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Rola przywództwa w warunkach kryzysu 

„Przywództwo to działanie, nie stanowisko”
Donald H. McGannon

Wstęp

Problematyka przywództwa stanowi złomny splot różnorodnych zagad-
nień, podejmowanych przez różne dyscypliny naukowe i dyskurs publiczny. 
Fenomen przywództwa od zawsze budził i budzi zainteresowanie przedsta-
wicieli różnych nauk i szeroko pojętej praktyki. Przywództwo możemy ana-
lizować między innymi: Po pierwsze w wymiarze jednostkowym w odnie-
sieniu do osobowości wybitnej jednostki i cech predestynujących ją do owej 
roli. Po drugie w wymiarze społecznym w aspekcie ról, jakie mogą pełnić 
przywódcy w społeczeństwie, dla społeczeństwa i poprzez społeczeństwo. 
Po trzecie w wymiarze systemowym jako metodę procesualnego zarządza-
nia. Po czwarte w wymiarze panowania w sytuacji kryzysu.

Przywództwo w warunkach kryzysu to szczególny rodzaj misji i działa-
nie w sytuacji zagrożenia. Nietypowa i nieprzewidziana sytuacja kryzysowa 
może kreować szczególny rodzaj przywództwa w warunkach niepewności. 
Możemy je określić jako: przywództwo na kryzysowe czasy. Powinno ono 
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przede wszystkim uwzględniać działania prewencyjne i antykryzysowe, be-
nefi cjentów i ofi ary kryzysu, styl kierowania, minimalizowanie ryzyka i za-
grożeń, wykorzystanie doświadczenia z kryzysu jako bezcennego doświad-
czenia na przyszłość. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Jaki 
model przywództwa jest efektywny w sytuacji kryzysowej? 

Trudności z eksplikacją przywództwa

Pojęcie przywództwa rodzi różne konotacje i denotacje. Na przestrze-
ni dziejów analizowano fenomen przywództwa i jego konsekwencje. Two-
rzono profi le cech osobowych wybitnych przywódców i analizowano ich 
umiejętności. Z jednej strony przywództwo utożsamiano z talentem genial-
nej jednostki, a z drugiej strony z jej charyzmą uznawaną przez innych i jej 
wpływem na innych. Przywódca działa dla ludzi, w imieniu ludzi i poprzez 
ludzi. Jego zaangażowanie i kreatywność to najskuteczniejsze motywatory 
inspirujące innych. W myśl stwierdzenia: nic tak nie pobudza do działania, 
jak dobry przykład. Doskonały przywódca to wiarygodny i angażujący in-
nych do działania wizjonerski lider. To autorytet dla zespołu, który wyzwala 
w nim pozytywną energię i inspiruje do działania. Skuteczny przywódca ma 
świadomość własnego talentu i kompetencji, jak również docenia kompe-
tencje innych. Jednocześnie potrafi  przyznać się do błędu i ponieść konse-
kwencje za podjęte decyzje. Budzący podziw przywódca to kompetentna, 
charyzmatyczna jednostka o „moralnym kręgosłupie”. Świadomość kompe-
tencji i zasady moralne stanowią dla niego klucz do sukcesu. Trafnie ujął 
to Mahatma Gandhi, który stwierdził, że „człowiek nie może czynić dobra 
w jednej sferze życia, zła zaś w innej. Życie jest bowiem niepodzielną ca-
łością” (Covey 2008: 339). Tak więc, przywódca, którego słowa poparte są 
czynami opartymi na kodeksie moralnym posiada wiarygodny autorytet, bu-
dzący posłuch i podziw wśród poddanych. Taki rodzaj przywództwa angażu-
je podwładnych i skutecznie motywuje do osiągania wytyczonych celów. 

Działania przywódców na przestrzeni dziejów mogą stanowić wzorzec, 
jak inspirować innych, kształtować u nich aktywną postawę i angażować 
społeczeństwo do obywatelskiego działania, którego istotę zawarł John 
Fitzgerald Kennedy w słowach: „Nie pytaj, co twój kraj może dla ciebie 
zrobić; pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Istotą demokracji jest 
między innymi wolność, równość obywateli i partycypacja społeczna. Przy-
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wództwo w demokracji stanowi efekt piastowania władzy z woli wyborców. 
Zaufanie obywateli do władzy kształtuje jej wizerunek i wzmacnia wiary-
godność. Im mniej władzy formalnej, legitymizowanej literą prawa, a więcej 
moralnego autorytetu, tym większe zaufanie. Zaufanie do siebie i do innych, 
jak również zaufanie ze strony innych to immanentna składowa skutecznego 
i odpowiedzialnego przywództwa. Przepisy i praktyki obwarowane norma-
mi prawnymi i regulaminami wewnętrznymi okażą się nieskuteczne, jeżeli 
aktorzy społeczni nie będą mieli do nich zaufania. Świadomość jednostek, 
że respektowanie zasad formalnych i nieformalnych przyniesie wymierne 
efekty to najskuteczniejsza forma budowania zaufania. 

