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Włodzimierz Świątek
Rola lidera w innowacyjnej organizacji

Wprowadzenie

Podczas tegorocznych wydarzeń będących częścią „Warsaw Innovation Days” 
(czerwiec 2015) zastanawiałem się, co szczególnie powinno wyróżniać liderów 
innowacyjnych organizacji od całej reszty liderów, którzy z innowacjami nie mają 
wiele wspólnego. Uczestnicząc aktywnie w Kongresie Innowacyjności „Answer the 

W artykule autor podejmuje próbę opisu roli lidera w kontekście jego funkcjo-
nowania w innowacyjnej organizacji. Odwołując się do przykładów z własnej 
praktyki szkoleniowej i coachingowej oraz do istniejących badań, autor pokazuje 
istotne różnice pomiędzy rolą lidera działającego w tradycyjnie zarządzanej firmie, 
która nie zajmuje się innowacjami, a rolą lidera pracującego w firmie innowacyjnej. 
Autor omawia najnowsze badania, które pokazują, że innowacje, które są dzisiaj 
kluczem do sukcesu wielu nowoczesnych organizacji, wymagają innego rodzaju 
przywództwa. Z badań tych wynika, że liderzy innowacyjnych firm nie kreują się 
już na samotnych wizjonerów biznesu, ale tworzą całkiem nowe reguły innowacyj-
ności. Główne wyzwania, które stoją dzisiaj przed tymi liderami, są następujące: 
Jak zbudować organizację zdolną do ciągłego wytwarzania innowacji przez długi 
okres? Jak zbudować zespół, który będzie gotowy i zdolny generować nowe idee? 
Artykuł zawiera kilka ważnych wniosków i postulatów dotyczących rozwoju  
i kształcenia innowacyjnych liderów: konieczność opanowania umiejętności odkry-
wania i wyzwalania potencjału kreatywnego jednostki i zespołu (Collective Genius), 
opanowanie sztuki facylitacji twórczych procesów grupowych, pozbycie się uzależ-
nienia od własnej liderskiej i „jedynie słusznej” wizji, przestawienie się  
z myślenia typu „albo, albo”, na myślenie „to i to, i jeszcze tamto”.

Słowa kluczowe: innowacyjny lider (innovative leader), kolektywny geniusz zespołu (Collective Genius), 
facylitacja procesu twórczego (facilitation of  creative group process), zespół wysokiej skuteczności (High 
Performance Team)
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Future” na Politechnice Warszawskiej (9–10.06.2015), a także w różnych warszta-
tach, spotkaniach i debatach, miałem okazję i możliwość przeprowadzenia bezpo-
średnich rozmów i sesji coachingowych z kilkoma liderami polskich i międzyna-
rodowych firm. Część z nich, kierująca innowacyjnymi firmami i zespołami, była 
skłonna twierdzić, że przywództwo w nowoczesnej i innowacyjnej organizacji nie-
wiele różni się od przywództwa w firmie zarządzanej bardzo tradycyjnie. Ale byli też 
wśród nich i tacy, którzy twierdzili coś zgoła odmiennego: kierowanie innowacyjną 
firmą jest wielkim i trudnym wyzwaniem oraz wymaga od lidera zupełnie innych 
kompetencji, niż jest to w przypadku liderów tradycyjnie zarządzających firmami. 
Spróbuję pokazać te różnice na dwóch dobrze znanych mi przykładach.

Przykład 1

Lider w średniej wielkości firmie z branży nowych technologii medycznych: „Bycie 
liderem innowacyjnej firmy to dla mnie ogromne i fascynujące wyzwanie, bo stawia 
przede mną zupełnie nowe wymagania. Aby podołać temu wyzwaniu, sam muszę 
starać się być kreatywny i innowacyjny oraz umieć stworzyć odpowiedni klimat do 
tego, aby innowacje w mojej firmie powstawały. W moim zespole blisko 80% pra-
cowników to młodzi, dynamiczni i kreatywni specjaliści, posługujący się nie tylko 
innym niż ja językiem, ale także łamiący wszelkie reguły tzw. ułożonego i tradycyj-
nego zarządzania. Oni nade wszystko cenią sobie totalną wolność twórczą, nieza-
leżność, a większość z nich to skrajni indywidualiści, mający duży dystans i dosyć 
lekceważący stosunek do wszelkiej pracy zespołowej. Oni nie potrafią współpraco-
wać, dzielić się pomysłami, nie ufają sobie i nieustająco rywalizują ze sobą. Niestety 
generują też często nikomu niepotrzebne konflikty, które bardzo źle wpływają na 
atmosferę pracy w naszej firmie i pogłębiają podziały między sobą. Ta sytuacja prze-
rosła mnie jako lidera i teraz zastanawiam się nad tym, co ja robię nie tak i jak mam 
rozwiązać te piętrzące się problemy”.

Przykład ten pokazuje, że lider ma rzeczywisty problem, który go przerasta. Dla 
niego to zupełnie nowa sytuacja, bo wcześniej pracował w dwóch dosyć tradycyjnie 
zarządzanych firmach (w średniej wielkości firmie handlowej i dużej firmie pro-
dukcyjnej), które nie zajmowały się innowacjami. Nigdy wcześniej nie spotkał się 
z tak trudnym i wymagającym wyzwaniem, jakim jest kierowanie zespołem dosyć 
„dziwnych” – jak sam twierdzi – oraz ekscentrycznych i kreatywnych indywidu-
alistów. Lider chciałby koniecznie stworzyć z nich superzespół, o którym marzy,  
i w rozmowie określa go jako High Performance Creative Team. Nie ma jednak pomysłu 
i dobrego „klucza”, który mógłby pomóc mu w zrealizowaniu tego ambitnego zada-
nia. Poprosił mnie o coaching i postanowił, że nie odpuści, bo gra w firmie toczy się  
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o wielką stawkę. Jest nią wdrożenie kliku rewolucyjnych wynalazków i możliwy 
szybki awans dla lidera. W odpowiedzi na pytanie, co chciałby zmienić w sobie jako 
lider, odpowiedział: po pierwsze, chcę lepiej i skuteczniej opanować innowacyjny 
język moich podwładnych, aby lepiej się z nimi komunikować, po drugie, chciałbym 
pomóc im przełamać ten skrajny indywidualizm, który uniemożliwia nam efektyw-
ną współpracę zespołową, po trzecie, chciałbym dotrzeć do każdego z nich, by 
jeszcze lepiej poznać ich silne strony i talenty, po czwarte, chciałbym przestać tak 
nadmiernie ich kontrolować i dać im więcej wolności twórczej. 

