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Uniwersytet w Bia$ymstoku

Przywództwo oddolne – idea na czasy kryzysu 

czy prosperity?

Wst$p

Wspó!czesne otoczenie biznesu cechuje si, turbulentnym charakterem 
zachodz*cych w nim zmian, które mog* mie- zarówno wymiar pozytyw-
ny, np. informatyzacja i digitalizacja, jak równie' negatywny, np. kryzysy. 
W takich okoliczno.ciach wzrok cz,sto kieruje si, w stron, liderów, którzy 
traktowani s* jako uniwersalne panaceum na wyzwania, przed jakimi staje 
organizacja. Je.li lider podo!a takiemu zadaniu, staje si, jeszcze bardziej do-
ceniany. Je.li za. nie – zwykle czeka go zwolnienie ze stanowiska, a na jego 
miejsce przyjmuje si, kogo. bardziej skutecznego. 

Dzia!aj*c w takich warunkach, liderzy cz,sto bior* na siebie zbyt du'* 
odpowiedzialno.- za wykonywanie poszczególnych zada( w organizacji. Je-
.li nie wykonuj* ich osobi.cie, to staraj* si, przynajmniej nadzorowa- proces 
ich realizacji. Sprawia to, 'e staj* si, niemal „pracownikami liniowymi”, a to 
pozbawia ich w!a.ciwej perspektywy oraz sprawia, i' umykaj* im sygna!y 
.wiadcz*ce o kolejnych punktach zwrotnych w biznesie. 

Zatem, aby sprosta- zadaniom stawianym przed nimi w okresach zmian, 
liderzy powinni w wi,kszym stopniu bazowa- na potencjale organizacji, ja-
kim s* ni'sze szczeble w hierarchii, w!*cznie z pracownikami wykonawczy-
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mi. Jest to szansa na stworzenie w przedsi,biorstwach kultury sprzyjaj*cej 
przywództwu oddolnemu. Pojawia si, jednak pytanie: czy rozwijanie idei 
przywództwa oddolnego ma wi,ksz* racj, w czasie kryzysu czy te' dyna-
micznego rozwoju?

Delegowanie uprawnie%

Badaj*c cechy globalnych liderów, Goldsmith wraz z zespo!em doszli do 
wniosku, i' bardzo wa'n* rol, odgrywa dzielenie si, przywództwem [Gold-
smith, i in. 2007: 30]. Wynika to, z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze 
zakres informacji docieraj*cych do organizacji jest na tyle du'y, 'e gdyby 
lider chcia! sam je wszystkie przetwarza-, nie mia!by mo'liwo.ci podejmo-
wania innych dzia!a(. W zwi*zku z tym ustanawia osoby odpowiedzialne za 
wybrane obszary funkcjonowania przedsi,biorstwa, deleguj*c im jasno sfor-
mu!owany zakres swobody dzia!ania. Nie oznacza to, 'e osoby takie ciesz* 
si, pe!n* swobod*. Zwykle s* od czasu do czasu kontrolowane, czy aby na 
pewno sobie radz* i czy nie przekraczaj* przydzielonych im kompetencji.

Po drugie z!o'ono.- wielu wspó!czesnych systemów w znacz*cy sposób 
ogranicza mo'liwo.- posiadania pe!nych kompetencji decyzyjnych przez 
jedn* osob,. W zwi*zku z tym poszukiwani s* specjali.ci w swoich dziedzi-
nach, którzy s* w stanie sprosta- stawianym przed nimi zadaniom. Osoby te, 
ze wzgl,du na swój profesjonalizm, oczekuj* pewnej swobody w dzia!aniu. 
Obliguje to liderów do przyznawania im uprawnie( w podejmowaniu decy-
zji zwi*zanych z reprezentowan* przez tych pracowników profesj*.

