
Przedmowa

Oddawana  do  rąk  czytelnika  książka  w  ciekawy  sposób  opisuje  analogie  pomiędzy, 
wydawałoby się, zupełnie nie powiązanymi ze sobą światami – przyrody i biznesu. Głównym 
jej przesłaniem jest teza, że w prowadzeniu przedsiębiorstwa, w budowaniu strategii firmy 
czy w zarządzaniu ludźmi należy się kierować prostymi zasadami. Takimi, na jakich opiera 
się wiele mechanizmów występujących w świecie zwierząt. Analizując organizacje, tworzone 
przez świat fauny, zasady postępowania zwierzęcych liderów, sposoby podejmowania decyzji 
krytycznych dla istnienia rojów czy stad, dostrzegamy wartości, które powinny występować 
w dobrze  funkcjonujących  przedsiębiorstwach.  Obserwacja  praw przyrody  z  perspektywy 
biznesu  pozwala  także  dostrzec  błędy  w  pracy  menedżerów  i  w  działaniu  firm. 
Skomplikowanie działań i brak przejrzystości podejmowanych decyzji  powodują, że firmy 
często koncentrują się jedynie na zarządzaniu w skali mikro, a dyrektorzy wciąż kontrolują 
wyniki, zapominając o zaufaniu do pracowników. 

Moje doświadczenia i obserwacje kolegów z różnych międzynarodowych organizacji 
potwierdzają,  że  jakość  przywódców  należy  oceniać  przez  pryzmat  trzech  zasad.  Tymi 
zasadami  są:  autentyczność,  odwaga  i  niezależność.  Powyższe  stwierdzenie  w  równym 
stopniu dotyczy świata ludzi i zwierząt. Zwierzęta są, rzecz jasna, autentyczne, ale tylko te 
zostają liderami w swojej grupie, które odważnie i niezależnie podejmują decyzje, potrafią w 
sytuacji  zagrożenia  wziąć  odpowiedzialność  za  stado  i  poprowadzić  je  we  właściwym 
kierunku. Z opisanych w książce zachowań zwierząt wynika, że w świecie przyrody mocne 
fundamenty przywództwa są rezultatem takich samych  postaw,  jakie  i  my pielęgnujemy i 
rozwijamy  w  naszej  Grupie.  Ci  stają  się  prawdziwymi  liderami,  którzy  są  autentyczni, 
odważni,  niezależni  i  ciężką  pracą  nad  własnym  charakterem  umieją  rozwinąć  w  sobie 
poczucie  wartości  i  silną  wolę.  Dzięki  tym  cechom  mogą  skutecznie  wzmacniać  swoje 
zespoły,  „porwać  za  sobą”  pracowników  i  motywować  ich  do  przeprowadzania  zmian. 
Właśnie  teraz  w  naszym  biznesie  tacy  ludzie  są  niezbędni,  żeby  inicjować  i  realizować 
innowacyjne projekty, stosować nowatorskie technologie. Wynika to nie tylko z konieczności 
dostosowywania  się  do  zmian  klimatu  i  stawianych  energetyce  olbrzymich  wymogów 
dotyczących obniżenia emisji CO2, zwiększenia efektywności, rozwoju nowych technologii 
lecz także z chęci walki o ciągłe podnoszenie poziomu zadowolenia naszych klientów. Świat 
zwierząt  udowadnia,  że  stado,  w którym panuje  wzajemne  zaufanie  oraz  wiara  w lidera, 
potrafi  się rozwijać z korzyścią  dla swoich członków nawet  w bardzo trudnych okresach, 
kiedy  trzeba  przemierzać  tysiące  kilometrów  w  poszukiwaniu  pożywienia.  Porównanie 
przywódców zwierzęcych i ludzkich nie wypada jednak zawsze na naszą korzyść. Powinno to 
nas  nawet  zawstydzić,  że  tak  wielu  mamy  „menedżerów”,  którzy   zarządzają 
przedsiębiorstwami,  siedząc  często  przed  komputerem,  posługując  się  tabelami, 
sprawozdaniami i raportami, a powinni być obecni, rozmawiać z pracownikami i pokazywać 
silny charakter.