Widać więc, że lider stanął przed zupełnie nowym wyzwaniem: najpierw, po-
przez pracę nad sobą, chce zmienić samego siebie w kilku istotnych obszarach,  
a potem dzięki tym zmianom chce bardziej skutecznie kierować pracą swojego ze-
społu. Ufa, że uda mu się tego dokonać, bo skoro innym liderom z innowacyjnych 
firm się udało, to i jemu też musi.. 

W powyższym przykładzie widać wyraźnie, że tradycyjne podejście do bycia li-
derem zespołu (wyniesione z pracy w poprzednich firmach) zupełnie nie pasuje  
i nie sprawdza się w kierowaniu zespołem innowacyjnej firmy. Lider podjął jednak 
decyzję o wejściu na ścieżkę zmian i aktywnie uczestniczy w regularnych indywidu-
alnych sesjach coachingowych oraz zainicjował program sesji coachingowych dla 
swojego zespołu. Sesje te mają pomóc w znalezieniu dobrego klucza, który sprawi, 
że lider będzie w stanie skutecznie kierować zespołem tak bardzo zróżnicowanych 
zawodowo specjalistów (inżynierowie, biotechnolodzy, lekarze, chemicy, genetycy, 
informatycy). Różni ich nie tylko wykształcenie i doświadczenie biznesowe, ale 
także płeć, wiek i skrajnie różne preferencje osobowościowe (pokazało to badanie 
narzędziem MBTI). Dodajmy jeszcze do tego zestawu bardzo różne nawyki i do-
syć odmienne podejście do wykonywanej pracy. Jest jeszcze jeden zapalny element  
w tej bogatej „mieszance wybuchowej”: kilku członków zespołu jest przekonanych 
o swojej wyjątkowości i kreuje się na gwiazdy innowacyjnego biznesu. Dla nich 
właśnie bycie gwiazdą ma swoje źródło w tym, że przed przyjściem do firmy odno-
sili już spektakularne sukcesy jako początkujący przedsiębiorcy (tzw. startupy). Oni 
uwielbiają nieustająco rywalizować ze sobą i nie wyobrażają sobie, że z kreatywnych 
gwiazd da się zbudować efektywnie współpracujący zespół. Jak pokazuje praktyka, 
dla każdego lidera kierowanie wirtuozerskim zespołem złożonym z innowacyjnych 
gwiazd to wielkie i trudne wyzwanie. Takie zespoły, aby uzyskać wysoką efektyw-
ność swoich poczynań, muszą działać na całkowicie innych zasadach niż tradycyjne 
i zwykłe zespoły robocze. Kluczem do ich sukcesów są następujące zasady: uważna 
selekcja talentów, precyzyjne określenie ról i zadań, gotowość do podejmowania 
ryzyka i trudnych wyzwań, koncentracja na pomysłach, szacunek dla indywiduali-
zmu, zachęcanie do konstruktywnej rywalizacji, kreatywna konfrontacja poglądów  
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i doskonała współpraca (Fisher, Boynton, 2006). Całkowite respektowanie i reali-
zowanie tych zasad może spowodować, że liderowi uda się stworzyć zespół wyso-
kiej skuteczności (High Performance Team). Współpraca w tego typu wirtuozerskim 
zespole to „sport kontaktowy” polegający m.in. na intensywnej wymianie pomy-
słów, inspiracji i energii, prowadzonych na małej przestrzeni i przez dłuższy czas. 
Ten twórczy i płomienny dialog jest tak intensywny, że nie jest w stanie przerwać 
go jakaś ważna wiadomość mailowa czy telefoniczna lub jakieś nagłe zdarzenie.  
I ten właśnie dialog jest głównym motorem wydajności całego zespołu. Można też 
odnieść wrażenie, że to całkowite zaangażowanie się w twórczy dialog zespołowy 
jest znacznie ważniejsze niż sama praca polegająca na wykonywaniu zadań bizne-
sowych. Dobrą ilustracją tej odważnej tezy są członkowie jednego zespołu firmy 
Norsk Hydro, którzy często mówili o sobie, że nie są zespołem do wykonania zada-
nia, ale otrzymali od lidera „zadanie bycia zespołem” (Fisher, Boynton, 2006).