W analizie przywództwa możemy się odwołać do zaproponowanej przez 
Maksa Webera kategorii panowania jako „pewnej szczególnej formy dzia-
łania społecznego i stosunków społecznych. „Panowanie” według autora 
związane jest z charakterystycznym intencjonalnym działaniem. W celu 
skonceptualizowania owego pojęcia Weber stworzył trójdzielny schemat po-
jęciowy: władza – panowanie – dyscyplina. „Władza oznacza szansę prze-
prowadzenia swej woli, także wbrew oporowi, w ramach pewnego stosunku 
społecznego, bez względu na to, na czym ta szansa polega. Panowaniem 
nazywamy szansę posłuszeństwa pewnych osób wobec rozkazu o określonej 
treści. Dyscypliną nazywamy szansę natychmiastowego, automatycznego 
i schematycznego posłuszeństwa wobec rozkazu ze strony wielu ludzi, wy-
nikającą z wyćwiczonego nastawienia” (Weber 2002: 39–40). Wyróżnił on 
trzy typy prawomocnego panowania, które różnią się uprawomocnieniem, 
które może mieć charakter głównie:

1. Racjonalny – opierać się na wierze w legalność ustanowionych po-
rządków i prawa wydawania poleceń przez osoby powołane przez nie do 
sprawowania (panowanie legalne);

2. Tradycjonalny – opierać się na powszechnej wierze w świętość obo-
wiązujących od zawsze tradycji i prawomocność obdarzonych przez nie au-
torytetem osób (panowanie tradycjonalne);

3. Charyzmatyczny – opierać się na niepowszednim oddaniu osobie uzna-
wanej za świętą, za bohatera czy wzorzec, i objawionym lub stworzonym 
przez nią porządkom (panowanie charyzmatyczne)” (Weber 2002: 159).

W nawiązaniu do powyższego rozróżnienia, przywództwo opiera się 
na władzy po pierwsze legitymizowanej statusem formalnym, po drugie 
uprawomocnionej przez zakorzenienie w tradycji i obyczaju, a po trzecie 
legitymizowanej charyzmatyczną osobowością, talentem i wyjątkowymi 
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umiejętnościami. Charyzma związana jest atrybutem jednostek, ich predys-
pozycjami osobowościowymi i wyjątkowymi działaniami. Przywódca cha-
ryzmatyczny jest obdarzany szacunkiem, podziwem i autorytetem. Status 
charyzmatycznego przywódcy czyni z niego wybitną jednostkę, która nie 
potrzebuje używać przymusu, żeby wywierać wpływ na innych. Stanowi on 
wzór dla wszystkich panujących, jak również dla poddanych.

Różnorodność ról i działanie w sytuacji kryzysu implikuje wielość statu-
sów i legitymizację władzy. „Ważność, spójność i ilość charakterystyk sta-
tusu wiążą się z zróżnicowaniem władzy i prestiżu” (Humphreys, Berger 
1981: 953–983). Przywództwo wpływa na zakres władzy, która jest zróżni-
cowana w obszarze pełnionych ról. Ilość i jakość władzy implikuje rodzaj 
przywództwa. Oprócz klasycznego podziału możemy wyróżnić następujące 
przywództwo: po pierwsze eksperckie, w którym prerogatywami przywód-
czymi są wiedza, doświadczenie i specyfi czne umiejętności (mistrzowskie 
kompetencje), po drugie formalne, w którym prerogatywami przywódczymi 
są status panującego i władza, po trzecie informacyjne, w którym preroga-
tywami przywódczymi są informacje, które pozwalają panować nad tymi, 
którzy ich nie posiadają (szczególnie w czasie kryzysu kompleksowe i wia-
rygodne informacje to cenne zasoby). 

