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ROZDZIA� 2

Czy Twój kolega
z pracy jest psychopat�?

Przy biurku obok mo�e siedzie� psychopatyczny kolega. Mo�e
podkrada� Ci pieni�dze z portfela, w�amywa� Ci si� do komputera
lub krytykowa� Ci� w obecno�ci szefa. Ale mo�e te� codziennie
wychodzi� z Tob� na lunch, powtarza� Ci, �e jeste� wspania�ym
przyjacielem, i chwali� Twoj� ostatni� prezentacj�. Tak czy inaczej
chodzi mu o to, �eby wykorzysta� Ci� do w�asnych celów. Psy-
chopatyczny kolega nie gra zespo�owo. Rozgl�da si� wokó� siebie
i zastanawia si�, kto z firmy mu si� przyda. Je�li si� z Tob� zaprzy-
ja
nia, to znaczy, �e zauwa�y� w Tobie warto��, która da mu co�
wi�cej poza wyp�at�.

Je�li pracujesz z kim� takim, musisz trzyma� si� od niego
z daleka. Osoba taka wykorzystuje uleg�o�� innych, �eby starannie
zaplanowa� swój rozwój zawodowy. A na szczeblach kariery znaj-
dzie si� sporo psychopatów. Specjali�ci od psychopatii szacuj�,
�e w �wiecie korporacyjnym mo�na napotka� na psychopat� znacz-
nie cz��ciej ni� gdziekolwiek indziej — wi�cej psychopatów jest
tylko w zak�adach karnych.

Pracowa�em w ma�ej pracowni architektonicznej w Glasgow. By�o w niej pi�ciu archi-
tektów z uprawnieniami, w tym ma��e	stwo, Sam i Ella, w�a�ciciele pracowni. Poza tym
byli jeszcze sta�y�ci, m�odsi projektanci i asystentka. Chocia� pracownia by�a ma�a, cie-
szy�a si� dobr� reputacj� i naprawd� znakomicie prosperowa�a — zawsze mieli�my
do realizacji mnóstwo kontraktów. Poniewa� zajmowali�my si� zarz�dzaniem projek-
tami budowlanymi, w imieniu naszych klientów obracali�my do�� znacznymi kwotami.
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Przez konto firmowe przep�ywa�o po kilkaset tysi�cy funtów: zap�ata dla budowla	ców,
projektantów wn�trz, dostawców i tak dalej. Nasze wyp�aty stanowi�y najmniejsz�
cze�� tych pieni�dzy.

W miar� jak firma si� rozrasta�a, Samowi i Elli by�o niekiedy trudno nadzorowa�
wszystkie prace administracyjne, zw�aszcza �e mieli te� do realizacji w�asne projekty.
Ale na szcz��cie mieli�my znakomit� asystentk�, Judy. Judy by�a po czterdziestce i mia�a
w sobie co� matczynego. Pewnie po cz��ci dlatego j� uwielbiali�my — w porównaniu
z wszystkimi modnymi, pragmatycznymi lud�mi, z którymi pracowali�my, Judy by�a
bardzo ciep�a. Znajdowa�a si� zawsze w pobli�u, kiedy si� jej potrzebowa�o — gotowa
ci� �yczliwie wys�ucha� i zaproponowa� ciasteczko, je�li tylko mia�o si� na nie ochot�.
Pracowa�a do pó�na — jak ka�dy z nas — i mo�na by�o na niej polega�, wiedz�c, �e
zawsze zadba o dobry nastrój w firmie. �e przyniesie na przyk�ad kilka butelek piwa,
�eby�my mogli wspólnie obla� koniec tygodnia.

By�a te� niezmiernie efektywna. Nie pracowa�a u nas d�ugo, zaledwie kilka mie-
si�cy, a ju� przeorganizowa�a ca�� ksi�gowo�� i poleci�a Samowi i Elli, �eby za�o�yli
nowe rachunki bankowe, dzi�ki czemu znacznie �atwiej b�dzie zarz�dza� pieni�dzmi
klientów. Sam na pocz�tku mia� troch� w�tpliwo�ci — ostatecznie Judy nie by�a
z zawodu ksi�gow� — ale Ella nalega�a. W ko	cu mieli ksi�gow�, która robi�a na
koniec roku rozliczenia podatkowe — musieli tylko kontrolowa� pieni�dze klientów,
a je�li mieli u siebie kogo�, komu mogli bezwzgl�dnie zaufa�, takie rozwi�zanie by�o
najlepsze.

Odk�d Judy wzi��a to na siebie, wszystkim zrobi�o si� l�ej. Klienci te� j� uwielbiali —
szybko si� przekonali, �e znacznie szybciej i �atwiej zadzwoni� do Judy i powiedzie� jej,
jaki przelew puszczaj� na konto, ni� zawraca� tym g�ow� Samowi i Elli. Dostawcy te�
woleli rozmawia� bezpo�rednio z ni�, bo zawsze wiedzia�a, o czym mowa, i szybko
zajmowa�a si� tym, o co prosili. Judy mia�a spotyka� si� co tydzie	 z Samem i Ell� i infor-
mowa� ich o wszystkich transakcjach i fakturach z danego tygodnia, ale przy pi�tkowym
piwku szybko o tym zapominano. Ella pilnowa�a jednak, �eby przynajmniej raz w mie-
si�cu porz�dnie rozmówi� si� z Judy. Problem polega� na tym, �e cz�sto zaczyna�y od
spraw firmy, a ko	czy�y na innych tematach.

Nagle jednak zacz��y nas niepokoi� pewne drobiazgi. Raz, pod nieobecno�� Sama
i Elli, Judy zjawi�a si� u mnie i poprosi�a, �ebym podpisa� jej druk, który upowa�nia�
j� do zatwierdzania wszystkich wydatków — bez konieczno�ci konsultacji z którym�
z prezesów. Powiedzia�a, �e Sam i Ella zgodzili si� na to, tylko �e zapomnieli si� tym
zaj�� przed wyjazdem na wakacje. Powiedzia�em, �e nie mog� tego podpisa�, ale �e
z przyjemno�ci� omówi� to z ni� oraz Samem i Ell�, jak wróc� z wakacji. Judy rzuci�a
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tylko: „Dobrze” i wysz�a. Dopiero kiedy zosta�a aresztowana kilka tygodni pó�niej,
przypomnia�em sobie, �e w ogóle nie umówili�my si� na to spotkanie.