Przykład 2

Lider zespołu w dziale innowacji firmy należącej do dużego wielobranżowego kon-
cernu międzynarodowego: „Kieruję zespołem wybitnych specjalistów (większość to 
inżynierowie, jest też kilku informatyków oraz troje byłych naukowców uczelnia-
nych z doktoratami z takich dziedzin, jak: fizyka, robotyka, inżynieria materiałowa). 
Część z nich ma już na swoim koncie kilka innowacyjnych wynalazków, które zostały  
z powodzeniem wdrożone przez naszą firmę. Atmosfera w moim zespole jest na 
ogół dobra, wszyscy są skupieni na swojej pracy i zgodnie z planem realizują swoje 
zadania. Moim obowiązkiem jako lidera jest dbanie o to, aby ludzie z mojego zespołu 
mieli jak najlepsze warunki do rozwoju, bo dzięki temu będą generować kreatywne 
pomysły i innowacyjne rozwiązania. Projekty, które realizujemy, mają wysoki status  
i są stałymi elementami strategii biznesowej naszej firmy. Zarząd firmy potrafi do-
cenić innowacyjną pracę moich ludzi, przyznając im odpowiednio wysokie premie 
finansowe i wsparcie rozwojowe (m.in. staże zagraniczne, studia podyplomowe, co-
aching, szkolenia specjalistyczne). Ludzie są więc zadowoleni i pracują bardzo wy-
dajnie. Ale ostatnio coś się popsuło, bo w całej firmie rozpoczęła się ostra bitwa 
o pewien innowacyjny wynalazek, stworzony przez specjalistów z mojego zespołu. 
Prezes zarządu firmy przeforsował wstrzymanie wdrożenia tego wynalazku, gdyż 
uznał, że – zgodnie z jego wizją – warto go jeszcze dopracować, ulepszyć, bo dzięki 
temu firma zarobi większe pieniądze i umocni swoją pozycję na rynku. Poza tym 
stwierdził, że »nasze innowacyjne urządzenie musi być znacznie lepsze od urządzeń 
produkowanych przez naszą konkurencję«. Wezwał mnie na dywanik i w obecno-
ści dwóch innych wiceprezesów wydał jednoznaczne i arbitralne polecenie: »Masz 
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wykonać kolejną serię testów w naszym laboratorium i stworzyć z tego wynalazku 
hit sezonu, a może nawet i dekady. Nie mamy czasu, musimy się spieszyć, bo mamy 
przecieki, że konkurencja chce nas przebić w sektorze tego typu urządzeń«. Wróciłem 
do mojego działu i zarządziłem spotkanie całego zespołu projektowego: »Wszystkie 
ręce na pokład, musimy przyspieszyć i zobaczyć, co tu jeszcze ulepszyć, bo prezes 
za miesiąc chce mieć na biurku gotowy do sprzedaży wynalazek«. Reakcje niektórych 
specjalistów na moje słowa były do przewidzenia: »Co tu ulepszać, przecież to jest 
superhit, który działa znakomicie«; »Prezes kompletnie nie rozumie istoty i specyfiki 
naszej pracy innowacyjnej«; »My nie produkujemy zawiasów do drzwi, tylko zaawan-
sowane technologicznie urządzenia. Dokonywanie zmian w pośpiechu zawsze się  
u nas źle kończyło«; »Prezes zawsze stawia na swoim i nie odpuszcza, robi wszystko, 
aby tylko jego wizja została zrealizowana«; »Prezes znowu generuje konflikty, jak tu 
pracować w takiej fatalnej atmosferze?«”.

Po zakończeniu spotkania z zespołem, lider poprosił prezesa o kolejne spotka-
nie i przedstawił mu krótki raport: „Moi specjaliści nie widzą potrzeby i możliwości 
ulepszenia wynalazku. Twierdzą, że to strata czasu i niepotrzebne zwiększanie kosz-
tów. Wykonaliśmy wszystkie wymagane testy, które pokazały, że urządzenie działa 
znakomicie. Mamy i tak zbyt dużo innej pracy nad innymi projektami, a niektóre 
terminy są i tak przekroczone. Poza tym ja muszę dbać o zespół i dobrą atmosferę, 
bo ona ma wpływ na efektywność pracy moich ludzi”. 

Prezes, po wysłuchaniu tych słów, wygłosił dosyć agresywnym i napastliwym 
tonem taką oto tyradę: „Bo to wszystko twoja wina! Zaczynam wątpić w twoje kom-
petencje menedżerskie. Ty najwyraźniej nie radzisz sobie ze swoim zespołem, nawet 
nie wiesz, jak ich przekonać, zmotywować i zaangażować do jeszcze bardziej wydaj-
nej pracy” (tu widzimy, jak nadmiernie wymagający prezes wszedł wyraźnie w rolę 
prześladowcy i pastwi się nad swoim podwładnym: krytykuje go, poniża, podaje 
w wątpliwość jego kompetencje). W dalszej części rozmowy prezes, powodowany 
jeszcze większymi emocjami, uderza w lidera zespołu jeszcze mocniej: „Skoro nie 
dajesz sobie rady, to ja wyznaczę jednego z moich zastępców, który będzie nadzo-
rował pracę twojego zespołu i będzie mi na bieżąco raportował o tym, co tam się 
dzieje. Ja też się zaangażuję i będę wpadał na kontrolę i sprawdzał, jak działacie” 
(tu widzimy prezesa w roli wybawcy, który ofiarnie poświęca się i próbuje wyrę-
czyć lidera zespołu). Ta pozorna i odgórnie wprowadzona zmiana jeszcze bardziej 
pogorszyła sytuację. Prezes oczekiwał, że ten „genialny” system kontroli nad pracą 
innowacyjnego zespołu przyniesie znakomite efekty. Ale tak się nie stało, bo atmos-
fera w zespole pogorszyła się, a wydajność pracy zespołu znacząco spadła. Specja-
liści stracili motywację do pracy, bo uznali, że ulepszanie czegoś, co jest znakomite 
i działa, jest pomysłem karkołomnym i skazanym na klęskę. I tak też się stało, 
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bo żadnych nowych zmian do gotowego już wynalazku nie wprowadzono. Prezes 
obstawał jednak przy swoim zdaniu i za wszelką cenę oczekiwał zmian. Wydał też 
decyzję o wstrzymaniu produkcji wynalazku. Po kilkutygodniowej przerwie okazało 
się, że konkurencja jest szybsza i skuteczniejsza, gdyż wprowadziła na rynek z suk-
cesem podobny wynalazek. I to był najmocniejszy cios dla prezesa i jego firmy. 