Przywódca może mieć różny stosunek do podwładnych i do realizowa-
nych przez nich celów. Robert Bales wyróżnił następujące style przywództwa 
„orientację na ludzi i orientację na zadania”. Pierwsza orientacja ukierunko-
wuje działania przywódców na interakcje społeczne, empatię i budowanie 
porozumienia z zespołem, poprzez skuteczną komunikację. Druga skiero-
wana jest na realizację zadań, nawet kosztem relacji międzyludzkich. Celem 
nadrzędnym są efekty osiągane przez podwładnych, natomiast relacje spo-
łeczne stanowią dodatek do osiąganych wyników. Maksymalizacja zysków 
i efektów implikuje wykorzystanie przez przywódcę różnych metod wpływu 
na podwładnych. Możemy tutaj nawiązać do postulatu Michela Foucaulta, 
iż „władzę trzeba analizować, wychodząc od technik i taktyk dominacji”, 
opierającego się na założeniu, że przywództwo, niezależnie od legitymizacji 
władzy opiera się na różnorodnych metodach i strategiach wykorzystywa-
nych przez panujących. Owe taktyki stanowią charakterystyczny styl kie-
rowania przywódców, jak również są uwarunkowane przepisami prawnymi 
i wewnętrznymi. Władza przypisana do pełnionej roli przywódczej czyni 
z panującego benefi cjenta kapitałów i przywilejów. Oprócz legitymizacji 
władzy przywództwo może wiązać się z innymi zasobami (bogactwem, pre-
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stiżem), które mogą stanowić kapitały do wymiany. „Wykonywanie zawo-
du jest źródłem kumulacji zasobów, zapewnia dostęp do cenionych dóbr” 
(Domański 2007:132). Funkcja przywódcy zapewnia mu skumulowanie ka-
pitałów nie tylko w obszarze pełnionej roli, ale rozszerza je także na inne 
pola działania. Dyfuzja przywództwa implikuje jego przenośność na inne 
obszary panowania. Utrwalony status kompetentnego przywódcy zapewnia 
panującemu nie tylko władzę, ale może pomóc mu zdobyć intratne funkcje 
i zyskać sławę. Jednak nie zawsze zakres wymiany kapitałów jest relewan-
tny. Przywódca może być znakomitym ekspertem o uznanej renomie, ale 
jego status ekonomiczny może być nieadekwatny do posiadanej wiedzy eks-
perckiej. „Status, wzmocnienia pozytywne i przywileje powinny być ade-
kwatne do wnoszonych przez jednostkę nakładów” (Kolasińska 2010: 32). 
Pozycja przywódcy, przyznane przywileje powinny być proporcjonalne do 
kompetencji. Tożsame role przywódców nie gwarantują jednostkom tożsa-
mego statusu, ponieważ zdolności, wiedza, doświadczenie, predyspozycje 
osobowościowe, unikatowe kompetencje i tak ich umiejscowią na różnych 
pozycjach hierarchicznej piramidy społecznej. 

Jeżeli przywódca będzie dążył do zaspokojenia partykularnych intere-
sów to zgodnie z „teorią racjonalnego wyboru” Jamesa S. Colemana będzie 
kierował się kalkulacją zysków i strat. Natomiast władza będzie instrumen-
tem do osiągnięcia wyznaczonego celu. Mogą pojawić się również działania 
związane z utrzymaniem władzy za wszelką cenę, nawet kosztem jakości 
przywództwa i konsekwencji dla podwładnych. 

Nawet gdy działania przywódcy będą racjonalne i świadome może rów-
nież dojść do pojawienia się według Roberta Mertona „niezamierzonych 
konsekwencji”. Stanowią one nieplanowane skutki działań, które są wpisa-
ne w rolę przywódcy i ponosi on także za nie odpowiedzialność. Efektów 
ubocznych, czy ryzyka nie defi niuje norma świadomego, racjonalnego dzia-
łania. Są one immanentną składową przywódczej roli. Dlatego od kompe-
tencji i doświadczenia przywódców zależy, czy potrafi ą oni przewidywać 
konsekwencje swoich działań i jednocześnie zapobiegać ich negatywnym 
skutkom. 