Po trzecie kwali kacje zawodowe pracowników (wykszta!cenie, umie-
j,tno.ci, do.wiadczenie) sprawiaj*, 'e nie chc* ju' oni wykonywa- jedynie 
mechanistycznych, powtarzalnych zada(, ale oczekuj* rozwoju i wzrostu 
znaczenia w organizacji. Doskona!ym w tym celu narz,dziem jest delegowa-
nie przywództwa, wyzwalaj*ce w.ród pracowników gotowo.- do sprostania 
wyzwaniom, jakie przed nimi stawia lider. Prowadzi to do wzrostu samooce-
ny w.ród podw!adnych i gotowo.ci do podejmowania si, coraz trudniejszych 
zada(, co w d!u'szej perspektywie prowadzi- mo'e do redukcji niepokoju 
zwi*zanego z wprowadzaniem zmian. Skoro bowiem pracownicy sami s* 
sprawcami nowych rozwi*za(, szybciej je akceptuj* i wdra'aj* w 'ycie.

Warto równie' wspomnie- o jeszcze jednej korzy.ci wynikaj*cej z dele-
gowania uprawnie(. Jest ni* mo'liwo.- cz,stszego „wychodzenia na balkon” 
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[Parks 2007: 61], co pozwala liderowi mie- ca!o.ciowy ogl*d na funkcjo-
nowanie przedsi,biorstwa, kreowanie wizji i formu!owanie strategicznych 
celów organizacji. W ten sposób prawdziwy przywódca wype!nia swoj* rol, 
w organizacji.

Chc*c skutecznie delegowa- uprawnienia, lider musi pami,ta-, 'e ist-
nieje co najmniej sze.- warunków powierzania odpowiedzialno.ci [Covey 
1997: 210]: 

• umowa typu wygrana-wygrana, 
• samokontrola, 
• pomocna struktura i system, 
• sposób rozliczania, 
• charakter, 
• umiej,tno.ci. 
Umowa typu wygrana-wygrana ma zazwyczaj charakter porozumienia li-

dera z osob*, której deleguje uprawnienia, okre.laj*cego po'*dane rezultaty 
oraz konsekwencje ich osi*gni,cia lub te' nie. W ramach okre.lania rezul-
tatów istotne jest sprecyzowanie nie tylko efektu ko(cowego (pod wzgl,-
dem ilo.ci oraz jako.ci), ale równie' terminu realizacji powierzonego zada-
nia i zasobów, jakie zostaj* postawione do dyspozycji. Bez tych elementów 
trudno b,dzie podw!adnemu przyst*pi- do dzia!ania. Z kolei, aby pracownik, 
realizuj*c delegowanie zadanie, wzi*! na siebie odpowiedzialno.- musi zna- 
konsekwencje, zarówno te pozytywne (w przypadku wykonania pracy jak 
nale'y), jak i negatywne (je'eli nie dope!ni warunków porozumienia). Umo-
wa wygrana-wygrana jest mo'liwa jedynie przy rezultatach pozytywnych, 
gdy' w innym przypadku lider sam b,dzie musia! wykona- dane zadanie, 
lub powierzy- je komu. innemu, co opó+ni czas jego wykonania.

Istot* dzielenia si, przywództwem jest samokontrola podw!adnego. 
Znaj*c wytyczne zawarte w umowie wygrana-wygrana, pracownik sam po-
dejmuje decyzj, jak wykona powierzone mu zadanie. Sprawia to, 'e musi 
okre.li- plan dzia!ania i konsekwentnie si, go trzyma-, tak aby ko(cowy re-
zultat odpowiada! okre.lonym rezultatom i by! osi*gni,ty w wyznaczonym 
terminie.

Ka'de przedsi,biorstwo posiada swoj* struktur, i stanowi swoisty sy-
stem. Zadaniem liderów deleguj*cych uprawnienia jest sprawienie, aby te 
dwa elementy organizacji by!y jak najbardziej pomocne w wykonywaniu 
powierzonych zada(. Okre.lenie zakresu swobody oraz przyznanie niezb,d-
nych kompetencji do dysponowania zasobami (ludzkimi, rzeczowymi i  -
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nansowymi) jest warunkiem koniecznym przyj,cia pe!nej odpowiedzialno-
.ci za zadanie.

W zale'no.ci od do.wiadczenia pracownika w realizacji delegowanych 
zada(, sposób rozliczania go z rezultatów mo'e ulega- uproszczeniu, prze-
suwaj*c si, w kierunku subiektywnej samooceny. Jednak'e na pocz*tku cha-
rakterystyczne jest stosowanie obiektywnych narz,dzi pomiaru, np. cz,ste 
sk!adanie raportów z post,pu prac. 