Można było przewidzieć, że w takiej sytuacji prezes wpadnie w szał i przyjmie 
rolę przegranej ofiary: „Przez ciebie straciliśmy ogromną szansę. Wczoraj dowie-
działem się, że konkurencja wprowadziła na rynek podobny wynalazek i zarobi na 
nim wielkie pieniądze. A my, co, zostaliśmy w tyle. Czuję się fatalnie z tego powodu, 
od kilku dni boli mnie serce, nie mogę spać i trudno mi wytrzymać w pracy. Muszę 
wziąć kilka dni zwolnienia lekarskiego. Jesteśmy przegrani i skończeni!”.

Powyższy przykład pokazuje wyraźnie, że prezes firmy (lider innowacyjnej orga-
nizacji!) nie zauważył, że wszedł na groźną ścieżkę trójkąta dramatycznego. Gdyby 
był świadomy tego, co się rzeczywiście dzieje, to mógłby nie dopuścić do tej sytu-
acji. „I co w tej sytuacji należałoby zrobić?” – zapytał mnie mój rozmówca, szef  
innowacyjnego zespołu. Odpowiedziałem, że prezesowi zarekomendowałbym spe-
cjalne sesje coachingowe, dzięki którym mógłby uświadomić sobie to, co przeżywa 
na „wewnętrznej scenie osobistego dramatu”, a także zrozumieć to, co się wydarza 
na „scenie zewnętrznej”, w relacji między nim a liderem zespołu oraz w relacjach  
w samym zespole. Widać też wyraźnie, że prezes i jednocześnie lider innowacyjnej 
firmy zarządza swoimi ludźmi twardą ręką, jest dosyć bezwzględny i autorytarny. Jego 
najsilniejszą bronią jest pokazywanie swojej władzy i siły oraz zarządzanie poprzez 
strach. Lubi stawiać na swoim i żąda, aby tylko jego wizja została zrealizowana. Pro-
blem w tym, że taki styl przywódczy (autorytarny i nadmiernie forsujący) zupełnie 
nie sprawdza się w innowacyjnej organizacji. Warto tutaj wspomnieć, że prezes-lider, 
uczestnicząc w zagranicznym projekcie szkoleniowym dla liderów koncernu, zo-
stał zbadany narzędziem LVI (Leadership Versatile Index) i dzięki temu dowiedział 
się, że zarówno jego podwładni, jak i przełożeni ocenili, iż nadmiernie „przegina”  
w stylu forsującym i posiada duży deficyt w zakresie stylu angażującego. W związku  
z tym trenerzy prowadzący szkolenie zalecili mu udział w coachingu wewnętrzne-
go nastawienia (autorstwa Kaplana i Kaisera, 2010). Jak twierdzi Jacek Santorski, 
który dokonał implementacji tej formy coachingu na grunt polski, taki równoważony 
coaching wszechstronnego lidera będzie skuteczny tylko wtedy, jeśli będzie obejmo-
wał pracę nad dwoma kluczowymi obszarami: „sceną zewnętrzną” (sytuacja, w której 
działa lider, jego relacje z podwładnymi, konflikty w zespole itp.,) i „sceną wewnętrz-
ną” (tzw. wewnętrzne skrypty, przekonania na swój temat, konflikty wewnętrzne, 
świadomość swoich silnych stron, przeżywane emocje i uczucia, wewnętrzne gry 
itp., Santorski, 2014). Ważnym elementem pomagającym w wypracowaniu nowe-
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go nastawienia lidera wobec siebie i ludzi, którymi kieruje, jest samoobserwacja. 
Polega ona na identyfikowaniu „wewnętrznych programów”, które są przeszkodą  
w rozwoju lidera, a następnie przekierowaniu uwagi i modyfikacji zachowań. Pomaga  
w tym prosta technika określana jako „przyłapywanie się” (Kaplan, Kaiser, 2006) lub 
„obejmowanie uwagą” (Santorski, 2014) własnych reakcji i zamienianie ich na świa-
dome odpowiedzi. Chodzi tu o świadome powstrzymywanie odruchu i poszukiwanie 
alternatywy dla niego.

Innowacyjne organizacje potrzebują innego rodzaju przywództwa

Według Brandeau i wsp. (2014), innowacje, które są dzisiaj kluczem do sukcesu wie-
lu nowoczesnych organizacji, wymagają innego rodzaju przywództwa. Bazując na 
własnych badaniach, obserwacjach i doświadczeniach, twierdzą oni, że inteligentni 
liderzy nie kreują się już na samotnych wizjonerów. Tworzą całkiem nowe reguły 
innowacyjności. Główne wyzwania, które stoją dzisiaj przed liderami, są – zdaniem 
badaczy – następujące, jak zbudować organizację zdolną do ciągłego wytwarzania 
innowacji przez długi okres, jak zbudować zespół, który będzie gotowy i zdolny 
generować nowe idee. Przeprowadzone przez nich w 2005 roku badania na grupie 
wyróżniających się liderów innowacyjności, pracujących w: amerykańskiej Dolinie 
Krzemowej, Europie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach i Korei Połu-
dniowej, w tak różnych branżach, jak: e-handel, kinematografia, produkcja samo-
chodów, usługi specjalistyczne i dobra luksusowe, pokazały, że mają oni podobne 
podejście do przywództwa. 

Badacze skupili swoją uwagę przede wszystkim na roli lidera w pobudzaniu in-
nowacyjności firmy. Liderzy biorący udział w badaniu stanowili różnorodną grupę, 
ale jak się okazało, mają oni bardzo podobne podejście do przywództwa. Aby po-
dołać wielu innowacyjnym wyzwaniom, porzucili oni całkowicie konwencjonalny  
i tradycyjny styl przywództwa, wyznaczający arbitralnie kierunek działań firmy. Ta-
kie przywództwo, jak się okazało, przynosi dobre efekty wtedy, gdy rozwiązanie 
problemu jest znane i proste. W pracy nad złożonymi problemami, wymagającymi 
całkowicie oryginalnych rozwiązań, lider nie powinien z góry decydować o tym, jak 
dane rozwiązanie powinno wyglądać. 