Z przywództwem wiążą się różne emocje, które mu towarzyszą. Kompe-
tencja emocjonalna stanowi rodzaj kapitału, który możemy zamienić na inne 
zasoby, a jednocześnie jest to forma emocjonalnego sprawowania władzy. 
Dychotomia emocjonalność/nieemocjonalność kształtuje różnorodne emo-
cjonalne stany. Emocjonalność może wynikać ze statusu przywódcy, któ-
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ry generuje emocje pozytywne i negatywne. Wiąże się to także z pełnioną 
rolą oraz między innymi różnorodnymi oczekiwaniami ze strony aktorów 
społecznych indywidualnych i instytucjonalnych. Nieemocjonalność impli-
kowana przez system aksjonormatywny to wzorzec działania skutecznego 
przywódcy, który powinien charakteryzować się stabilnością emocjonalną. 
Według jednej ze zmiennych wzoru Talcotta Parsonsa tj. „zaangażowanie 
afektywne-afektywna neutralność (affectivity-affective neutrality)” działanie 
przywódcy nacechowane jest zarówno emanowaniem emocjami, jak i ich 
niwelowaniem w sytuacji kryzysowej. Powinno ono zostać ukierunkowane 
na ograniczanie negatywnych emocji u siebie i innych, a inspirowanie do 
działań wyzwalających pozytywne emocje u siebie i u innych. 

Efektywne przywództwo na kryzysowe czasy 

Kryzys może stanowić zaskoczenie dla elity władzy, biznesu, gospodar-
ki, polityki, kultury. Możemy go analizować wieloaspektowo: po pierwsze 
w aspekcie materialnym z punktu widzenia źródeł i konsekwencji ekono-
micznych dla różnych aktorów indywidualnych i instytucjonalnych, po dru-
gie niematerialnym w aspekcie podważenia odpowiedzialności i wiarygod-
ności decyzji przywódców, po trzecie w aspekcie symbolicznym (zmierzch 
pewności na rzecz niepewności). 

W sytuacji kryzysu mogą upaść, nawet największe autorytety, a zaufanie 
do przywódców zostanie poddane próbie. Przywództwo w czasach kryzysu 
to rodzaj misji i technika przywracania autorytetu. W kryzysie występuje 
ambiwalencja przywództwa. Z jednej strony mamy spadek wiarygodności 
i krytykę przywództwa, a z drugiej strony oczekiwania różnych grup in-
teresu, że wyłoni się przywódca, który przywróci wiarygodność, zaufanie 
i zaspokoi potrzebę bezpieczeństwa. Przywództwo w czasach kryzysu to 
skomplikowane działanie i wiązka różnych ról podejmowanych przez lide-
ra, a mianowicie: po pierwsze odpowiedzialnego i skutecznego menedże-
ra, potrafi ącego podejmować decyzje w sytuacji zagrożenia i ponosić za nie 
konsekwencje, po drugie kreatywnego wizjonera ukierunkowanego na two-
rzenie niestandardowych rozwiązań, po trzecie troskliwego opiekuna, który 
otoczy opieką swoich podwładnych, co pozwoli im łagodniej przejść przez 
sytuacje kryzysowe, po czwarte kompetentnego doradcy, który będzie służył 
radą i pomocą, po piąte mentora, który podzieli się swoim doświadczeniem, 
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wiedzą i wskaże właściwą drogę pośród kryzysowego slalomu. W myśl 
stwierdzenia: mistrz potrzebny od zaraz. 

W sytuacji kryzysowej przywódca pełni rolę przywódcy na trudne czasy. 
Kryzys stanowi dla niego okazję do wykazania się kompetencjami i prze-
kształcenia zagrożenia w szansę, a porażki w sukces. Z kryzysu może on 
wyciągnąć wnioski, jak z bezcennej lekcji lub trudnego zadania z morałem. 
Przywództwo w czasie kryzysu to okazja dla decydentów do wykorzysta-
nia „miękkich kompetencji” (komunikowania, konsultowania, empatii i ni-
welowania negatywnych emocji). „Kompetencje miękkie” związane są mię-
dzy innymi z procesem skutecznego komunikowania o zmianach i skutkach 
zagrożenia. W sytuacji kryzysu skuteczna komunikacja to podstawa. Tutaj 
możemy nawiązać do koncepcji J. Habermasa o „idealnej sytuacji komuni-
kacyjnej”, która opiera się na następujących kryteriach: „sferze publicznej 
i inkluzji, równouprawnieniu komunikacyjnym, wykluczeniu złudzeń i iluzji, 
braku przymusu” (Habermas 2004: 38). W nawiązaniu do koncepcji autora 
możemy stwierdzić, że stanowi ona wzorzec skutecznego komunikowania, 
szczególnie w przypadku zagrożenia. Sytuacja kryzysowa wymaga efektyw-
ności komunikowania na wielu płaszczyznach, opartego na wolności słowa, 
równości argumentów, dobrowolności wypowiedzi, włączenia wszystkich 
jednostek do dialogu, a wszystko w celu dobra wspólnego – omówienia planu 
działania, jak wyjść z kryzysu. Skuteczna komunikacja należy do kompeten-
cji społecznych, którymi powinien charakteryzować się efektywny przywód-
ca. To rodzaj kluczowych „kompetencji miękkich”, niezbędnych dla każdego 
przywódcy, niezależnie od warunków, w jakich działa. Do wymienionych 
„kompetencji miękkich”, które są istotne dla roli przywódcy musimy dodać 
także „kompetencje twarde” (planowanie działania, motywowanie, organiza-
cja pracy, podejmowanie decyzji, kontrola podwładnych). 