Jaki� czas pó�niej do Sama i Elli zacz��o wydzwania� dwóch dostawców, twierdz�c,
�e nie otrzymali zap�aty, cho� Judy utrzymywa�a co� innego. Na pocz�tku zrzucili�my
to na karb pomy�ki bankowej. Kiedy jednak skontaktowa�a si� z nami klientka i powie-
dzia�a, �e Judy dzwoni�a do niej do domu, mówi�c, �eby zap�aci�a za materia�y budow-
lane dwa tygodnie przed ustalonym terminem, w��czy� nam si� alarm. Sam i Ella przez
weekend przejrzeli ksi�gi rachunkowe i wyci�gi bankowe i z przera�eniem stwierdzili,
�e Judy przez dwa lata podkrada�a im z rachunków pieni�dze — pi��set funtów tu, dwa
tysi�ce tam. Po zsumowaniu wysz�y z tego dziesi�tki tysi�cy funtów. Kiedy sprawa tra-
fi�a do s�du, dowiedzieli�my si�, �e Judy zacz��a swoje oszustwa zaledwie dwa tygo-
dnie po rozpocz�ciu pracy. Wszyscy dali�my si� zrobi� na cacy.

Jake, architekt, ofiara psychopatki

Judy jest klasycznym przyk�adem psychopaty w pracy. Na pocz�tku
mo�e si� to co prawda wydawa� dziwne, bo nie pasuje do stereo-
typu cwaniaczka, jakiego mo�na by si� spodziewa�. Przede wszyst-
kim nie jest m��czyzn�. Wygl�da jak mama i nie ubiera si� ele-
gancko w dobrze skrojon� garsonk�. Pracuje w ma�ej firmie, nie
za� w wielkiej, anonimowej korporacji, w której �atwiej ukry� z�e
zamiary. A prawd� jest, �e sprytny, dobrze wykszta�cony psycho-
pata wybierze raczej wi�ksz� firm� na pole swoich dzia�a�. Psy-
chopaci tego rodzaju s� cz�sto leniwi — nie widz� powodu, dla
którego mieliby ruszy� palcem i robi� co�, co nie przynosi im bez-
po�rednich korzy�ci, skoro obok maj� kogo�, kto mo�e zrobi� to za
nich. Znaczna cz��� z nich lgnie do du�ych organizacji, w których
�atwiej o imponuj�cy awans czy stanowisko — zapewniaj�ce w�a-
dz� i pieni�dze — i w których jest wi�cej podw�adnych do mani-
pulacji i wykorzystywania.

W �wiecie biznesu jest wi�cej narcyzów ni� w�ród wi��niów w zak�adach karnych.
Hare stwierdzi�, �e gdyby nie móg� przeprowadza� bada	 na psychopatach
w wi�zieniach, zrobi�by to w�ród maklerów gie�dowych lub telemarketerów1.

                                                          
1 R.D. Hare, Psychopaci s� w�ród nas, Znak, Kraków 2006.
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Ale Judy by�a m�dr� psychopatk�. Wykorzysta�a swój przyjazny
wygl�d do w�asnych celów — znalaz�a prac� w ma�ej firmie, w któ-
rej ciep�a osobowo�� to niemal warunek zasadniczy zatrudnienia.
Wykorzystuj�c swój mi�y g�os i uroczy u�miech, musia�a tylko
zamydli� oczy szefostwu, �eby i reszt� firmy mie� po swojej stro-
nie. Ciasteczka i granie empati� — nie miej z�udze�, to naprawd�
by�a tylko gra — sprawi�y, �e nikt nie przygl�da� si� zbyt dok�ad-
nie temu, co robi. Innymi s�owy: Judy wiedzia�a, �e b�dzie ostatni�
osob�, któr� ktokolwiek b�dzie o cokolwiek podejrzewa�.

Poza tym pracowa�a sama. Sytuacja by�a wr�cz idealna — Judy
stanowi�a jednoosobowy dzia� i nikt nie nadzorowa� jej codzien-
nych obowi�zków. Wygl�da wi�c na to, �e Judy wykaza�a si� kla-
sycznymi cechami psychopaty w miejscu pracy, opisanymi przez
Paula Babiaka i Roberta Hare’a w ksi��ce W��e w garniturach: gdy
psychopaci id� do pracy. Bardziej celowy i opanowany ni� typowy
psychopata, psychopatyczny pracownik szuka sobie trzech ofiar,
dzi�ki którym zrealizuje swoje okrutne zamiary: pionków, patronów
i koz�ów ofiarnych.

Pionki to ludzie, którzy maj� co�, czego chce psychopata.
W przypadku Judy byli to klienci i Jake z jego pomocnym podpi-
sem. Ale pionkiem psychopaty nie zawsze bywa osoba, w której
r�kach znajduj� si� klucze do sejfu. Dobrym celem mo�e by� te�
asystentka, która ma dost�p do kalendarza i ksi��ki adresowej
prezesa. Albo znana biurowa plotkarka, która mo�e zadba� o „dobre
imi�” psychopaty, dzi�ki czemu b�dzie si� cieszy� dobr� reputacj�,
ludzie nie b�d� dr��y� na jego temat, a jednocze�nie b�d� si� z nim
dzieli� potrzebnymi mu informacjami. („Je�li spijesz Jank� czer-
wonym winem, powie ci, co zechcesz”. „Podobno Adam ma zosta�
zwolniony — jeszcze jeden b��d i po nim”). Albo pracownik
dzia�u IT, z którym psychopata zaprzyja
nia si� i po kilku drinkach
w pubie w pi�tkowy wieczór prosi, �eby pomóg� mu w�ama� si�
do skrzynki pocztowej szefa. („To nic takiego — musz� co� dla
niego za�atwi�, bo inaczej mnie zabije, jak przyjdzie w poniedzia-
�ek, a to nie b�dzie zrobione. Pomó� kumplowi, co?”).
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Patroni to ludzie z w�adz�. W przypadku Judy byli to Sam i Ella.
Mieli w�adz� nie tylko dlatego, �e byli w�a�cicielami firmy, ale
równie� dlatego, �e to od nich zale�a�a opinia Judy. Je�li Sam i Ella
powiedzieli, �e by�a w porz�dku, to w oczach wszystkich innych —
kolegów, klientów i dostawców — rzeczywi�cie by�a. W wi�kszej
korporacji patronem mo�e by� mened�er �redniego szczebla, który
zaproponuje podwy�k� dla psychopaty. Albo kierownik dzia�u HR,
który wysunie jego kandydatur� do awansu.

