy-
wództwa, i  facet siedzący z przodu powiedział, że świetni liderzy są 
zawsze usłużni. Moja reakcja była natychmiastowa: „Chyba żartujesz. 

1 Zaczerpnięte z prezentacji Benjamina Zandera na konferencji TED, www.ted.
com/index.php/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion.html
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Gdybym chciał być służącym, poszedłbym do pracy w amerykańskiej 
korporacji – ale nie, wielkie dzięki”. Gdy uczę ludzi być liderami biz-
nesu, często przedstawiam im tę samą ideę – że lider musi mieć men-
talność sługi. Reakcja silnych biznesmenów jest taka sama: „Sługi? 
Chyba żartujesz!”. Myślę, że przyczyna tego, że reagują w ten sposób, 
jest taka sama, jak w  moim przypadku. Nie słyszałem „sługa”, sły-
szałem „podległy”, jakbym miał oddawać pokłon mojemu zespołowi 
albo jak gdyby w jakiś sposób to oni faktycznie dowodzili firmą.

Uspokoiłem się, kiedy zrozumiałem, że przewodząc mojemu zespo-
łowi, służę mu dokładnie tak samo, jak służę moim dzieciom, wycho-
wując je. Mogę służyć członkowi zespołu, udzielając mu nagany albo 
nawet pozwalając, by pracował gdzieś indziej. Mogę służyć reszcie ze-
społu, gdy natychmiast zwolnię kogoś, kto pozwala sobie na niestosowne 
zachowania o  podłożu seksualnym względem innej osoby z  zespołu. 
Służę im, ucząc ich i szkoląc. Służę im dla ich dobra i dla dobra firmy.

Każdego lata organizujemy wielki firmowy piknik. Za każdym 
razem, kiedy mam się z  kimś spotkać, moja asystentka wręcza mi 
przewodnik z  notkami biograficznymi uczestników (jeśli ich nie 
znam), mapy z  wszystkimi lokalizacjami, program wydarzenia oraz 
kilka faktów i liczb na temat tego, co robimy. Tamtego letniego dnia 
moja żona, mój nastoletni syn i ja byliśmy w drodze na piknik. Mie-
liśmy bardzo młody zespół ze średnią wieku poniżej trzydziestu lat, 
było więc wiele młodych rodzin. Kiedy zerknąłem na moje informacje 
dnia, zauważyłem, że na sześćset osób, które miały się pojawić na pik-
niku, przypadało dziewięćdziesięcioro siedmioro dzieci (będących 
dziećmi naszych członków zespołu) poniżej dziesiątego roku życia. 
Mieliśmy mnóstwo zabaw dla dzieci – kilka wielkich nadmuchanych 
domów do skakania i zjeżdżalni. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zapar-
kowaliśmy, i zaczęliśmy spacerować po obozowisku. Wyglądało to jak 
gigantyczna opieka dzienna nad dziećmi. Dzieci były wszędzie. Moja 
żona natychmiast odnalazła członków zespołu i zagaiła rozmowę. Mój 
nastoletni syn i ja zaczęliśmy spacerować w kierunku grilla przez cały 
ten chaos, który wywołały dzieci. Syn odwrócił się w moją stronę i po-
wiedział to samo, co powiedziałby każdy dobry nastolatek: „Tato, jak 
długo muszę zostać?”. 
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Przyszło mi wtedy do głowy, że była to dobra okazja na pewną 
lekcję dla mojego syna. Powiedziałem: 

– Synu, rozejrzyj się po tym miejscu. Co widzisz?
– Zdecydowanie za dużo dzieci.
Roześmiałem się i przytaknąłem mu. 
– Faktycznie jest tutaj dziewięćdziesięcioro siedmioro dzieci po-

niżej dziesiątego roku życia, które są dziećmi naszych członków ze-
społu. Wiesz, co to oznacza?

– Nie, ale założę się, że mi powiesz.
– Tak, rodzice tych dzieciaków utrzymują się, mają przyszłość, i te 

dzieciaki też mają przyszłość, po części dzięki mojemu sposobowi po-
stępowania. Jeśli zachowam się źle w  swoim życiu prywatnym, jeśli 
okażę się nieuczciwy, jeśli schrzanię, fakt ten spaprze życie masy ludzi. 
Jako usłużny lider, rozumiem, że jestem co najmniej częściowo odpo-
wiedzialny za te małe dzieciaki.