Brandeau, Hill, Lineback i Truelove przedstawili cztery kluczowe wnioski ze 
swoich badań.

1. Rola lidera w innowacyjnej organizacji nie może polegać tylko na wykreowaniu 
i wypromowaniu wizji, a potem inspirowaniu ludzi do tego, by ją urzeczywistniali. 
Czasy przebojowych i charyzmatycznych liderów wizjonerów odchodzą już powoli 
do lamusa, a w ich miejsce pojawiają się liderzy, którzy potrafią w utalentowanych 
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ludziach odkryć i wyzwolić potencjał kreatywny, aby potem przekuć go w innowacje 
wyrażające geniusz jednostki i całego zespołu (Collective Genius). 

2. Kluczowe pytanie, na które muszą sobie odpowiedzieć liderzy nie powinno 
brzmieć: „Co zrobić, by powstawały innowacje?”, lecz: „Jak przygotować grunt do 
tego, by innowacje powstawały przez długi czas?”. Oznacza to, że nie ma sensu 
szukać gotowych recept i rozwiązań, które nagle zaowocują wysypem innowacji. 
Praktyka pokazała, że takich wzorcowych recept po prostu nie ma. To, co liderzy 
działający w innowacyjnych firmach mogą zrobić, dotyczy raczej tego, jak twórczo 
i skutecznie pobudzić kreatywny i innowacyjny potencjał swoich podwładnych. Za-
danie to wydaje się wielu liderom pozornie proste, ale w praktyce – jak się okazuje 
– wymaga od nich nabycia, rozwinięcia i doskonalenia umiejętności twórczej facyli-
tacji pracy zespołu, który ma skutecznie i stale generować innowacje. 

3. Liderzy innowacyjnych organizacji powinni porzucić bardzo atrakcyjną i często 
pożądaną przez załogę firmy rolę lidera wizjonera. W praktyce ta zmiana okazała się 
dla wielu liderów dosyć trudna, bo zmusiła ich do przeformułowania i przemyślenia 
na nowo swojej roli. Bez tej zmiany jakościowej przywództwa, firma nie stanie się 
prawdziwie i konsekwentnie innowacyjna. Nie chodzi tu oto, aby nie mieć zupełnie 
żadnej wizji lub mając ją, zdecydowanie ją odrzucić. Chodzi raczej o to, aby nie 
uzależniać siebie i podwładnych od nadmiernie celebrowanej roli lidera samotnego 
wizjonera. Sama wizja, nawet ta bardzo atrakcyjna, nie wystarczy już dzisiaj, aby 
przekształcić firmę w prawdziwą „fabrykę innowacji”.

4. Praca nad innowacjami to nie jest zabawa i radosna twórczość grupki nawie-
dzonych zapaleńców, zatrudnionych w dziale innowacji danej firmy. Wręcz prze-
ciwnie, jest to ciężka, długotrwała i konsekwentna, wymagająca oraz wyczerpująca 
emocjonalnie i intelektualnie praca. Wymaga ona od liderów opanowania kilku na-
stępujących umiejętności: znajomości narzędzi twórczej pracy zespołu, zezwalania 
na ścieranie się bardzo sprzecznych idei, umiejętności łagodzenia napięć, silnych 
emocji i stresu, umiejętności rozwiązywania konfliktów, pozwalania na swobodny 
przepływ idei i nietłumienie twórczych dyskusji, unikania pośpiechu i presji, po-
sługiwania się metodą prób i błędów, nastawienia na odważne i twórcze działanie, 
a nie sztywne planowanie, zachowania właściwych proporcji między potrzebą im-
prowizacji a realiami funkcjonowania firmy, przestawienia się z myślenia typu „albo, 
albo” na myślenie „to i to, i jeszcze tamto”, umiejętności integrowania pomysłów 
(często skrajnie różnych i pozornie wykluczających się) w celu wykreowania no-
wego, lepszego pomysłu, cierpliwości i pozwalania wspaniałym ideom zgłaszanym 
przez ludzi z całej organizacji dojrzeć i rozwinąć się, pilnowania, aby wartościowe 
pomysły nie rozmyły się i zostały na drodze przemyślanych decyzji zakwalifikowane 
do dalszej pracy innowacyjnej.
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Wsparcie dla liderów i ich innowacyjnych zespołów

Wydaje się, że dobrą odpowiedzią na wskazane wyżej potrzeby mogą być różnorod-
ne projekty szkoleniowo-rozwojowe i coachingowe, koncentrujące się na postawie-
niu kilku kluczowych pytań i podjęciu próby poszukania najlepszych odpowiedzi na 
te pytania: 

■ Jak odkryć w sobie i rozwinąć potencjał twórczego i innowacyjnego lidera?
■ Jak skutecznie kierować pracą twórczego i innowacyjnego zespołu?
■ Co to znaczy być liderem-facylitatorem, który inspiruje ludzi do tworzenia 

innowacji?
■ Jak budować i rozwijać innowacyjne zespoły bazujące na różnorodnym po-

tencjale ludzkim?
■ Jak tworzyć i wdrażać strategię, która będzie wspierała twórcze myślenie i inno-

wacyjne działanie jednostek i zespołu?
■ Jak w praktyce pomagać ludziom odkrywać w sobie kreatywność i płynnie 

łączyć ją z innowacyjnością?
Odpowiedzi na powyższe pytania mogą się wydawać na pozór proste, ale – jak 

pokazuje praktyka szkoleniowa i biznesowa wielu innowacyjnych firm (m.in. Go-
ogle, Volkswagen AG, Toyota, General Motors, Apple) – znalezienie najlepszych 
odpowiedzi na postawione pytania jest często bardzo wymagającym, trudnym i dłu-
gotrwałym procesem. Dodajmy – procesem pełnym pułapek, które trudno prze-
widzieć. Ale też procesem fascynującym, którego kluczową bazą jest m.in.: odwaga 
zburzenia firmowego status quo, uwalnianie geniuszu w poszczególnych pracowni-
kach, jak i zapraszanie ich do kreowania geniuszu zbiorowości (Collective Genius). 