Dotychczas przedstawione warunki dzielenia si, przywództwem le'* po 
stronie deleguj*cego zadania. Dwa pozosta!e s* bezpo.rednio zwi*zane z de-
legowanym i s* to jego umiej,tno.ci i charakter. Umiej,tno.ci, czyli to, co 
dana osoba mo'e zrobi-, a charakter okre.la, kim taka osoba jest. Mo'na 
powiedzie-, 'e s* to elementy bazowe, brane pod uwag, przez lidera przy 
wyborze osoby, której delegowane b,d* poszczególne zadania. 

Delegowanie uprawnie( oznacza zatem maksymalne wykorzystanie 
wszystkich zasobów ludzkich organizacji poprzez upe!nomocnianie ludzi 
i umo'liwianie im obejmowania ról przywódczych w obszarach w!asnych 
kompetencji. Jest to niejako w!*czanie automatycznego pilota przez lidera 
i, je.li wszystko idzie dobrze, ingerencja „kapitana” jest niewielka. Jednak 
w chwilach zagro'enia lub sytuacjach odbiegaj*cych od normy stery organi-
zacji znów bardzo cz,sto tra aj* w r,ce przywódcy, który okre.la tak'e jak 
maj* by- wykonywane niezb,dne zadania koryguj*ce. Postawa taka mo'e 
nie by- potrzebna w organizacjach, w których stworzone jest .rodowisko do 
rozwoju przywództwa oddolnego.

Przywództwo oddolne

Idea przywództwa oddolnego (grass roots leadership) zosta!a przeniesio-
na do biznesu z 'ycia spo!ecznego, a dok!adniej z funkcjonowania organi-
zacji publicznych, w których lider oddolny to osoba: (1) inicjuj*ca zmiany 
w sposób dostosowany do uwarunkowa( spo!eczno.ci lokalnej, (2) anga'u-
j*ca wspó!obywateli w poszukiwanie lepszych rozwi*za( obecnej sytuacji, 
(3) stwarzaj*ca .rodowisko, w którym ka'dy mieszkaniec ma przekonanie 
o wp!ywie na los swojej okolicy. Skuteczno.- tej formy przywództwa wyni-
ka!a bezpo.rednio z dwóch powodów:

1) lider oddolny rekrutuje si, ze .rodowiska, w którym inicjuje zmiany;
2) lider oddolny podejmuje inicjatywy w tych obszarach, w których wi-

da- wyra+nie, 'e niezb,dne s* zmiany.



171

Sally Helgesen uwa'a, 'e wspó!czesne organizacje wiedzy (knowledge 
organizations) dzia!aj*ce w biznesie s* doskona!ym przyk!adem .rodowi-
ska, w którym jest miejsce dla przywództwa oddolnego, gdy' obecnie wszy-
scy pracownicy na wszystkich szczeblach hierarchii posiadaj* istotne zasoby 
wiedzy, umiej,tno.ci i do.wiadczenia. Ponadto wszystkie te trzy wymiary 
podlegaj* permanentnej aktualizacji, przez co wzbogacaj* zarówno poten-
cja! jednostki, jak równie' ca!ej organizacji [Helgesen 1997: 46].

Tony Buzan, Tony Dottino i Richard Israel id* w swoich wnioskach jesz-
cze dalej. Stwierdzaj* bowiem, 'e er, wiedzy mamy ju' za sob*. Obecnie 
wkraczamy w er, ludzkiej inteligencji, której cech* charakterystyczn* b,-
dzie to, 'e wszyscy b,d* liderami, gdy' od podmiotów gospodarczych ocze-
kiwa- si, b,dzie niezwyk!ej kreatywno.ci, a to mog* zapewni- jednostki 
twórcze, elastyczne, z !atwo.ci* adaptuj*ce si, i szybko przyswajaj*ce wie-
dz,, a ponadto .wiadome swoich licznych kompetencji i k!ad*ce nacisk na 
ich rozwój [Buzan i in. 2008: 15].