Koz�y ofiarne to dla psychopatów zwyk�e mi�so armatnie. To
ludzie, po których trupach biurowi psychopaci dojd� do celu; za�o��
si�, �e Judy wyszuka�a ich sobie w�ród firm dostawczych, �eby
móc wytkn�� ich palcem i zwali� na nich win� za „pomy�k�” finan-
sow�. Kiedy co� idzie nie tak, wina zawsze spada na koz�y ofiarne.
Mog� by� nimi poniewierani zast�pcy kierowników, ci�gle wysu-
waj�cy jakie� projekty, które nigdy nie s� realizowane, albo wiecz-
nie pomijani w awansie pracownicy, b�d�cy przedmiotem wszyst-
kich biurowych �artów i wyg�upów (kto ma ochot� na zszywacz
w galaretce?).

Siedem oznak psychopatycznego kolegi z pracy
Mo�e w�a�nie siedzi przy s�siednim biurku. Je�li nie masz z�ego
zdania o swoich szefach, dochodzisz do wniosku, �e aby pracowa�
na tym stanowisku, musi mie� solidne kwalifikacje: odpowiednie
wykszta�cenie, dobr� znajomo�� danej dziedziny, wcze�niejsze
do�wiadczenie zawodowe i jeden czy dwa porz�dne listy refe-
rencyjne.

Oznaka 1. Psychopacie �atwiej jest ubiega� si� o wy�sze stanowiska, bo stawiane mu
wymagania s� mniej konkretne, na przyk�ad: „umiej�tno�ci przywódcze” i „zarz�dzanie
lud�mi” zamiast twardych umiej�tno�ci i wyspecjalizowanej wiedzy. Jego CV koncen-
truje si� na bardziej ogólnych cechach osobowo�ciowych, które �atwiej podkoloryzo-
wa� i trudniej oceni�. Wyposa�ony w zniewalaj�cy urok osobisty, psychopata bez trudu
dostanie prac�. Mniej ni� dziesi�� procent przekazu zawiera si� w komunikacji wer-
balnej, a psychopaci wiedz�, �e niekoniecznie liczy si� to, co mówi�, ale raczej to,
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w jaki sposób to robi�. Potrafi� zrobi� dobre wra�enie podczas rozmowy kwalifika-
cyjnej za pomoc� krzepi�cego u�cisku d�oni, charyzmatycznej pewno�ci siebie i prze-
konania, z jakim rzucaj� modne frazesy, które tak naprawd� nie mówi� niczego kon-
kretnego. Kiedy ju� przest�pi� próg firmy, rzadko kiedy ktokolwiek kwestionuje ich
umiej�tno�ci; wspó�pracownicy zak�adaj�, �e skoro kto� przeszed� przez proces rekru-
tacyjny, to musi by� kompetentny.

Nasza kultura mo�e sprzyja� lub hamowa� rozwój okre�lonych cech osobowo�ci2.
Ogólnie ujmuj�c: psychopaci w Wielkiej Brytanii s� bardzo podobni do psychopatów
w Stanach Zjednoczonych, ale w skali PCL-R ameryka	scy zdobywaj� zwykle wi�-
cej punktów w kwestiach zwi�zanych z arogancj� i urokiem3. W bezpo�rednim
porównaniu psychopatów szkockich i ameryka	skich wysz�o, �e psychopaci ze
Szkocji wykazuj� zasadniczo mniej cech psychopatycznych4. Nie oznacza to jednak,
�e psychopata ze szkockich gór b�dzie si� specjalnie ró�ni� od swoich kolegów
bez kiltów; chodzi jedynie o to, �e brak mu og�ady, uroku i pozornie dobrych
manier. Ostatecznie �aden Szkot nigdy nie b�dzie Ci �yczy� mi�ego dnia!

Kiedy zjawi� si� nowy kolega, szef by� mo�e poprosi� Ci�, �eby�
przedstawi� pozosta�ej cz��ci zespo�u wschodz�c� gwiazd�. Oczy-
wi�cie poczu�e� si� wyró�niony t� pro�b�. Na dodatek nowy wyka-
zywa� wyra
n� ch��, �eby si� z Tob� zaprzyja
ni� — najwidoczniej
uzna�, �e warto si� z Tob� liczy� w firmie, a poza tym, szcz��li-
wym trafem, okaza�o si�, �e lubicie te same dru�yny pi�karskie.
Mog�e� wi�c postanowi�, �e podzielisz si� z t� pokrewn� dusz�
swoj� m�dro�ci� i nie tylko poka�esz mu szafk� z przyborami biu-

                                                          
2 J.R. Weisz, C.J. McCarty, „Can we trust parents” reports on cultural

and ethnic differences in child psychopathology?, „Journal of Abnormal
Psychology” 108 (1999), s. 598 – 605.

3 D.J. Cooke, C. Michie, S.D. Hart, D. Clark, Assessing psychopathy in
the UK: concerns about crosscultural generalisability, „British Journal
of Psychiatry” 186 (2005), s. 339 – 345.

4 D.J. Cooke, C. Michie, Psychopathy across cultures: North America and
Scotland compared, „Journal of Abnormal Psychology” 108 (1999),
s. 58 – 68.



Czy Twój kolega z pracy jest psychopat�?

35

rowymi i �azienk� dla mened�erów, ale równie� zaznajomisz go
z paroma kluczowymi informacjami. Na przyk�ad z tym, kto jest
najszybsz� stenotypistk�, do którego mened�era si� uda�, je�li
potrzebujesz naci�gn�� nieco wydatki, a nawet — kto to jest Janka,
kucharka na sto�ówce, która zawsze nak�ada du�e porcje.

Oznaka 2. Psychopaci potrafi� przypochlebia� si� w przekonuj�cy i subtelny sposób.
Szybko Ci� oceni� i zaprzyja�ni� si� z Tob�, �eby sprawdzi� potencjaln� warto��, jak�
mo�esz dla nich przedstawia�. B�d� udawa�, �e maj� te same zainteresowania co osoba,
której chc� wmówi�, �e naprawd� si� z ni� zaprzyja�ni�y. Ludzie, którzy padli ofiar� psy-
chopatów, cz�sto stwierdzali pó�niej ze smutkiem: „My�la�em, �e naprawd� si� przy-
ja�nili�my — mieli�my ze sob� tyle wspólnego”.