A że jest to rzeczywiście możliwe, pokazał dobitnie Luca de Meo, genialny szef  
komunikacji marketingowej, który w 2009 roku przyszedł do firmy Volkswagen 
AG. Jego głównym zadaniem było przekształcenie rozczłonkowanego działu mar-
ketingu w prawdziwą fabrykę innowacji. Uruchomił on unikalny program szko-
leniowo-rozwojowy „Marketing Worx!”, polegający na serii dwudniowych „labo-
ratoriów wspólnego projektowania”. Uczestnicy tego programu mieli stworzoną 
możliwość lepszego poznania się ze sobą, zaznajomienia się z procesem tworzenia 
innowacji, wspólnego eksperymentowania, twórczej współpracy oraz integrowania 
pomysłów. Luca de Meo zachęcał zespół także do zastanawiania się nad sensem 
bytu całego działu marketingu, stawiając im pytanie: „Po co tu wszyscy jesteśmy?”. 
Z tego procesu wyłonił się kluczowy cel istnienia dla całego zespołu: wykorzy-
stać imponujące dziedzictwo firmy Volkswagen do zbudowania marki, która na 
całym świecie będzie mówiła jednym głosem. Zarząd firmy uznał ten cel za stra-
tegiczny i nadał mu najwyższy status. Luca de Meo zachęcał uczestników projektu  
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„Marketing Worx!”, aby kierowali się w swojej pracy trzema komponentami marki 
VW: innowacyjnością, odpowiedzialnością i tworzeniem wartości. Owocem tego 
właśnie przemyślanego działania było stworzenie przez zespół De Meo koncepcji 
nowego projektu rozwojowego „Think Blue” („Myśl kreatywnie”). 

Warto zauważyć, że działanie zespołu stworzonego i kierowanego przez Lucę 
de Meo dobrze koresponduje z wynikami badań autorów cytowanej wyżej książki 
„Collective Genius” (Brandeau i wsp., 2014). Wykazali oni w swoich badaniach, że 
wszystkie prawdziwie innowacyjne firmy charakteryzują się czterema kluczowymi 
wartościami: śmiałe ambicje, odpowiedzialność wobec społeczności, współpraca  
i chęć uczenia się. Sztuka polega na tym, aby te wartości przenieść ze świata teorii  
i idei na poziom praktycznego działania innowacyjnego zespołu. Tylko dzięki temu 
możemy uniknąć spotykanego często w firmach (także innowacyjnych!) konfliktu 
pomiędzy światem wartości deklarowanych a realizowanych. 

Co zrobić, aby innowacyjny zespół efektywnie działał i nie rozpadł się?

Luca de Meo doskonale wiedział, że zachęcenie utalentowanych ludzi, by funkcjo-
nowali jako zespół, będzie wiązało się z różnymi zagrożeniami mogącymi dopro-
wadzić do szybkiego i ostatecznego rozpadu twórczego zespołu. Aby temu zapo-
biec, stworzył zbiór jasnych reguł uczestnictwa w pracy zespołowej, wśród których 
znalazły się: duże zaufanie wobec siebie, wzajemny szacunek, poczucie wpływu na 
decyzje zespołu (każdy ma prawo głosu we wszystkich kwestiach), odważne po-
dejmowanie ryzyka, próbowanie własnych pomysłów, kwestionowanie zastanej sy-
tuacji (podważanie status quo), opieranie się na analizach danych, przyjmowanie 
całościowego spojrzenia na problem. Dodajmy jeszcze otwartość na zmiany i ela-
styczność, które pomogły wtedy, gdy zespół nie był w stanie sformułować wnio-
sków bez udziału formalnego zwierzchnika (menedżera wyższego szczebla). Luca 
de Meo zdecydował się wówczas na zatrudnienie lidera spoza grupy marketingowej, 
który pełnił w zespole ważną rolę „pierwszego wśród równych” i ułatwiał mu po-
dejmowanie kluczowych decyzji. 

Wybitny ekspert z zakresu innowacyjności w biznesie, prof. Theodore Levitt 
(wykładowca w Harvard Business School) zwracał uwagę na to, że aby odnieść 
widoczny sukces i utrzymać konkurencyjną przewagę na rynku, liderzy firm i ze-
społów powinni zapewnić swoim specjalistom odpowiednie warunki i możliwości 
do ciągłego rozwoju kreatywności i innowacyjności. Twierdził on, że sama kre-
atywność nie wystarczy, gdyż jest tylko jednym z koniecznych elementów innowa-
cyjności (Levitt, 1963, 2004). Dwa pozostałe to odwaga do podejmowania ryzy-
ka i umiejętność implementowania innowacyjnych rozwiązań. Praktyka pokazała, 
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że największe problemy stwarza ludziom podejmowanie ryzyka, gdyż wiąże się to  
z obawą popełnienia różnych błędów. A dla wielu innowacyjnych specjalistów bycie 
kimś, kto popełnia błędy i generuje porażki, może być postrzegane jako trudna do 
zaakceptowania widoczna „rysa” na ich twórczej osobowości. 

