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MIEJSCE ZBRODNI

Burzową nocą ciemny sedan agenta Mike’a McNally’ego płyn
nie zatrzymał się przed głównym wejściem organizacji ACME. 

Pojedyncze niebieskie światło migoczące na dachu osobliwie kon
trastowało z odległymi błyskawicami. McNally wyszedł z samo
chodu, otrzepał popiół z płaszcza i ostatni raz zaciągnął się tanim 
cygarem.

Był to już trzeci przypadek zabójstwa w tym miesiącu, wszystkie 
łączyło jedno nazwisko – Zmiana. Dochodzenie przyczyn śmierci 
Zmian stało się prawdziwym życiowym powołaniem McNally’ego. 
W ciągu kolejnych lat podłoże śmiertelnych wypadków stawało 
się dla niego coraz bardziej klarowne. Zmiana wprowadzana do 
organizacji była różnie przyjmowana. Z reguły wydawało się, że 
zaczyna spajać się z organizacją, lecz po jakimś czasie, mimo wcześ
niejszego braku niepokojących sygnałów, znajdowano ją martwą. 
Często nie stwierdzano żadnych widocznych ran. Dowody zawsze 
były ulotne, a sprawcy nigdy nie udawało się znaleźć.

Tym razem jednak agent McNally był zdeterminowany, żeby 
złapać zabójcę. Zgasił cygaro, wyciągnął notes z kieszeni i powoli 
skierował się ku drzwiom.

Prześlizgnął się pod żółtą taśmą policyjną z napisem „Wstęp 
wzbroniony” i wszedł do sali konferencyjnej. Wewnątrz panowała 
krzątanina. Fotograf robił wiele ujęć ofiary, w grupkach po dwie–trzy 
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osoby wymieniano poglądy na temat tego, co się stało. Ciało 
Zmiany było oparte na stole konferencyjnym. Tuż obok jej prawej 
dłoni leżała przewrócona szklanka. Na stole widoczne były mokre 
plamy rozlanego płynu.

Do McNally’ego podszedł nieznajomy mężczyzna i podał mu 
złożoną kartkę.

– Koroner prosił, żeby to panu przekazać – powiedział.
McNally rozłożył kartkę i przeczytał:

•  prawdopodobnie zabójstwo;
•  możliwa przyczyna śmierci – otrucie;
•  godzina zgonu – dzisiaj między 7 a 8 rano;
•  więcej szczegółów po dokładnej autopsji.

McNally poprosił wszystkich o opuszczenie pomieszczenia 
i zaczął badać miejsce zbrodni. Gdy po godzinie wyszedł, na ze
wnątrz czekała na niego kobieta.

– Nazywam się Anna – powiedziała. – Będę pana asystentką. 
Polecono mi spełniać wszelkie pana życzenia.

McNally domyślał się, kim są główni podejrzani. Z doświad
czenia wiedział, że są nimi zawsze te same osoby. Otworzył notes 
i spojrzał na przygotowaną przez siebie listę.
1.  Kultura – określa dominujące postawy, przekonania i wzorce 

zachowań, które charakteryzują organizację.
2.  Zaangażowanie – buduje osobistą motywację i wewnętrzne 

przekonanie o celowości zaangażowania się w nowości wpro
wadzone przez Zmianę.

3.  Patron – wysoko usytuowana w hierarchii firmy osoba, która 
ma formalną władzę dysponowania zasobami (takimi jak czas, 
środki finansowe czy zasoby ludzkie), by zainicjować i wdro
żyć Zmianę oraz utrzymać wprowadzone przez nią rezultaty; 
na niego spada pełna odpowiedzialność za sukces Zmiany.
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4.  Zespół Liderów Zmiany – aktywnie wprowadza Zmianę  
do organizacji – jednym głosem rozwiewa związane z nią 
wątpliwości.

5.  Komunikacja – umożliwia dialog między liderami zmiany 
i tymi, których ona dotyczy.

6.  Pilność – wyjaśnia, dlaczego Zmiana jest potrzebna i jak szyb 
ko pracownicy muszą zmienić sposób wykonywania swoich 
obowiązków.

7.  Wizja – przedstawia jasny i pociągający obraz przyszłości po 
wdrożonej z sukcesem Zmianie.

8.  Plan – wyjaśnia przyczyny nadrzędności Zmiany w stosunku 
do innych inicjatyw i zwykłych obowiązków; współpracuje 
z tymi, których dotyczy Zmiana – przygotowują oni szczegó
łowy i realistyczny plan jej wprowadzenia, a następnie definiują 
oraz stwarzają niezbędne zaplecze do wspierania Zmiany.