– Tato, to dość duża odpowiedzialność.
– Zgadzam się, synu, ale komu wiele dano, od tego wiele wymagać 

się będzie. Jako rodzina posiadamy wszelkie łaski, finansowe i inne, po-
trzebne, by prowadzić udany biznes. Co za tym idzie, musimy bardzo 
poważnie podchodzić do kwestii odpowiedzialności, jaka spoczywa na 
nas jako na liderach. Synu, nawet jeśli ty schrzanisz, odbije się to ne-
gatywnie na przyszłości niektórych z tych dzieciaków. Jeśli się upijesz, 
celowo kogoś uderzysz i ten ktoś zginie, wytoczą nam proces sądowy, 
a wszyscy ci ludzie być może stracą pracę. Zostałeś obdarzony łaską 
bycia członkiem tej rodziny i dostałeś możliwość posiadania i robienia 
wszystkiego, na co pozwala sukces, ale w takim razie nawet na tobie 
spoczywa wielka odpowiedzialność, by zadbać o to, byśmy z dumą no-
sili nasze nazwisko. A teraz idź i nałóż sobie coś z grilla.

Inny przykład tego rodzaju, przez który ostatnio miałem łzy 
w oczach. Mam dobrego kolegę, który jest dyrektorem generalnym 
małej fabryki. Kocha swój zespół, ale jest bardzo twardym liderem, 
wymagającym doskonałości. Przyszła recesja i zamówienia dla fabryki 
się skończyły, w efekcie czego tymczasowo zwolnił prawie cały zespół 
produkcyjny – ponad dwieście pięćdziesiąt osób. Niektórzy z tych ludzi 
pracowali w jego fabryce od dziesięcioleci i wraz ze swoimi rodzinami 
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są jednymi z  jego najlepszych przyjaciół. Tego ranka zadzwoniłem, 
żeby dowiedzieć się, co u niego. Zapytałem, jak się miewa. Odpowie-
dział, że właśnie wrócił z długiego spaceru. Powiedział, że zdecydował, 
iż od tego czasu będzie parkował na tyłach parkingu każdego ranka, 
do czasu, aż będzie mógł podźwignąć fabrykę i znów działać. Parko-
wanie na tyłach oznaczało bardzo długi spacer przez dwieście pięć-
dziesiąt pustych miejsc każdego ranka, to zaś przypominało mu, przed 
jakim stał zadaniem – sprowadzić tych członków zespołu z powrotem 
do pracy. To jest prawdziwy lider biznesu.

Jak zatem zacząć rozwijać w sobie silnego ducha służenia swojemu 
zespołowi i  żyć w  zgodzie z  tym duchem? Unikajcie premii dla za-
rządu i atmosfery wieży z kości słoniowej. Codziennie jedzcie lunch ze 
swoim zespołem w pracowniczej stołówce. Czasami przynoście swoją 
kawę. Żadnych zarezerwowanych miejsc parkingowych. Szukajcie 
drobnych rzeczy, które możecie robić, a które dają waszemu zespołowi 
poczucie, że wprawdzie to wy jesteście szefami i silnymi liderami, ale 
wszyscy gracie do jednej bramki.

Rocznie organizujemy kilka dużych wydarzeń na żywo, co pociąga 
za sobą ciężarówki sprzętu i produktów na sprzedaż. Obecnie wszystko 
jest przygotowywane i ładowane w magazynie, ale jeszcze kilka lat temu 
– jako zespół – mieliśmy okazję samodzielnie ładować i rozładowywać te 
ciężarówki. Kiedy zebraliśmy wszystkich krzepkich mężczyzn, włącznie 
z wiceprezesami, wiceprezesami wykonawczymi, dyrektorami finanso-
wymi i dyrektorem generalnym, praca trwała tylko około pół godziny. 
Tak, wzrok was nie myli. Byłem w ciężarówce i pomagałem ładować 
i rozładowywać. Nigdy nie myślałem, że to coś wielkiego, ale pewnego 
dnia po takiej robocie, nowy członek zespołu napisał do mnie długiego 
e-maila, w którym pisał, że nigdy nie pracował w miejscu, gdzie szef 
był prawdziwym liderem. Był u nas niecałe dwa tygodnie, kiedy zajrzał 
do ciężarówki, i dotarło do niego, że facet, który wręcza mu pudełka, 
to właściciel i dyrektor generalny. Po tym doświadczeniu trudno bę-
dzie temu facetowi obrazić się z powodu czegokolwiek, o wykonanie 
czego zostanie poproszony podczas pracy w moim zespole. Praca, którą 
wtedy wykonywałem, zajęła mi tylko pół godziny, ale teraz, po latach, 
mogę powiedzieć, że wpłynęła ona na moje relacje z zespołem.
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Pasja