Zatem przywództwo oddolne ró'ni si, zasadniczo od klasycznego dele-
gowania uprawnie( tym, 'e liderzy oddolni s* inicjatorami zmian. Decyduj* 
nie tylko jak b,dzie dane zadanie wygl*da!o, ale te' co trzeba zrobi-. Wyma-
ga to stworzenia zupe!nie nowej kultury organizacyjnej, gdzie „góra” struk-
tury hierarchicznej ws!uchuje si, w g!os „do!u” i dok!ada wszelkich stara(, 
aby wspiera- inicjatorów w ich dzia!aniach. Blanchard twierdzi wr,cz, 'e 
obecnie przywództwo to nic innego, jak s!u'ba pracownikom liniowym, któ-
rzy wiedz*, co i jak powinno by- zrobione, a tylko od czasu do czasu potrze-
buj* dodatkowego wsparcia oraz inspiracji [Blanchard, Miller 2008: 40].

Silne przekonanie, 'e pracownicy liniowi wiedz*, w jaki sposób radzi- 
sobie z trudno.ciami napotykanymi ka'dego dnia, wynika z faktu, 'e maj* 
oni bezpo.redni kontakt z tymi problemami. W przedsi,biorstwach o skost-
nia!ej strukturze organizacyjnej nikt nie pyta pracowników produkcji, sprze-
dawców, zaopatrzeniowców, co s*dz* o danej sytuacji. Czy widz* jakie. 
rozwi*zania, czy maj* jakie. propozycje. To od kadry zarz*dzaj*cej oczeku-
je si, rozwi*zywania bie'*cych problemów. Jednak pracownicy wy'szych 
szczebli wiedz*, 'e co. nie dzia!a, zwykle jednak nie wiedz* dlaczego. St*d 
te' rozwi*zania, po które si,gaj* nie koniecznie musz* by- zgodne z in-
teresem organizacji. W zwi*zku z tym najwa'niejszym wspó!czesnym wy-
zwaniem liderów  rm jest budowanie komunikacji pomi,dzy dyrektorami 
ze szczytu hierarchii, którzy znaj* cele  rmy i dostrzegaj* szerszy kontekst 
a pracownikami liniowymi, którzy dysponuj* praktycznymi umiej,tno.cia-
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mi i do.wiadczeniem niezb,dnym do wykonywania konkretnych prac. Sku-
teczno.- takich dzia!a( komunikacyjnych uzale'niona jest z kolei od tego, 
czy styl zarz*dzania w danej organizacji ma charakter reaktywny czy te' 
proaktywny [Buzan i in. 2008: 20].

Zarz*dzanie reaktywne jest typowe dla organizacji, które s* podporz*dko-
wane wydarzeniom na rynku. Ca!y system dzia!ania takiego przedsi,biorstwa 
to reagowanie na bie'*c* sytuacj,. St*d te' proces komunikacji ma kierunek 
z góry do do!u, w zwi*zku z czym pracownicy wykonuj* zlecone im zadania 
bez g!,bszego zastanowienia nad sensem podejmowanych dzia!a(, a propo-
zycje rozwi*za( nie zawsze przystaj* do rzeczywisto.ci. Wynika to g!ównie 
z tego, 'e wydawane polecenia s* reakcj* na niezadowalaj*ce wyniki (rezul-
taty), cz,sto bez próby wyja.nienia przyczyn takiego stanu rzeczy. W zwi*z-
ku z tym zarz*dzanie reaktywne ma sk!onno.- do generowania wy'szych 
kosztów, które prowadz* do ograniczenia negatywnych skutków (rys. 1).

Rysunek 1. Zarz*dzanie reaktywne

/ród!o: Buzan i in. 2008: 29.