9.  Budżet – analizuje finansowe aspekty proponowanej Zmiany, 
określa, jak najlepiej ulokować ograniczone zasoby i zapewnia 
godziwy zwrot z inwestycji (ROI).

10. Trener – przeprowadza odpowiednie szkolenia, żeby ci, któ
rzy muszą dokonać Zmiany, mieli niezbędne umiejętności do 
przejścia przez proces jej wdrażania i odnosili sukcesy w przy
szłej zmienionej organizacji.

11. Zachęta – docenia i/lub nagradza właściwe osoby, żeby wzmoc
nić ich pożądane zachowania i zdopingować do osiągania 
wyników, które umożliwią Zmianę.

12. Zarządzanie Wydajnością – ustala cele, formułuje oczeki
wania dotyczące rezultatów i odpowiednich zachowań, które 
umożliwiają Zmianę, monitoruje postępy realizacji celów, 
zapewnia informację zwrotną, szkolenia i formalnie porównuje 
założenia z uzyskanymi wynikami.

13. Odpowiedzialność – dba, aby zachowania i osiągane rezul
taty były spójne z uzgodnionymi i zaplanowanymi celami oraz 
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aby liderzy organizacji popierali swoje słowa czynami; ustala 
konsekwencje zachowań i wyników blokujących Zmianę.

McNally wyrwał kartkę z notesu i wręczył ją Annie.
– Muszę jak najszybciej porozmawiać z tymi osobami – powie

dział. – Każda z nich będzie musiała poświęcić mi od pół godziny 
do czterdziestu pięciu minut. Czy może się pani tym zająć?

– Już się robi.
– Dobrze by było, gdyby mogła pani również dostarczyć mi 

kopię schematu struktury organizacyjnej firmy. Chciałbym się 
przekonać, kto z kim pracuje – dodał McNally.

Asystentka przewidziała taką prośbę i wręczyła mu przygoto
waną wcześniej kartkę z narysowanym schematem. Po chwili już 
jej nie było.

Patron

Pracownicy

TrenerPlan

Zarządza-
nie  

Wydaj- 
nością

Odpowie-
dzialność

Zespół 
Liderów 
Zmiany 
(Paker)

WizjaPilnośćBudżet

Komuni- 
kacja

Zaanga- 
żowanieZachęta



PIERWSZA PODEJRZANA  
– KULTURA

Odziewiątej następnego ranka agent McNally siedział w sali 
konferencyjnej, w której została uśmiercona Zmiana, i prze

glądał swoje notatki. Podniósł oczy, gdy do pokoju weszła Karolina 
Kultura. Wiedział, że będzie pierwszą przesłuchiwaną – gdyby 
nie to, nigdy by jej nie rozpoznał. Kultura była drobna i niepozor 
na, nie była ani pociągająca, ani nieatrakcyjna. Nie miała w sobie 
nic szczególnego i McNally pomyślał, że gdyby spotkał ją na ulicy, 
pewnie nie zwróciłby na nią uwagi.

– Dzień dobry – powiedział McNally, starając się ukryć swoje 
zaskoczenie. – Jak się pani dzisiaj miewa?

– Bardzo dobrze – odpowiedziała Kultura. – A pan? – jej głos 
był głęboki i przyjemny.

 – W porządku, w porządku. Dziękuję bardzo. 
„Dlaczego zapytałem ją, jak się miewa? Zwykle tego nie robię. 

Z reguły zadaję pytania dotyczące popełnionej zbrodni” – pomyślał 
McNally.

– Czy ma pan do mnie jakieś pytania? – jej głos wyrwał go  
z zamyślenia.

– Tak, oczywiście. Gdzie pani była wczoraj rano? – zapytał.
– Byłam tutaj. Jestem tutaj cały czas.
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McNally nie zinterpretował jej słów jako przejawu użalania się 
nad sobą albo narzekania. Było to po prostu stwierdzenie faktu.