Zanim zakończymy omawianie podstaw przywództwa, zajmijmy 
się jeszcze czymś, czego brakuje wielu organizacjom i  ich kierow-
nictwu, czyli pasją. Nie można być liderem, nie mając pasji. Pasja 
nadaje sprawom bieg i pasja powoduje pomnożenie sił. W rzeczywi-
stości pasja przysłania mnóstwo grzechów. Prawdziwi liderzy biznesu 
głęboko się starają i w  ten właśnie sposób możemy krótko określić 
pasję. Pasja to nie wrzeszczenie ani dzikość – to po prostu głębokie 
staranie się. Kiedy ty i twój zespół naprawdę troszczycie się o to, co 
robicie, naturalnymi produktami ubocznymi są jakość, doskonałość, 
mile zaskoczeni klienci, pracownicy, którzy stają się członkami ze-
społu, a w końcu wyższe prawdopodobieństwo zysku. Gdy głęboko 
troszczysz się o organizację, wiele rzeczy zaczyna dziać się naturalnie.

Jedną z rzeczy, która pojawia się na skutek twojej głębokiej troski, 
jest dryg do działania. Kiedy organizacja ma żarliwego lidera i zespół, 
jest w niej więcej energii. Pasywność to przeciwieństwo przywództwa. 
Potrzeby i gotowości do działania nie znajdzie się w organizacji, która 
upada. Wypełnienie organizacji pasją i osobami pełnymi poświęcenia, 
tak aby przełożyło się to na procesy i wyniki organizacji, jest zadaniem 
lidera biznesu. W amerykańskich firmach mamy dziś wielu świetnych 
liderów, jest jednak zbyt wiele dużych, publicznie zarządzanych firm, 
zatrudniających wprawdzie utalentowane, lecz pozbawione pasji kie-
rownictwo. Rezultaty przypominają jedzenie tektury na deser. Fuj. 
Klienci, udziałowcy i prawodawcy patrzą na całą firmę, która jest ni-
jaka, bez wyrazu i która jest pochłonięta samą sobą. Dlaczego? Dla-
tego, że taki jest jej lider. Musicie wykazywać się głęboką troską, a to 
przeniesie się na całą organizację.

Ta wywołująca dryg do działania pasja zwiększa również produktyw-
ność i jest krokiem do doskonałości. Ludzie są naturalnie bardziej pro-
duktywni, kiedy troszczą się głęboko o organizację i jej wyniki. Kiedy są 
pełni poświęcenia, bardziej troszczą się o klienta i nie trzeba ich nawet do 
tego przeszkalać. Kiedy produktywność i perfekcja będą znakami rozpo-
znawczymi firmy, prawie zawsze znajdziecie członków zespołu, kierow-
nictwo, a nawet klientów, zafascynowanymi marką i działaniami firmy.
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Kolejną zaskakującą rzeczą, która pojawia się dzięki pasji, jest to, 
że członkowie zespołu, liderzy i klienci są bardziej skłonni sobie na-
wzajem wybaczać. Jeśli jestem klientem i wierzę, że głęboko staracie 
się dostarczyć mi przesyłkę, to kiedy zajdzie pomyłka, jestem bardziej 
skłonny wam wybaczyć. Wiem, że wam zależy i ta pomyłka nie wzięła 
się z  zaniedbania czy niedoskonałości, a poza tym nie zdarza się to 
często, dlatego dam wam spokój. Kiedy zaś jako klient uważam, że 
wam i waszej firmie w rzeczywistości nie zależy, to za wasz błąd obleję 
was smołą i wytarzam w pierzu. Jako klient będę faktycznie bronił 
waszej firmy przed atakami innych, jeśli będę wiedział, że wam i wa-
szemu zespołowi naprawdę zależy. Jestem PC, a nie Mac (porównanie 
nawiązujące do dwóch rodzajów komputerów – przyp. tłum.). Mam 
iPoda, moje dzieciaki też, a w mojej firmie jest kilka wspaniałych pro-
duktów Apple’a, ale ja jestem PC. Apple i iTunes są legendami dzięki 
usługom, które zadziwiają klientów, i jest to jeden ze składników ich 
sukcesu. Firmy te naprawdę stworzyły, mówiąc językiem Setha Go-
dina, plemię, skupiające swoich klientów, będących głęboko lojalnymi 
i żarliwymi zwolennikami. Klienci ci będą nawet występować w ich 
obronie. Jestem tak nieobeznany z komputerami, że wyznaczyliśmy 
człowieka od IT tylko po to, by pomagał mi przez to przechodzić. Tak 
więc 99,9 procent moich błędów to błędy użytkownika. Błędy typu 
ID10T (popularna wśród informatyków, zakamuflowana nazwa od 
ang. idiot, czyli „idiota” – przyp. tłum.). Kiedy więc po raz pierwszy 
zapisałem się do iTunes, nikogo, włącznie ze mną, nie zdziwiło, że nie 
mogłem sobie dać rady. Dla części z was poruszanie się tam może być 
intuicyjne, ale dla mnie nie. Dlatego napisałem do iTunes e-maila, 
a oni po czterdziestu dwóch godzinach – czyli mieszcząc się w normie 
– przesłali mi odpowiedź, w  której cierpliwie i  do końca wszystko 
mi wytłumaczyli (wszystko to była moja wina, nie ich). W  jednej 
z rozmów rzuciłem od niechcenia, że odpisali mi kilka dni po tym, 
jak wysłałem im e-maila, a w odpowiedzi usłyszałem, jak trzech ludzi 
reprezentujących typ Mac (znajomi klienci) żarliwie broniło iTunes 
jako firmy ze sławnym na cały świat serwisem obsługi klienta i twier-
dziło, że to musiała być moja wina. To była moja wina, ale stwier-
dziłem, że bardzo interesujące jest to, iż ci klienci stali się wyznawcami 
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Apple’a przynajmniej po części z powodu zafascynowania sposobem 
funkcjonowania tej firmy. Dobra robota.