Rola przywódcy nie jest jednorodna, ale stanowi specyfi czną mozaikę 
różnorodnych ról, które zostają wykorzystywane, zależnie od sytuacji, cza-
su, miejsca i predyspozycji panującego. Przewodzenie w warunkach kry-
zysu może przybierać formę, którą możemy nazwać przewodzenie przez 
zaangażowanie, konsultowanie i skuteczne działanie. Działania społeczne 
podejmowane przez przywódcę w sytuacji zagrożenia są ukierunkowane 
na rozwiązanie problemu, analizę konsekwencji kryzysu, ale jednocześnie 
muszą mieć sens. Jednostkowa kontemplacja, chociaż bardzo szlachetna nie 
stanowi działania społecznego, a jednocześnie może osłabiać kreatywność 
i aktywność zespołu. Przywódca w sytuacji kryzysu podejmuje działanie 
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zorientowane na zespół, jak również zorientowane na sytuację kryzysową. 
Aktorzy społeczni wraz z przywódcą stają się wspólnotą ukierunkowaną 
na rozwiązanie problemu. „Działające osoby wiąże jakiś »sens« ze swoim 
działaniem i że ten »sens« przynajmniej je współokreśla” (Kaesler 2010: 
234). Sens i cel buduje sieć relacji między przywódcą, a zespołem, a za-
grożenie scala zespół. Staje się on zintegrowaną wspólnotą ukierunkowaną 
na dobro wspólne – wyjście z kryzysu, przy jak najmniejszych konsekwen-
cjach dla wszystkich. Działanie przywódcy w czasie kryzysu to nauka na 
przyszłość i zdobywanie doświadczenia, które okaże się bezcenne w analo-
gicznej sytuacji. Kryzys stanowi przykład nabywania nowych umiejętności 
przez przywódcę w trudnej sytuacji. Nowe doświadczenie stanowi rodzaj 
dodatkowych kompetencji, które wzbogacają wiedzę przywódcy. Kompe-
tencje te zostały nabyte bądź odkryte w sytuacji kryzysowej i są przykładem 
przywództwa w niestandardowej sytuacji i adaptacji panującego do nowych 
warunków. 

Oceny skuteczności przywódców-menedżerów dokonali K. S. Cameron 
i D. Whetten, którzy wymienili następujące ich umiejętności: „otwartość, 
zdolność do zmian, adaptacja nowych rozwiązań, umiejętność uczenia, przed-
siębiorczość i zdolność porozumiewania” (Cameron, Whetten 1987: 21–27). 
W nawiązaniu do opinii autorów o efektywności przywódców stwierdzamy, 
że mimo predyspozycji osobowych, talentów i zdolności powinni oni cha-
rakteryzować się umiejętnością „adaptacji do zmian”, gotowością do usta-
wicznego kształcenia na wszystkich poziomach, kompetencjami społeczny-
mi, kreatywnością, etycznością, innowacyjnością i sumiennością. 

Szczególnie w warunkach kryzysu regulacje legislacyjne i ekonomicz-
ne to elementarne zabezpieczenia, a ich uzupełnienie stanowią normy 
moralne. „Prawa i mechanizmy rynkowe są koniecznymi, lecz nie wy-
starczającymi wskazówkami w działalności gospodarczej. Prowadzenie 
biznesu, rzetelnie, uczciwie i z najwyższą zgodnością słów i czynów daje 
przewagę, jakiej nie można byłoby osiągnąć w inny sposób” (Gasparski, 
Lewicka-Strzałecka 2002: 18). W sytuacji kryzysu potrzebny jest efektyw-
ny system przywództwa, który odbuduje zaufanie do panujących aktorów 
społecznych indywidualnych i instytucjonalnych oraz przywróci poczucie 
bezpieczeństwa. Przywództwo w warunkach kryzysie to nie rodzaj teo-
rii, tak ostatnio modnej, ale to kluczowa umiejętność każdego przywódcy, 
szczególnie w epoce różnorodnych zmian, niepewności, ryzyka i nieprze-
widzianych zagrożeń. 
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Zakończenie