Aby wyja.ni- t, zale'no.- mo'na przytoczy- sytuacj,, w której odnoto-
wano spadek przychodów ze sprzeda'y. W takich okoliczno.ciach mened'er 
dzia!aj*cy reaktywnie si,gnie po dwa narz,dzia: (1) motywowanie perso-
nelu sprzeda'y dodatkowymi premiami, (2) zatrudnienie wi,kszej liczby 
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sprzedawców. Oba te rozwi*zania niew*tpliwie spowoduj* wzrost sprzeda-
'y (a zatem zmniejszy si, liczba b!,dów na wykresie oznaczaj*cych w tym 
przypadku gorsze wyniki sprzeda'owe), ale b,dzie to okupione wzrostem 
kosztów, które mog* przewy'sza- osi*gni,te rezultaty. Mo'na si, spodzie-
wa-, 'e sytuacja taka b,dzie trwa!a do otrzymania zestawienia przychodów 
i kosztów. Wówczas podejmowane b,d* dzia!ania zmierzaj*ce do redukcji 
kosztów, konsekwencj* których b,dzie spadek zatrudnienia lub zwi,kszenie 
limitów niezb,dnych do otrzymania premii. To z kolei wywo!a spadek mo-
tywacji w.ród pracowników i negatywnie odbije si, na wynikach sprzeda'o-
wych. W ten sposób tworzy si, b!,dne ko!o zwi*zane z ci*g!ym gaszeniem 
po%arów w  rmie, przez co pracownicy s* nadmiernie wyeksploatowani 
i utrzymywani w stanie permanentnego stresu.

Zarz*dzanie proaktywne wychodzi z zupe!nie odmiennego za!o'enia. Me-
ned'erowie nie reaguj* na zaistnia!e sytuacje dopóki nie poznaj* odpowiedzi 
na pytanie: dlaczego wyst!pi$o dane zjawisko? Wówczas dopiero poszukuj* 
rozwi*za( nie tylko skutecznych w danym momencie, ale te' redukuj*cych ry-
zyko wyst*pienia podobnych sytuacji w przysz!o.ci. Mo'na zatem powiedzie-, 
'e kreuj* przysz!o.- bez negatywnych skutków w podobnych sytuacjach. Ce-
ch* charakterystyczn* takiego my.lenia jest to, 'e w d!u'szej perspektywie 
ograniczaniu b!,dów w dzia!aniu towarzyszy spadek kosztów (rys. 2).

Rysunek 2. Zarz*dzanie proaktywne

/ród!o: Buzan i in. 2008: 29.
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W analogicznej sytuacji, jak w zarz*dzaniu reaktywnym, mened'erowie 
proaktywni zwykle zwróc* si, do pracowników liniowych o diagnoz, takie-
go stanu rzeczy, tzn. z czego wynika spadek sprzeda'y. Sprzedawcy zwykle 
wiedz*, co jest przyczyn* mniejszych zamówie(, gdy' obserwuj* sytuacj, 
na bie'*co. Je.li wi,c stwierdz*, 'e przyczyn* jest brak dzia!a( modernizu-
j*cych produkt, w zwi*zku z czym wyrób postrzegany jest przez klientów 
jako przestarza!y, zarz*d mo'e podj*- decyzj, o „liftingu” w stosunku do 
produktu, który zmieni sposób jego percepcji w oczach nabywców. Oprócz 
tego przyj,te mog* by- nowe za!o'enia w strategii produktu, mówi*ce o ko-
nieczno.ci dzia!a( usprawniaj*cych, np. co dwa lata. Ma to docelowo nie 
dopu.ci- do podobnych przyczyn spadku sprzeda'y w przysz!o.ci.

Wprowadzenie zarz*dzania proaktywnego, które tworzy .rodowisko dla 
rozwoju przywództwa oddolnego wymaga pe!nego zrozumienia czterech 
elementów [Buzan i in. 2008: 38–44]:

1) pe!ne zrozumienie ze strony pracowników, czego si, od nich oczeku-
je – samo przekazanie polecenia s!u'bowego cz,sto nie wystarcza, aby ludzie 
w  rmie rozumieli czego si, od nich oczekuje, a zatem potrzebne jest zaanga'o-
wanie ze strony prze!o'onych w dwustronn* komunikacj, z pracownikami, tak 
aby nikt nie mia! w*tpliwo.ci, jakie s* spodziewane efekty i w jakim terminie;

2) ci*g!e zadawanie sobie pytania: jak mo%emy zapobiec wyst'powaniu 
problemów? – my.lenie w ten sposób ma prowadzi- do pe!niejszego u.wia-
domienia sobie wszystkich elementów struktury odpowiedzialnych za reali-
zacj, poszczególnych zada(, w tej sytuacji nie wystarczy my.le- w katego-
riach „ja nie pope!niam b!,dów”, ale równie' w kategoriach co musz, robi- 
ja i co musz* robi- inni, aby nikt b!,dów nie pope!nia!;