Nawet seryjni mordercy musz� jako� zarabia� na chleb

� Harold Shipman (lekarz; pos�dzany o zamordowanie blisko dwustu pi��dziesi�ciu
osób).

� Ted Bundy (prawnik, który podj�� si� w�asnej obrony w s�dzie i pracowa� w telefonie
zaufania dla potencjalnych samobójców; zamordowa� trzydzie�ci sze�� m�odych
kobiet).

� John Gacy (prezes dobrze prosperuj�cej firmy, z zami�owania clown; mordowa�
m�odych gejów i zakopywa� ich pod domem).

� Steve Wright (operator wózka wid�owego; zamordowa� pi�� kobiet i zas�yn��
jako Rozpruwacz z Ipswich).

� Gary Ridgeway (lakiernik pojazdów przemys�owych; zamordowa� przynajmniej
czterdzie�ci osiem osób).

� Dennis Nielsen (urz�dnik s�u�by cywilnej; zamordowa� i po�wiartowa� siedemnastu
m��czyzn).

Musisz uwa�a�. Ka�dy ma has�o w komputerze (nawet je�li nie
uda�o Ci si� jeszcze zmieni� go ze standardowego HAS�O1, przy-
dzielonego przez informatyka). Nie zostawiaj portfela na biurku
ani torebki pod sto�em, kiedy w��cza si� alarm przeciwpo�arowy
lub kiedy wychodzisz na lunch. (Mo�esz je jednak zostawi�, kiedy
idziesz do toalety albo na sto�ówk�, a ju� na pewno, kiedy idziesz
na zebranie pi�tro wy�ej).
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Oznaka 3. Psychopata spl�druje Ci biurko albo nieprzypilnowany, niezabezpieczony
has�em komputer w poszukiwaniu wszystkiego, co mo�e da� mu jakie� poj�cie o Twoich
s�abo�ciach. Chce wybada�, jak� mo�esz mie� dla niego warto��, nie szanuje wi�c pry-
watno�ci ani nie respektuje stawianych przez Ciebie granic. Torebka, szuflada w biurku,
poczta elektroniczna czy nawet esemesy — nic nie stanowi dla niego �wi�to�ci.

Nasz nowy — nazwijmy go Robert — szybko si� zadomowi�. Ale
ku Twojemu rozczarowaniu, po kilku tygodniach przesta� zapra-
sza� Ci� na lunch, a zamiast tego zacz�� wychodzi� kilka razy
w tygodniu z telefonistk�.

Oznaka 4. Nie dziw si�, kiedy Twoje miejsce zajmie nagle kto� inny, kto�, kim Twoim
zdaniem kolega nie móg� si� w �aden sposób zainteresowa�. Korporacyjni psychopaci
obieraj� sobie za cel nie tylko osoby z w�adz�, ale równie� te, które zapewniaj� do
niej dost�p. W tym przypadku Robert dostrzeg� „potencja� pionka” w telefonistce, bo
chce, �eby zdradzi�a mu szczegó�y dotycz�ce wa�nych rozmów szefa i nazwiska naj-
cz�stszych rozmówców.

(I nie, nie jeste� plotkarzem, bo nie da si� nie zauwa�y�, �e kiedy
Robert wraca z obiadu z telefonistk�, oboje wygl�daj� do�� nie-
chlujnie…).

Oznaka 5. Romans to kolejny sposób zdobywania w�adzy przez psychopat�, a zasada
„zakaz romansów w biurze” w ogóle go nie obowi�zuje. Uwa�a, �e seks z podw�adnymi
to jedna z zalet pracy zawodowej. Robert sypia z telefonistk�, ale jest ona tylko jednym
z jego wielu �ó�kowych przystanków w tym miesi�cu.

Pod nieobecno�� kierownika dzia�u Robert proponuje, �e b�dzie
przewodzi� zebraniom zespo�u. Wkrótce potem zaczyna wtr�ca�
wsz�dzie nazwisko kierownika — Robert pisa� do niego e-mail
w sprawie pewnych wa�nych pomys�ów na temat wdra�ania no-
wych technologii w firmie. Wygl�da na to, �e Robert szykuje si� do
kolejnego awansu.

Oznaka 6. Zmiany stymuluj� psychopatów, wi�c cz�sto �wietnie dostosowuj� si� —
przynajmniej pozornie — do nowych technologii i dzi�ki temu wychodz� na przed-
si�biorczych i nowatorskich. A fakt, �e nikt nie rozumie dzia�ania ca�ego tego nowego
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ustrojstwa, oznacza, �e mog� opowiada� o tym przekonuj�co i nie musz� przy tym
odpowiada� na zbyt wiele trudnych pyta	. Nie wspominaj�c ju� o tym, �e korporacyjni
in�ynierowie-psychopaci do�� regularnie zmieniaj� dzia�y — zwykle w ramach awansu,
bo pracuj�c na obecnym stanowisku, potrafi� wywrze� tak wielkie wra�enie na
prze�o�onych. Dzieje si� tak te� dlatego, �e wiedz�, i� musz� wynie�� si� z dzia�u,
zanim wszyscy, których wykorzystali do w�asnych celów, „sprzysi�gn� si� przeciwko
nim”. Wiedz�, �e maj� ograniczony czas, kiedy mog� tylko gada� — aczkolwiek bardzo
g�o�no — i nic nie robi� tak, �eby nikt si� o tym nie dowiedzia�. Zanim ol�niewaj�ce
propozycje Roberta dotycz�ce modernizacji pracy w jego dziale wywo�aj� ca�kowity
chaos, on b�dzie si� ju� cieszy� nowym, lepiej p�atnym stanowiskiem i to jego by�y
kierownik wyjdzie na niekompetentnego.

Pewnego dnia szef wzywa wszystkich do siebie — ostatnio firma
przechodzi trudny okres i w tym roku nikt nie dostanie podwy�ki.
Tylko w ten sposób firma mo�e przetrwa�. Nie b�dzie te� w zasa-
dzie �adnych premii i nie wolno rozlicza� �adnych dodatkowych
wydatków. To z�a wiadomo��, ale uznajesz, �e nie masz wyj�cia,
musisz j� przyj�� z u�miechem. Ostatecznie pracy i tak nie zmie-
nisz, a przynajmniej masz sta�� wyp�at�.