Jak zatem wybrnąć z tej groźnej dla rozwoju pułapki i umieć zaakceptować sie-
bie jako osobę utalentowaną i jednocześnie posiadającą słabości, popełniającą błę-
dy, odnoszącą porażki i w istocie niedoskonałą?

Wydaje się, że dobrą odpowiedź na to pytanie daje nam Philip Zimbardo (2014), 
wybitny psycholog społeczny z Uniwersytetu Stanforda, który zapraszając ludzi na 
całym świecie (także w Polsce) do swojego „Heroic Imagination Project”, zacyto-
wał słynne słowa mistrza Yody: „Do or Do Not. There is No Try”. Trawestując te 
słowa, można powiedzieć: podejmij ryzyko i zacznij działać, albo nie działaj w ogóle, 
tu nie ma miejsca na próbowanie. Głębszy sens powyższych słów, wypowiedzianych 
przez mistrza Yodę do Skywalkera podczas treningu na Dogobah (film „Empire 
Strikes Back” 1980), można odczytać następująco: 

Gdy podejmujesz nowe wyzwania i działasz praktycznie, to uczysz się wielu róż-
nych i ważnych rzeczy. Nawet jeśli popełnisz jakiś błąd albo poniesiesz porażkę, to 
też się uczysz. Gdy w swojej kreatywnej i innowacyjnej pracy zdarzy ci się popełnić 
nawet serię błędów, które potem rzetelnie przeanalizujesz i wyciągniesz z nich wnio-
ski, to też się uczysz. Jeżeli niektóre błędy będą się powtarzać i odkryjesz, dlacze-
go tak się dzieje, to ciągle uczysz się. A jeżeli tylko w swojej głowie myślisz sobie: 
„Spróbuję to kiedyś zrobić, może kiedyś to zrobię, mam zamiar spróbować, obiecuję 
sobie, że zrobię to etc.”, a nigdy nie podejmujesz działania, to z dużym prawdopodo-
bieństwem nigdy niczego się nie nauczysz i niczego w życiu nie osiągniesz. Różnica 
między próbowaniem a działaniem jest bardzo wyrazista: próbowanie jest przegry-
waniem i oddalaniem się od wyznaczonych celów, działanie jest drogą i sposobem 
osiągania celów. Chcąc być skutecznym liderem innowacyjności, pomyśl czasem  
o tym, co powiedział na początku treningu mistrz Yoda do swojego ucznia Skywalke-
ra: „Musisz oduczyć się tego, czego się nauczyłeś. Rób lub nie rób. Nie próbuj. Trenuj 
się w uwalnianiu tych rzeczy, których najbardziej boisz się utracić”. A zatem, podejmij 
ryzyko, bo ono jest immanentnie wpisane w proces innowacyjnego działania.

Lider jako facylitator wobec paradoksów innowacyjności

Praktyka facylitacji procesów grupowych w innowacyjnych zespołach pokazała, 
że sama gotowość pracowników, choć niezbędna, nie jest wystarczającym warun-
kiem rozkwitu innowacyjności (Brandeau i wsp., 2014). Istotą innowacyjnego roz-
wiązywania problemów jest zarówno potrzeba uwalniania talentu, jaki posiadają  
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poszczególni pracownicy, jak i umiejętność włączania tych talentów do kreowania 
geniuszu zbiorowości (Collective Genius). Doświadczeni liderzy innowacyjnych ze-
społów doskonale wiedzą, że uwalnianie talentów jest niezbędne, by powstawały ge-
nialne idee. Natomiast umiejętność skutecznej i elastycznej facylitacji pracy talentów 
jest konieczna, aby te genialne idee przepracować i wybrać spośród nich najlepsze 
rozwiązania (Heron, 2004).

A zatem, największym i chyba najtrudniejszym wyzwaniem dla liderów jest po-
moc zespołowi w przezwyciężeniu sześciu paradoksów innowacyjności (Brandeau 
i wsp., 2014). W praktyce oznacza to umiejętne przenoszenie punktu ciężkości po-
między następującymi biegunami:

■ afirmowanie jednostki –– afirmowanie grupy,
■ wspieranie –– konfrontowanie,
■ sprzyjanie eksperymentom, uczeniu się –– efektywność,
■ promowanie improwizacji –– tworzenie struktur,
■ okazywanie cierpliwości –– presja czasu,
■ zachęcanie do oddolnych inicjatyw –– odgórne interwencje.
Badacze tych procesów zwracają uwagę na fakt, że ci liderzy, którzy trzymają 

się tylko prawego bieguna opozycji, nigdy nie uwolnią całego talentu swoich pod-
władnych i nie uzyskają zbyt wielu twórczych idei. Natomiast ci, którzy trzymają się 
lewego bieguna opozycji, będą w stanie efektywnie pracować nad wieloma ideami, 
ale nie będą mogli przekształcić ich w nowe, oryginalne i użyteczne rozwiązania. 
Ryzyko bowiem jest takie, że w otoczeniu tych liderów mogą pojawić się konflik-
ty, napięcia i chaos. Praktyczne wnioski dla liderów są więc takie: należy wspierać 
obydwa bieguny tego procesu, skupiać uwagę na każdym z nich w zależności od 
okoliczności i co najważniejsze, wybrać to położenie, które umożliwia współpra-
cę, eksperymentowanie i integrację. Takiego właśnie podejścia lidera do facylitacji 
oczekują członkowie innowacyjnych zespołów.

Z przeprowadzonych na liderach badań płynie jeszcze jeden ważny wniosek: 
konwencjonalne przekonanie na temat przywództwa, brak umiejętności rozwiązy-
wania konfliktów, utrata kontroli nas swoim zachowaniem oraz osobiste preferencje 
osobowościowe mogą znacząco ograniczać gotowość i skuteczność lidera wobec 
elastycznego balansowania między skrajnymi biegunami procesu innowacyjnej pracy 
zespołu. Najczęściej popełniany przez wielu liderów błąd to tendencja do fawory-
zowania jednego skrajnego rozwiązania kosztem drugiego (Brandeau i wsp., 2014). 
Przenoszenie punktu ciężkości z bieguna na biegun wymaga od lidera doskonałej 
oceny sytuacji, świadomości całego procesu, odwagi i konsekwencji.