3) sta!e otrzymywanie przez pracowników informacji zwrotnej – ewalua-
cja dzia!a( podejmowanych przez pracowników wykonawczych jest jedyn* 
drog* do zwi,kszenia ich samodzielno.ci i podejmowania wyzwa(, gdy' 
wiedz*, 'e w razie konieczno.ci otrzymaj* od prze!o'onego informacj, po-
pieraj*c* obrany kierunek lub te' go mody kuj*c*;

4) .wiadomo.- kosztów podejmowanych decyzji, czas na przemy.lenie 
podejmowanych kroków – chc*c dzia!a- proaktywnie nale'y stale monito-
rowa- koszty osi*gania zamierzonych efektów, .wiadomo.- kosztów w!as-
nych decyzji buduje .rodowisko, w którym nie wprowadza si, wszystkich 
pomys!ów, a jedynie te, które s!u'* rozwojowi organizacji.

Z powy'szych warunków jednoznacznie wynika, 'e przywództwo od-
dolne nie b,dzie mia!o racji bytu bez silnego wsparcia ze strony liderów 
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danej organizacji. Jak ju' wcze.niej wspomniano, Blanchard okre.la to 
mianem s!u'by i wskazuje, 'e najlepszym rozwi*zaniem jest wówczas 
przywództwo sytuacyjne [Blanchard, Zigarmi, Zigarmi 2008: 12]. Styl 
przywództwa w tej koncepcji jest poj,ciem elastycznym, a zastosowanie 
w!a.ciwego podej.cia do pracownika uzale'nione jest g!ównie od pozio-
mu rozwoju pracownika [s. 54]. Zatem stopie( wprowadzenia koncepcji 
przywództwa oddolnego w du'ej mierze zale'y od ewolucji kompetencji 
pracowników. 

Kouzes i Posner uwa'aj*, 'e stopie( zaanga'owania si, pracowników 
w rozwój organizacji (co jest, bez w*tpienia, cech* przywództwa oddolnego) 
uzale'niony jest od zakresu swobody wyboru udzielanej ludziom w  rmie 
[Kouzes, Posner 2008: 75–76]. Wskazuj* w ten sposób na dwa wa'ne aspek-
ty przywództwa oddolnego: (1) gotowo.- do podejmowania decyzji zwi*za-
nych z funkcjonowaniem organizacji oraz (2) gotowo.- do przyj,cia odpo-
wiedzialno.ci za te decyzje, która jest wypadkow* dokonanego wyboru. Aby 
te aspekty wykorzysta- w wymiarze praktycznym, lider musi u'ywa- trzech 
tzw. biegów przywództwa [Buzan i in. 2008: 70]:
3 pierwszy bieg – instrukcje, poprawki i pochwa!y – stosowany jest 

w przypadku nowych pracowników lub gdy ludzie w przedsi,biorstwie nie 
wiedz*, co maj* robi-, albo brakuje im umiej,tno.ci i pewno.ci siebie, aby 
dzia!a- samodzielnie;
3 drugi bieg – miary, oceny, nagrody – stosowany jest w momencie, gdy 

pracownicy s* ju' gotowi do wzi,cia odpowiedzialno.ci za swoje decyzje, 
ale wci*' potrzebuj* du'ej liczby informacji zwrotnej, utwierdzaj*cej ich 
w przekonaniu, 'e taka samodzielno.- jest od nich oczekiwana;
3 trzeci bieg – „wspó!marzenie” i wspó!tworzenie – stosowany, kiedy 

w.ród pracowników istnieje ju' g!,bokie poczucie wspó!odpowiedzialno.ci 
za  rm, i s* gotowi wnie.- do niej ju' nie tylko nowe pomys!y, ale równie' 
wizje zmian, które mog* oznacza- przej.cie organizacji na zupe!nie nowe 
tory aktywno.ci rynkowej. 