Ale ku Twojemu zaskoczeniu, Robert przyjmuje t� wiadomo��
bardzo 
le. Wbiega do gabinetu szefa i zaczynaj� stamt�d dobiega�
g�o�ne krzyki, po czym Robert wypada jak burza. Szef wychodzi
w ko�cu poblad�y i roztrz�siony: nie tylko zosta� upokorzony tego
typu k�ótni�, ale poniewczasie u�wiadomi� sobie, �e Robert roz-
licza� na firm� du�e wydatki i w jaki� sposób wymusi� miesi�c
temu wcze�niejsz� premi�. Nie pomaga�o to oczywi�cie w �aden
sposób w sytuacji, gdy firma ponosi�a rujnuj�ce straty Jest ju�
jednak za pó
no. Tego dnia Robert jest widziany w firmie po raz
ostatni.

Oznaka 7. Psychopaci nie kieruj� si� �adn� etyk� zawodow� — nie rozumiej�, o co
Ci chodzi, kiedy mówisz o pracy „dla dobra firmy”, i nigdy nie us�yszysz od nich, �e
„w zespole nie ma »ja«”. Uwa�aj�, �e lojalno�� równa si� frajerstwu. Je�li nie mog�
dosta� tego, co chc�, lub je�li zostan� pokonani, bez zastanowienia znikaj� z firmy.
Skoro Robert nie mo�e ju� sobie rozlicza� pot��nych wydatków i nie mo�e liczy� na
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premi�, nie zale�y mu na pracy. Nie dziw si�, �e Robert bezwiednie wyjawi� swoje
machlojki. Pami�taj, psychopaci s� impulsywni, a Robert zebra� przynajmniej mnóstwo
nowych materia�ów do �wietnego CV.

Zwykle nikt nie robi problemów; szefostwo wystawi mo�e nawet
Robertowi przyzwoite referencje. Ostatecznie prezes nie b�dzie
chcia� si� przyzna�, �e da� si� zwie�� urokowi osobistemu i pi�k-
nym s�ówkom Roberta. Cho� Robert odchodzi z pracy, nie maj�c
niczego w odwodzie, ju� nied�ugo znów znajdzie si� na rozmowie
kwalifikacyjnej i b�dzie czarowa� innych swoim profesjonalnym
�argonem.

Mi�dzynarodowa firma �wiadcz�ca us�ugi audytorskie, Pricewa-
terhouseCoopers (PWC), od roku 2003 co dwa lata przeprowadza
badania na temat przest�pstw gospodarczych na ca�ym �wiecie,
prosz�c ponad pi�� tysi�cy firm o przedstawienie raportów doty-
cz�cych oszustw fiskalnych pope�nianych przez pracowników.
Daje to kompleksowy obraz przest�pczo�ci korporacyjnej na �wie-
cie. Na tej podstawie PWC opracowa�o list� zalece� dla firm. Suge-
ruje w niej, �e kierownictwo powinno zacz�� zwraca� baczn�
uwag� na ka�dego kierownika, który:

� Anga�uje si� w dzia�ania wskazuj�ce na brak zasad [cz�ste wizyty w klubach go-go
i próba rozliczenia na firm� zakupu du�ych porcji kokainy zapewne dowodz� braku
zasad — a jednak cz�sto si� s�yszy, �e tego rodzaju rozrywki s� czym� powszechnym
w du�ych korporacjach i �e wr�cz zach�ca si� do nich w ramach „networkingu”].

� Ch�tnie bierze udzia� w spekulacjach lub podejmuje nadmiernie wysokie ryzyko
biznesowe [a mimo to… najbardziej dochodowe firmy to te, które podejmuj�
najwi�ksze ryzyko. Spójrz na fundusze hedgingowe. Szuka si� w nich ludzi, którzy
zaakceptuj� „nadmiernie wysokie ryzyko biznesowe”].

� Wykazuje lekcewa��cy stosunek wzgl�dem przepisów i zobowi�za	 prawnych
[cho� osoba zbyt dobrze zaznajomiona z zasadami i procedurami zostanie
najprawdopodobniej uznana za „formalist�” lub potencjalnego wichrzyciela].

� Mówi wymijaj�co, nie chce wspó�pracowa� lub obra�a zespó� audytowy
[a kto by� kiedykolwiek mi�y dla zespo�u audytowego?].
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� Nie mo�e si� wykaza� �adnymi konkretnymi osi�gni�ciami [niestety trudno w ten
sposób zidentyfikowa� psychopat� — fa�szywe referencje to dla niego �aden
problem].

I cho� lista ta jest przydatna, pokazuje jednocze�nie, �e niektóre
potencjalnie trudne cechy s� jak najbardziej przydatne, gdy chce
si� odnie�� sukces w �wiecie korporacyjnym. To zapewne nie by�o
zamiarem PWC.

Nick Leeson — cz�owiek,
który doprowadzi� bank do ruiny
Nick Leeson zyska� niechlubn� s�aw� — i dosta� do�� poka
n�
odsiadk� — jako cz�owiek, który w 1995 roku w pojedynk� dopro-
wadzi� do ruiny bank Barings. Bank og�osi� upad�o��, kiedy osi�-
gn�� straty w wysoko�ci o�miuset dwudziestu siedmiu milionów
funtów, co stanowi�o podwójn� wysoko�� jego kapita�u obrotowego.
Nie
le jak na ch�opaka z Watford, który dziesi�� lat wcze�niej, zaraz
po uko�czeniu szko�y, zaczyna� jako urz�dnik bankowy w Coutts.

W 1992 roku, pracuj�c zaledwie od trzech lat dla Barings —
banku Jej Królewskiej Mo�ci — Nick zosta� mianowany kierow-
nikiem nowego dzia�u rynku transakcji terminowych w Singapore
International Monetary Exchange (SIMEX), gdzie bank dyspono-
wa� miejscem w radzie nadzorczej. Czy pojawi�y si� jednak jakie�
znaki ostrzegawcze, które, w por� zauwa�one, mog�y zmieni� dzia-
�ania banku? Zgodnie z tym, co napisa�a Judith Rawnsley w swojej
ksi��ce na temat skandalu Leesona, Going For Broke5, zanim Nick
wyjecha� do Singapuru, ubiega� si� o brytyjsk� licencj� maklera
londy�skiego City, ale spotka� si� z odmow�, bo w jego wniosku
znalaz�y si� pewne nieprawid�owo�ci. Spytany, czy ci��� na nim
jakiekolwiek wyroki s�dów okr�gowych, Nick odpowiedzia�: „Nie”.