Obserwacja setek tysięcy mrówek pozwala nam dostrzec, że mają świetną organizację, 
podejmują trafne decyzje, optymalizując jednocześnie swoje działania – a to wszystko bez 
zalewu  papierologii  i  machiny  wysokowydajnych  systemów  IT.   My,  ludzie,  poprzez 
technokratyzację  relacji  wewnątrz  zespołów,  chowanie  się  za  ścianą  wielkich  systemów i 
biurokratycznych reguł zagubiliśmy umiejętność efektywnej  współpracy.  To prawda, że w 
czasach szybko narastającej ilości informacji, które musimy przeanalizować czy wymienić z 
wieloma osobami  z  różnych  miejsc  świata,  nie  da się  obejść  bez  nowoczesnych  narzędzi 
teleinformatycznych.  Nie  należy  jednak  zapominać  o  empatii,  o  chemii  bezpośrednich 
kontaktów i o poszukiwaniu wspólnych celów, które pozwolą się wszystkim pracownikom 
utożsamić z tym, co robią. 
 Opisane  w  książce  zachowania  zwierzęcych  zespołów  są  bardzo  skuteczne  i 
jednocześnie etyczne. Z moich wieloletnich doświadczeń zawodowych i obserwacji firm na 
różnych  rynkach  wynika,  że  skuteczność  zwierzęcych  zespołów  i  efektywność 
przedsiębiorstw odnoszących długofalowe sukcesy mają podobne podstawy. Zgadzam się z 
autorami książki,  że szczególnie  ważne są dwie zasady obowiązujące w świecie  zwierząt, 
które sprzyjają osiągnięciu sukcesu. Po pierwsze, w świecie zwierząt członkowie zespołów 
nie są zwykłymi, mechanicznymi trybikami w bezwzględnej machinie stada. Myśleć raczej o 
nich  należy  jak  o  cennych  zasobach,  które  mogą  bardzo  wiele  zaoferować  całej  swojej 
społeczności.  Podmiotowe  traktowanie,  zachowanie  równowagi  pomiędzy  interesami 
poszczególnych  zwierząt  a  interesem  całego  stada  sprawiają,  że  jego  członkowie  często 
potrafią  poświęcić  nawet  życie  w  sytuacjach  krytycznych,  takich  jak  obrona  przed 
drapieżnikami. Drugim istotnymi źródłem sukcesu są etyka i myślenie długofalowe. Nawet 
najdziksze drapieżniki polują tylko wtedy, gdy potrzebują wyżywić siebie i swoich bliskich. 
Zwierzęta nie niszczą, nie eksploatują nadmiernie środowiska naturalnego, w którym żyją. 

W  spółkach  koncernu  RWE  wyznajemy  podobne  wartości  i  perspektywicznie 
podchodzimy do biznesu, naszych klientów i pracowników. 

Ta publikacja, opisująca ciekawe zachowania świata zwierząt  i praktyki menedżerów, 
jest wartościową lekturą nie tylko dla członków zarządu czy kadry kierowniczej koncernów, 
lecz  także  dla  właścicieli  małych  i  średnich  firm,  kierowników  średniego  szczebla, 
pracowników, studentów oraz wszystkich tych,  którzy chcą lub powinni rozszerzać swoją 
wiedzę o skutecznym działaniu w biznesie. Jest mi niezmiernie miło, że w przedmowie mogę 
podzielić się z Państwem moimi refleksjami. Jestem przekonany, że lektura tej książki będzie 
dla Państwa źródłem wielu inspiracji, pozostawi niezapomniane wrażenia i stanie się swojego 
rodzaju przewodnikiem, jak w praktyce rozwiązywać różne problemy biznesowe.
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