Doświadczeni liderzy doskonale wiedzą, że poszukiwanie i znajdowanie najlep-
szych rozwiązań, które są nowe, oryginalne i użyteczne, nie jest łatwe, dlatego że 
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sam proces tworzenia innowacji jest często nieuporządkowany, pełen konfliktów, 
dylematów twórczych i napięć generowanych przez opisane wyżej paradoksy inno-
wacyjności. 

Kształcenie przyszłych liderów innowacyjności

Jak pokazują doświadczenia Billa Coughrana, jednego z liderów w firmie Google, 
najtrudniejsze wyzwanie, przed jakim stanął on sam i firma Google, było proble-
mem natury ludzkiej, a nie technicznej. Firma, jedna z bogatszych spółek giełdo-
wych świata, cierpiała przez długi czas z powodu braku liderów innowacyjności. 
Przełom nastąpił wtedy, gdy Coughranowi udało się wyłowić najlepszych ludzi, 
którzy po przejściu szkolenia w specjalnym programie rozwojowym przyczynili się 
znacząco do rozwoju firmy i utrzymania jej potencjału w dziedzinie innowacyjności 
na najwyższym poziomie. To oni właśnie przetarli szlak i zachęcili do pójścia drogą 
innowacyjnego rozwoju innych.

Dzisiaj już wiemy, że wybitni liderzy innowacyjności widzą siebie nie jako silnych 
i sprawnych „dowódców”, którzy arbitralnie wytyczają kierunek działań, lecz jako 
twórców kontekstu, w którym powstają innowacje wymyślane przez innych ludzi. 
I ta właśnie zmiana spojrzenia ma decydujące znaczenie dla wykształcenia nowego 
pokolenia liderów innowacyjności (Braneau i wsp., 2014). 

Kluczowe pytanie, na które powinniśmy poszukiwać odpowiedzi, brzmi: jak spra-
wić, aby ta zmiana, bez większych przeszkód, przeniknęła do wielu różnych firm 
(także tych działających w Polsce) i ich programów rozwojowych w zakresie zarzą-
dzania talentami. Innowacyjność nie jest tak naprawdę cechą organizacji, lecz two-
rzących ją ludzi, więc najbardziej efektywne działanie, jakie może firma podjąć w celu 
zwiększania innowacyjności, jest stworzenie utalentowanym ludziom jak najlepszych 
warunków rozwijania ich talentów (Colvin, 2008). Mamy wiele dobrych praktyk  
w tym zakresie. Jedna z nich została wypracowana w firmie doradczej McKinsey i funk-
cjonuje jako skuteczna metoda: tworzenie sieci innowacji w firmie, czyli łączenie ludzi  
w takie konfiguracje, w których bez zbędnego skrępowania i nadmiaru procedur mogą 
oni twórczo pracować nad powierzonymi problemami i propozycjami najlepszych 
rozwiązań. Innowacyjni liderzy firmy McKinsey tak oto uzasadniają sens rozwijania 
tego typu praktyk: „(…) ponieważ nowe pomysły rodzą jeszcze więcej pomysłów, 
więc sieć generuje cykl innowacyjności” (Colvin, 2008). Ważnym wsparciem dla lide-
rów innowacyjnych firm mogą być także specjalne programy szkoleniowe z zakresu 
sztuki facylitacji pracy zespołu, rozwijające różne umiejętności, a wśród nich m.in.: 
używanie różnych stylów facylitacji, twórcze rozwiązywanie konfliktów, kształtowa-
nie w ludziach postawy open minded (brak uprzedzeń i otwartość wobec wszystkich 
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ludzi, idei, kultur). Skuteczny lider-facylitator powinien potrafić spowodować, aby 
praca jego innowacyjnego zespołu była dla jego członków satysfakcjonująca, pełna 
różnorodnych emocji, dobrych relacji interpersonalnych – wspierających efektywną 
pracę zespołową (Heron, 2004; Little, 2001).
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The Role of  a Leader in an Innovative Organization
Summary

In this article the author undertakes the effort of  describing the role of  a leader in 
the context of  his or her functioning within the context of  an innovative organiza-
tion. Making reference to examples from own training and coaching practice as well 
as to existing research the author demonstrates significant differences between the 
role of  a leader acting in a traditionally managed company that is not concerned with 
innovation and of  a leader working in an innovative one. The author discusses the 
most up–to–date studies that demonstrate innovation as today’s key to the success in 
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the case of  many modern organizations that require a different form of  leadership. 
These studies show that leaders in innovative companies no longer consider themse-
lves solitary visionaries of  business, but create completely new rules for innovation. 
The main challenges that today stand before these leaders are: How to build an orga-
nization capable of  continuously creating innovation for a long period of  time and 
how to build a team that is capable of  and ready to generate new ideas.
The article incudes several important conclusions and postulates relating to the deve-
lopment and molding of  innovative leaders: The need to acquire skill in uncovering 
and releasing the creative potential of  the individual and team (collective genius), 
grasping the art of  facilitating group creative processes, putting aside a dependence 
on one’s own leadership and “one and only” vision, and shifting from “this or that” 
thinking to “this, that, and the other thing” thinking.

____________________
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(WEMBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Carlson 
School of  Management University of  Minnesota, USA. Uzyskał tytuł Practitioner 
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gate doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów szkoleniowych dla liderów, 
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B. Kaplana i R. Kaisera, koncepcji M. Watkinsa, modelach Act of  Leadership oraz 
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