                                                          
5 J. Rawnsley, Going for Broke: Nick Leeson and the collapse of Barings

Bank, HarperCollins, New York 1996.
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Jednak przyznaj�cy licencje urz�d do spraw papierów warto�cio-
wych (Securities and Future Authority) przeprowadzi� rutynow�
kontrol� i dowiedzia� si�, �e decyzj� s�du Nick mia� zap�aci� Natio-
nal Westminster Bank 2426 funtów, czego jeszcze nie zrobi�.
Barings zosta� powiadomiony o tym przez SFA, ale kiedy wkrótce
potem Nick zosta� wys�any do Singapuru i zacz�� ubiega� si�
o licencj� na Dalekim Wschodzie, sprawy ju� jakby nie by�o.

Innymi s�owy: by� to drobny, cho� by� mo�e bardzo istotny znak
ostrzegawczy, który kto� przeoczy�.

Nick zacz�� szybko dokonywa� samowolnych spekulacji, które
pocz�tkowo przynosi�y zyski — przy zwrocie z inwestycji równym
dziesi�ciu milionom funtów pierwszego roku wyrobi� a� dziesi��
procent mi�dzynarodowych zysków banku Barings, co da�o mu
na czysto premi� w wysoko�ci stu trzydziestu tysi�cy funtów poza
pensj� wynosz�c� pi��dziesi�t tysi�cy funtów.

Wkrótce jednak wszystko si� sko�czy�o. Nick musia� zacz��
u�ywa� jednego z „kont b��dów” (konta u�ywanego do korekcji
b��dów), �eby ukry� ponoszone straty. Straty by�y jednak coraz
wi�ksze — pod koniec roku 1994 si�ga�y dwustu o�miu milionów
funtów.

Ju� po upad�o�ci Baringsa ujawniono, �e w pa
dzierniku 1994
roku Nick sp�dzi� noc w areszcie za pokazanie ty�ka dwóm kobie-
tom i �e Barings pomóg� zatuszowa� ten fakt, boj�c si�, �e w prze-
ciwnym razie trafi do kolumny plotkarskiej „The International
Financing Review”6. Fakt, �e bank musia� zatuszowa� wykroczenie
jednego ze swoich pracowników, cho�by i niewielkie, powinien
by� alarmuj�cy — Nick powinien przynajmniej znale
� si� pod
baczn� obserwacj�.

W ko�cu w styczniu 1995 roku Nick straci� na japo�skiej gie�-
dzie papierów warto�ciowych ogromn� sum�. Uciek� i zostawi�
po sobie pot��ne d�ugi i li�cik, w którym napisa�: „Przepraszam”.

                                                          
6 Ibidem.
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Po tygodniu zosta� aresztowany i skazany na sze�� i pó� roku wi�-
zienia w singapurskim Changi, gdzie odsiedzia� trzy i pó� roku, po
czym — z powodów zdrowotnych — zosta� zwolniony.

O�eni� si� po raz drugi, zosta� prezesem klubu pi�karskiego
w Irlandii, wyda� te� kilka ksi��ek, w których opisa� swoje losy
„spekulanta” (na podstawie jednej z nich nakr�cono film Rogue
Trader z Ewanem McGregorem), i regularnie wyst�puje jako
mówca podczas ró�nych imprez. Mo�na poczyta� nawet o nim
na jego stronie internetowej, gdzie przyznaje, �e „dzi�ki swoim
do�wiadczeniom wiele zyska�”.

By� mo�e jednak Nick jest bardziej samokrytyczny, ni� nam
si� wydaje: w 2001 roku rozpocz�� studia psychologiczne.

Czy ju� mo�esz rozpozna� psychopat�?
I czy wygra�by The Apprentice?
Przeczytaj poni�sze scenariusze i oce� ka�dego z kandydatów na
pracownika firmy lorda Sugara7, decyduj�c, czy Twoim zdaniem ta
osoba to:

0 = kolega, z którym ch�tnie siedzia�by� przy jednym biurku
i wychodzi� na piwo.

1 = kto�, kto my�li tylko o sobie.
2 = korporacyjny psychopata.

W ka�dej serii jest czterech zawodników i wszyscy oni zostali
poddani skrupulatnej obserwacji.

 a) James Kendall. Przystojny i bystry, James zawsze zjawia
si� w pi�knie skrojonych garniturach. Ma wytworny akcent

                                                          
7 Lord Sugar (w�a�c. sir Alan Sugar) — angielski biznesmen, bohater

realizowanego przez BBC programu The Apprentice, w którym grupa
osób stara si� zdoby� lukratywn� posad� w jednej z jego firm
— przyp. red.
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i idealne CV obejmuj�ce dyplom dobrej uczelni i dziesi�� lat
do�wiadczenia zawodowego w szanowanej firmie doradczej,
w której szybko awansowa� na coraz wy�sze szczeble.

 b) Sarah Silversmith. Sarah ma pi�knie wymodelowane w�osy,
nieskazitelne garsonki, które podkre�laj� jej w�sk� tali�, i sza�owe
szpilki. Uko�czy�a �wietn� uczelni� i prowadzi�a w�asn� firm�
— doradztwo zarz�dzania mark� — któr� sprzeda�a w zesz�ym
roku za 1,2 miliona funtów.

 c) Dave Witchell. Przed rozpocz�ciem nagra� Dave
— z przylizanymi w�osami i twarz� dziecka — by� ulubie�cem
zespo�u. Jego garnitury mo�e nie s� obszarpane, ale na pewno
nie s� te� porz�dne, a Dave ju� dawno zd��y� je zdeformowa�,
ci�gle wpychaj�c r�ce do kieszeni. Ka�dy, kto stanie obok niego,
zamienia si� w po��danego s�uchacza nieko�cz�cych si�
anegdot, ekscentrycznych historyjek i j�kliwych komplementów.
CV? Nikt w�a�ciwie nie pami�ta, co w nim by�o napisane,
ale ka�dy by� pod wra�eniem, kiedy je czyta�.

 d) Jane Goodall. Strój Jane sk�ada si� z tanich spódnic o�ówkowych
i bia�ych koszul. Jane nabiera wody w usta, gdy rozmowa
schodzi na jej �ycie osobiste i rodzinne. Ale jej kariera zawodowa
idzie naprzód, a tu� po tym, jak wys�a�a swoje podanie do BBC,
zosta�a mianowana regionalnym dyrektorem do spraw
sprzeda�y.