Ten typ wybaczenia czy łaskawości zadziała także w przypadku wa-
szego zespołu. Działa nawet między kierownictwem i zespołem. Jeśli 
będąc liderem, wiem, że jesteś osobą zaangażowaną, to kiedy coś schrza-
nisz, szybko zdecyduję się, by dać ci drugą lub trzecią szansę. Jednakże 
mam bardzo niską tolerancję dla twoich błędów, kiedy jesteś osobą 
niezaangażowaną. I  odwrotnie, kiedy ja coś spaprzę, będąc liderem, 
członkowie zespołu szybko mi wybaczą, jeśli „znają moje serce”, to 
znaczy, ufają w moje dobre intencje, nawet jeśli wyraziłem się źle albo 
nawet gdy kompletnie spaprałem całą sytuację. Członkowie zespołu 
mogą być bardzo zjednoczeni tylko wtedy, gdy stanowią grupę ludzi, 
którzy szczerze wierzą w to, że każdemu członkowi zależy. Różnice pod 
względem osobowości, różnice kulturowe i  różnice w  edukacji tracą 
znaczenie, kiedy ufają oni nawzajem w swoje dobre intencje. Nasz ze-
spół jest bardzo zróżnicowany, niemniej osoby z  zewnątrz często za-
chwycają się tym, jak szczerze wszyscy się kochamy. Jedną z przyczyn 
tego stanu rzeczy jest to, że zatrudniamy i pozostawiamy w naszym 
zespole tylko ludzi, będących pasjonatami naszej sprawy. Nie możecie 
pracować w moim zespole, jeśli szukacie prostu P-R-A-C-Y. 

Pasja jest tak kluczowa w byciu liderem i tworzeniu doskonałości, 
że przy zatrudnianiu zawsze bardziej cenię pasję od edukacji czy ta-
lentu. Wolę obie rzeczy, ale kiedy stanę przed wyborem, wybiorę pasję. 
La Rochefoucauld powiedział kiedyś: „Najmniej wyszkolona osoba 
z pasją jest bardziej przekonująca niż osoba najbardziej elokwentna, 
ale bez pasji”.

Są to pewne podstawy, które z założenia przygotowują was i mnie 
do podróży po naszym mistrzowskim podręczniku. Kiedy dalej bę-
dziecie go czytać, pamiętajcie, że naprawdę trudnimy się tymi rze-
czami na co dzień – to nie jest teoria. Pamiętajcie też, że to jest „mi-
strzowski” podręcznik – my wygrywamy. Nie czerpiecie wiedzy od 
kogoś, kto właściwie nigdy nie zetknął się z listą płac lub nie był prze-
rażony na śmierć, bądź dopiero co przeszedł kursy. Uczycie się od fa-
ceta, który codziennie zakłada hełm i do kogoś strzela, no i odniósł 
znaczny sukces.