Przywództwo w czasach kryzysu to nie tylko skuteczne i odpowiedzialne 
działanie, ale to szczególny rodzaj misji. Aktorzy społeczni, aby działać zgod-
nie z kierunkiem wyznaczonym przez przywódcę muszą mieć do niego za-
ufanie, widzieć w działaniu szansę wyjścia z kryzysu i być świadomi swoich 
umiejętności. W sytuacji kryzysowej działania konwencjonalne muszą zostać 
zastąpione przez działania ukierunkowane na radzenie sobie w sytuacji za-
grożenia. W warunkach kryzysu przywódców możemy podzielić na kształto-
wanych poprzez działania i kształtujących działania. Przywódcy kształtowani 
poprzez działania są pasywni i podlegają kryzysowym sytuacjom. Podejmują 
oni działania w trudnych warunkach i dostosowują się do zagrożenia. Przy-
wódcy kształtujący działania to aktywne jednostki dla których sytuacje kry-
zysowe stanowią wyzwanie dla kreowania innowacyjnych rozwiązań. Są oni 
pionierami i podmiotami działań podejmowanych w czasach różnych kryzy-
sów. Możemy ich nazwać efektywnymi przywódcami na kryzysowe czasy. 

Przywódców możemy również podzielić na tych, którzy doświadczyli 
sytuacji kryzysowej i tych, którzy mają ją przed sobą. Porażka czy sytuacja 
kryzysowa to idealna okazja do wykazania się unikatowymi kompetencja-
mi i odpowiedzialnym działaniem w sytuacji zagrożenia. Porażkę możemy 
przekuć w sukces. W sytuacji kryzysu odpowiedzialny przywódca może zy-
skać ponadczasową, kryształową reputację i niekwestionowaną opinię przy-
wódcy na trudne czasy. „Opinia rzutuje na wiedzę, ta zaś jest wyłącznie ową 
częścią opinii, która jest społecznie potwierdzona poprzez uznane kryteria 
dowodzenia” (Merton 2002: 479). Opinię przywódca buduje poprzez wiary-
godne, skuteczne, odpowiedzialne i moralne działanie. Na kryształową opi-
nię może on pracować latami, ale wystarczy jeden nierozsądny krok, który 
szybko ją zburzy. W myśl przysłowia: rozsypie się jak domek z kart.

 Rola przywódcy kształtuje jego tożsamość, implikuje określony status, 
legitymizuje rodzaj władzy i przywileje z nią związane. Kryzys to dla przy-
wódcy sprawdzian z jego kompetencji. Jak powiedział Henry Ford: „Każ-
da porażka to okazja, aby zacząć mądrzej”. Porażka lub kryzys to okazja 
by sprawdzić umiejętności przywódcy w sytuacjach trudnych, niestandar-
dowych, które wymagają szybkiego i efektywnego podejmowania decyzji. 
Przywódcy są oceniani na podstawie odpowiedzialnego kierowania zespo-
łem, jak również z skuteczności działania w różnych sytuacjach. W myśl 
stwierdzenia: kompetentny przywódca to skuteczny przywódca, a skuteczny 
przywódca to odpowiedzialny przywódca.
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Elżbieta Kolasińska

THE ROLE OF LEADERSHIP IN CRISIS 

S u m m a r y

The recent crisis was a surprise to the ruling business, economic and political elites. 
Leadership in crisis conditions is a special kind of mission and a performance in 
a precarious situation. Unusual and unexpected crisis situation may create a special 
kind of leadership under conditions of uncertainty. We can put it in words: Leadership 



in times of crisis. It should take account primarily of preventive and anti-crisis 
action, benefi ciaries and victims of the crisis, management style, minimizing risks 
and threats, as well as use of the experience of the crisis as an invaluable knowledge 
for the future. In a crisis situation there is ambiguity of leadership. On the one hand 
there is a decline in the credibility of leadership, and critique of leadership, on the 
other hand there are the expectations of various interest groups that a charismatic 
leader will emerge who restore credibility, trust and satisfy their need for security. 
The aim of this paper is an attempt to answer the question: What model of leadership 
is effective in a crisis? 

Key words: leadership, crisis, management style, responsibility, social action