Podczas pierwszych wywiadów w BBC ka�dy z zawodników mia�
odpowiedzie� na pytanie: „Dlaczego powinni�my ci� wybra� do
programu?”.

 a) James powiedzia�: „Bo wiem, �e jestem najlepszym kandydatem,
jaki kiedykolwiek pojawi� si� w programie. I nikt nie ma wi�kszej
woli wygranej ni� ja”.

0 1 2



Czy Twój kolega z pracy jest psychopat�?

43

 b) Sarah powiedzia�a: „Bo mog� nada� temu programowi zupe�nie
now� jako�� — odnios�am taki sukces, �e nawet sir Alan mo�e
si� czego� ode mnie nauczy�”.

0 1 2

 c) Dave powiedzia�: „Rety. Pewnie nie powinni�cie mnie wybiera�.
Ale parz� �wietn� herbat�”. (Mówi�c to, pu�ci� oko do
asystentki).

0 1 2

 d) Jane powiedzia�a: „Bo od szesnastego roku �ycia ci��ko
pracowa�am na tak� szans� i nie pozwol�, �eby mi przepad�a”.

0 1 2

Tu� przed rozpocz�ciem zdj�� do programu zawodnicy dostali
zaproszenie na nieformalne spotkanie z lordem Sugarem, Nickiem
i Karen.

 a) James podchodzi prosto do lorda Sugara i usi�uje wci�gn��
go w rozmow� o prezesach, których obaj znaj�. Na sir Alanie
nie robi to wra�enia, ale nie mo�e si� ju� wyrwa� Jamesowi.

0 1 2

 b) Dave odkrywa, �e chodzi� do tej samej szko�y co syn Nicka
i �e ich matki maj� tak samo na imi�. Mówi Nickowi, �e zawsze
go podziwia�; Nick dostaje pewnie wi�cej za udzia� w The
Apprentice ni� sir Alan?

0 1 2

 c) Sarah przysiada si� do Karen i pyta, czy ta nie u�ywa
przypadkiem szminki Mac Really Red? Okazuje si�, �e tak,
i kobiety wdaj� si� w d�ug� rozmow� na temat piel�gnacji
urody, rozmowa sprawia Karen ogromn� przyjemno��.
Wszyscy zawsze traktuj� j� bardzo powa�nie.

0 1 2
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 d) Jane przedstawia si� wszystkim zawodnikom, zapami�tuje ich
imiona i stara si� dowiedzie�, co lubi�, a czego nie. Zachowuje
si� jednak do�� opryskliwie i nie ma wystarczaj�cego uroku
osobistego, wi�c par� osób celowo wprowadza j� w b��d.

0 1 2

Pierwsze zadanie polega na tym, �e zawodnicy maj� kupi� ryb�
na porannym targu, a potem sprzeda� j� z zyskiem restauracjom.
James jest liderem zespo�u.

 a) James z miejsca organizuje tymczasowe „biuro” w domu The
Apprentice oraz wysy�a Sarah i Jane na targ. Potem obdzwania
wszystkich znanych sobie PR-owców, �eby spyta�, jak najlepiej
rozreklamowa� swoje nowe przedsi�biorstwo rybne.

0 1 2

 b) Sarah przejmuje dowodzenie na targu — wysy�a Jane, �eby
sprawdzi�a ceny na poszczególnych stoiskach, a sama idzie
na kaw� z kierownikiem targowiska.

0 1 2

 c) Dave dzwoni do pewnej eleganckiej blondyny, która jest szefem
kuchni w jednej restauracji, i mówi Sarah, �eby sfinalizowa�a
transakcj�. Potem, �eby uczci� udan� akcj�, id� z Jamesem
i Sarah na d�ugi lunch.

0 1 2

 d) Jane sprawdza ceny ryb na wszystkich stoiskach, kupuje prawie
najtaniej i sprzedaje ca�� parti� znajomej Dave’a (jak poleci�a
jej Sarah).

0 1 2

Lord Sugar zaprasza Dave’a, Jamesa, Sarah i Jane do sali posie-
dze� — ich dru�yna przegrywa. (Okaza�o si�, �e ryby by�y kiep-
skiej jako�ci i szefowa kuchni zrezygnowa�a z zakupu).
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 a) James mówi: „Wszyscy mnie zapewniali, �e nie ma �adnych
problemów — zrobi�em, co mog�em, �eby rozreklamowa�
nasz biznes. Restauracja pope�ni�a powa�ny b��d”.

0 1 2

 b) Dave mówi: „Rany. Ostatecznie to ja nagra�em transakcj�
— pozostali musieli tylko sprawdzi�, czy ryby s� �wie�e.
Zawiod�em si� na nich”.

0 1 2

 c) Sarah mówi: „Gdyby nie ja, Jane nawet by nie wiedzia�a, gdzie
jest targ, a co dopiero — co ma tam robi�. A Dave w ogóle nam
nie powiedzia�, �e ostatecznie nie dosz�o do transakcji”.

0 1 2

 d) Jane mówi: „Da�am si� oszuka� handlarzowi”.

0 1 2

W po�owie serii zawodnicy i zespó� sp�dzaj� razem wieczór
w knajpie. To szansa, �eby si� troch� wyluzowa�.

 a) Sarah upija si�, narzeka g�o�no w damskiej toalecie na
pozosta�ych, a na koniec wciska operatorowi swój numer
telefonu.

0 1 2

 b) Dave zaci�ga Nicka i realizatora w k�t, raczy ich whisky
i cygarami, a zaraz potem wychodzi z nimi do kasyna,
gdzie graj� w pokera na koszt realizatora BBC. Kiedy podrzuca
realizatora do domu — realizator jest tak pijany, �e nie jest
w stanie samodzielnie sta� — Dave ukradkiem zaleca si� do
jego �ony.

0 1 2

Jane nie pije alkoholu i przed dwudziest� druga wraca do domu,
0 1 2
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 c) James zamawia gram kokainy i idzie na szybki numerek
do toalety z �adn�, m�od� asystentk� — Dave powiedzia�
mu wcze�niej, �e dziewczyna jest �atwa.