W!a.ciwe zastosowanie wszystkich trzech biegów przywództwa stanowi 
istotne wyzwanie przed wspó!czesnymi liderami, ale z drugiej strony rozwój 
pracowników i upowszechnianie idei przywództwa oddolnego kreuje .ro-
dowisko gotowe do podejmowania wszelkich wyzwa( rynkowych, w prze-
.wiadczeniu, 'e uda si, pokona- wszystkie przeszkody. W kulturze orga-
nizacyjnej wspieraj*cej pracowników liniowych znacznie rzadziej zdarzaj* 
si, kryzysy, a w zwi*zku z tym jest to skuteczny model funkcjonowania 
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w turbulentnie zmiennym .rodowisku. Podsumowuj*c, mo'na stwierdzi-, 'e 
idea przywództwa oddolnego:
3 zapewnia rozwój pracowników na wszystkich szczeblach, co prowadzi 

do rozwoju  rmy;
3 zwi,ksza poziom zaufania pomi,dzy wszystkimi szczeblami organiza-

cji, co pozwala dzia!a- nawet w niesprzyjaj*cych warunkach;
3 zapobiega kryzysom, gdy' pracownicy s* czujni i ch,tnie wprowadzaj* 

zmiany;
3 sprawia, 'e to kreatywna  rma wp!ywa na otoczenie, a nie odwrotnie.

Podsumowanie

Liderzy, którzy s* gotowi dzieli- si, przywództwem, maj* do wyboru 
co najmniej dwa podej.cia. Pierwsze oznacza delegowanie swoich upraw-
nie( i pozwalanie na wykonywanie powierzonych zada( przez pracowników 
w sposób, jaki im si, wydaje najkorzystniejszy. Drugie to stworzenie .ro-
dowiska dla rozwoju przywództwa oddolnego, dzi,ki czemu to pracownicy 
b,d* brali odpowiedzialno.- za zadania, decyduj*c nie tylko o tym, jak dane 
zadanie ma by- wykonane, ale równie' co powinno by- zrobione dla popra-
wy funkcjonowania organizacji. Jako rozwi*zanie bardziej uniwersalne na-
le'y wskaza- wspieranie przywództwa oddolnego. Wprowadza ono bowiem 
klimat, w którym organizacja doskonale sobie radzi w okresach prosperity, 
ale co wa'ne, szybciej te' radzi sobie z kryzysami.

Dzi,ki zaanga'owaniu pracowników w bie'*c* dzia!alno.-  rmy s* oni 
w stanie szybciej dostrzega- pierwsze symptomy zagro'e(, a tak'e zjawi-
ska wskazuj*ce na pojawianie si, nowych szans. W przypadku przywódz-
twa oddolnego s* oni gotowi dzieli- si, swoimi spostrze'eniami i uwagami 
z najwy'szym kierownictwem organizacji maj*c .wiadomo.-, 'e zostan* 
powa'nie potraktowani, a w przypadku zasadno.ci podj,cia sugerowanych 
zada( b,d* one realizowane niezw!ocznie. Zatem na pytanie zadane w ty-
tule mo'na odpowiedzie- nast,puj*co: w  rmach wspieraj*cych przywódz-
two oddolne kryzys to tylko kolejne wyzwanie prowadz*ce do korzystnych 
zmian i ci*g!ego rozwoju organizacji.
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Marek Kruk

GRASS ROOTS LEADERSHIP – AN IDEA FOR CRISIS OR PROSPERITY?

S u m m a r y

The contemporary economic situation puts companies to the test in the form of 
turbulent changes that often lead to crisis situations in organisations. In such 
situations employees direct their sight to leaders, who are expected to know the 
solution to all problems. The holistic nature of the occurring phenomena, as well as 
their pace prevent the individual from counteracting the adverse changes. 

In such a situation it is indispensable to change the management model from the 
reactive into the proactive one, which is in turn the basis for the development of grass 
roots leaders, who are recruited from line employees. These leaders are employees 
who have a complete insight into tasks performed by them and a direct contact with 
problems that may arise at the point of contact with clients, suppliers, agents, etc., 
which enables them to take appropriate measures. Therefore, the most important 
issue is to develop in such persons the ability to make independent decisions and 
bear responsibility for them. In such a situation the three gears of leadership are 
helpful. The development of grass roots leaders results in taking full advantage of 
the chances that companies face in periods of prosperity and in preventing crises 
because of their appropriate and quick reaction. 

Key words: grass roots leadership, reactive and proactive management model 