0 1 2

Pod koniec serii nasi „bohaterowie” wchodz� do fina�u. Przed
podj�ciem ostatecznej decyzji lord Sugar wyg�asza krótkie pod-
sumowanie ka�dej z osób.

 a) „James — jeste� bystry. Wygl�dasz na idealnego kandydata.
Oczarowa�e� wszystkich i dokona�e� kilku m�drych transakcji.
Ale mam wra�enie, �e si� popisujesz — i to mi si� nie podoba”.

0 1 2

 b)  „Sarah — bez w�tpienia robisz wra�enie. Ale za du�o
mówisz. To irytuj�ce. I odnios�a� sukces — to mnie zastanawia.
Po ci ten program? Mylisz si�, je�li s�dzisz, �e mo�esz mnie
czegokolwiek nauczy�. Mo�e i jestem stary, ale znam
wszystkie sztuczki”.

0 1 2

 c)  „Dave — jeste� lubiany. Nick stan�� w twojej obronie,
mimo �e widzieli�my si� na tej sali tyle razy, �e nie chce mi si�
nawet liczy�. Ale mam zaufanie do Nicka. Wi�c zaufam
i tobie. Mam wra�enie, �e potrafisz wykorzysta� swój rozum.
Pod wieloma wzgl�dami przypominasz mi mnie samego
z czasów m�odo�ci”.

0 1 2

 d)  „Jane — jeste� pracowita. Chcesz do czego� doj��. Podoba mi
si� to. Czasem za du�o gadasz, ale przynajmniej wiesz,
co mówisz. Jeste� okej”.

0 1 2
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Wytypowa�e� psychopat�?
DAVE to nasz psychopata. Jest najbardziej �liski ze wszystkich
korporacyjnych �mij. Potrafi zauroczy� tych, którzy mog� mu
pomóc, i unika przem�czania si�; jego wy�wiechtane garnitury
i j�kanie si� pozwalaj� mu zamaskowa� jego przero�ni�te ego.

JAMES jest potencjalnym psychopat� korporacyjnym — my�li
tylko o sobie, ale swoim nastawionym na doznania, bezmy�lnym
zachowaniem potrafi zaszkodzi� te� samemu sobie.

SARAH mog�aby zdoby� par� punktów w PCL-R — mo�e mie�
sk�onno�ci do manipulowania lud
mi, których uda jej si� ocza-
rowa� (cho� takich ludzi nie ma zbyt wielu).

JANE w ogóle nie ma cech psychopatycznych — desperacko pra-
gnie wygra� i zmieni� swoje �ycie, ale najprawdopodobniej czeka
j� tylko rola pracowitego i niezbyt lubianego biurowego koz�a
ofiarnego.

Podsumowanie i rady
Psychopata w pracy to sprytna bestia. Wie, �e jego nowi koledzy
i kole�anki za�o�� z góry, �e jest normalnym cz�owiekiem o odpo-
wiednich kwalifikacjach. Obróci to wi�c na swoj� korzy��, a poda-
j�c Ci r�k�, wbije Ci nó� w plecy. Nie�wiadomie staniesz si� jego
pionkiem — dostarczysz potrzebnych mu informacji w zamian
za mo�liwo�� p�awienia si� w blasku sukcesu, jaki mu towarzyszy.
Psychopata w drodze na szczyt wykorzysta wszystkie koz�y ofiarne
i wkradnie si� do gabinetu szefa, a mo�e nawet i na jego sto�ek.
Patroni z jego otoczenia mo�e i byli wystarczaj�co m�drzy, �eby
doj�� na szczyt — ale nie do tego stopnia m�drzy, �eby nie da� si�
oszuka�. Poza tym nawet je�li ostatecznie to sobie u�wiadomi�,
niewielu b�dzie chcia�o si� do tego przyzna�. A psychopata wybie-
rze sobie po prostu kolejn� ofiar�.
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Je�li przeczyta�e� uwa�nie ten rozdzia�, rozpoznasz sygna�y
ostrzegawcze. Ale co mo�esz z nimi zrobi�?

� Przede wszystkim nie nazywaj swojego kolegi psychopat�. Ju� samo to mo�e zosta�
uznane za agresj� w miejscu pracy i na pewno w niczym Ci nie pomo�e. Zamiast
tego skup si� na budowaniu trwa�ych relacji z pozosta�ymi pracownikami, �eby
psychopacie by�o trudniej Tob� manipulowa� i torpedowa� Twoje plany.

� Dopilnuj, �eby zapozna� si� z polityk� firmy i panuj�cymi w niej zasadami,
oraz sprawd�, jakie masz mo�liwo�ci, je�li musisz si� na kogo� poskar�y�. Pami�taj
jednak, �eby skar�y� si� wy��cznie w naprawd� wa�nych sprawach, bo w ten sposób
zyskasz wi�ksze zainteresowanie.

� B�d� przejrzysty w swoich dzia�aniach zawodowych — zawsze informuj odpowiednie
osoby o tym, co robisz, i przechowuj kopie wszystkich dokumentów, raporty
ze spotka	 itd. (w ten sposób nie staniesz si� koz�em ofiarnym, je�li co� pójdzie
nie tak).

� Zapomnij o zasadzie wzajemno�ci, zgodnie z któr� je�li kto� powie lub zrobi dla
Ciebie co� mi�ego, to musisz odwdzi�czy� si� mu tym samym. M�drzy psychopaci
znaj� t� zasad� i wykorzystuj� j� do w�asnych celów. Je�li psychopatyczny kolega
zdradza Ci poufn� informacj� albo dzieli si� ploteczk�, rad� czy wyra�nie osobist�
informacj�, u�miechnij si� uprzejmie, ale nie miej poczucia, �e jeste� mu co� winien
w zamian.

� Trzymaj si� z daleka od biurowych plotek. Dokonuj w�asnej oceny na podstawie
swoich do�wiadcze	 z lud�mi.

� Je�li s�dzisz, �e cz�onek zespo�u du�o gada, ale ma�o robi, udowodnij to jakim�
dyskretnym dzia�aniem lub konkretnymi wynikami (nie za� korporacyjn� gadk�,
która tak naprawd� nic nie znaczy). Udokumentuj wszystko i dokonaj odpowiedniej
oceny.
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