– Czy odwiedzała pani jakiś konkretny wydział? – zapytał.
– O tak. Robiłam zwykłą rundkę. Jestem w każdym wydziale 

prawie każdego dnia.
– Czy ktoś wczoraj panią tutaj widział?
– Interesujące pytanie – odpowiedziała Kultura.  – Wszyscy są 

bardzo zapracowani. Spójrzmy prawdzie w oczy: rzadko kto do
strzega moją rolę. Nie mogę więc odpowiedzieć na pana pytanie. 
Będzie pan musiał zapytać innych.

McNally musiał mocno nadstawić uszu, żeby ją usłyszeć.
– Jak opisałaby pani wasze relacje ze Zmianą?
– Jako dyskretne – Kultura nie zastanawiała się ani chwili nad 

odpowiedzią.
– Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej? – naciskał McNally.
– Zmiana powinna być dobrze rozpoznawalna – odpowiedziała. 

– Konsultowała się ze mną parę razy, ale nasze kontakty nazwa
łabym poufnymi. 

– Konsultowała się z panią? Czy była pani w stanie jej pomóc?
– Wydaje mi się, że tak. Choć tak naprawdę trudno powiedzieć. 

Zarządzanie w skali mikro nie jest moją domeną. Ponieważ nigdy 
nie przychodziła do mnie dwa razy z tym samym problemem, za
kładałam, że radziła sobie z tymi, z którymi musiała się zmierzyć.

– Zarządzanie w skali mikro... Czy to znaczy, że Zmiana skła
dała pani raporty?

– Ależ nie – odpowiedziała Kultura, a McNally’emu wydawało 
się, że lekko się uśmiechnęła. – Nikt nie składa mi żadnych rapor
tów. Jestem tutaj dłużej, niż mógłby pan sądzić. Moją rolą zawsze 
było definiowanie przekonań, które stanowią podstawę naszego 
funkcjonowania. Można to porównać do kompasu wskazującego 
kierunek, ale nie do mapy, która szczegółowo pokazuje, jak dostać 
się z punktu A do punktu B.



Pierwsza podejrzana – Kultura         11

– O czym dyskutowałyście ze Zmianą w czasie waszej ostatniej 
rozmowy? – zapytał McNally.

– O wartościach i walorach! – Kultura odpowiedziała tak głoś 
no, że McNally wbił się mocniej w krzesło. Nie ściszyła głosu, 
którego natężenie było teraz zbyt duże, biorąc pod uwagę rozmiar 
pomieszczenia i bliskość rozmówcy. – Zmiana chciała osiągnąć 
zamierzone cele, wykorzystując wartości, którymi kieruje się na
sza organizacja. Starałam się jej wytłumaczyć, że do tych wartości 
powinna dostosować swoje działania, ponieważ gdy działania są 
zgodne z wyznawanymi wartościami, zwiększają się szanse osiąg
nięcia sukcesu.

– Wspomniała pani również o walorach? – zapytał McNally 
spokojnym głosem, co było nieuświadomioną próbą wyciszenia 
rozmówczyni. Nie pomogło. Kultura zaczęła jeszcze głośniejszy 
monolog, który McNally mógł opisać wyłącznie jako przesadnie 
aktorski.

– „W” oznacza wysoką efektywność. Aby osiągnąć nasze cele 
biznesowe, musimy działać bardzo efektywnie. Musimy dbać o właś
ciwą alokację naszych zasobów i kontrolować koszty.

„A” oznacza aktywne słuchanie i zrozumienie. Podstawą zro
zumienia jest słuchanie. Każdy z nas ma własny punkt widzenia 
na bieżącą sytuację lub nadarzające się okazje. Dzięki aktywnemu 
słuchaniu i wysiłkowi włożonemu w zrozumienie innych poglądów 
podejmujemy lepsze decyzje.

„L” oznacza ludzi i pracę zespołową. Możemy osiągnąć więcej, 
pracując jako zespół. W ACME zgadzamy się, że „co dwie głowy, 
to nie jedna”.

„O” oznacza opiekę nad klientami. Mamy wielu klientów i każ
demu musimy zapewnić najwyższy poziom usług.

„R” oznacza radykalną doskonałość. Nasze produkty są naszym 
źródłem utrzymania. Nie akceptujemy niczego poniżej najwyższego 
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poziomu doskonałości – Kultura niemal jednym tchem wyrecy
towała opis wszystkich walorów.

Kontrast między pierwszym wrażeniem, jakie Kultura wywarła 
na McNallym, a energią jej wypowiedzi na temat wartości cenio
nych w organizacji ACME był zadziwiający. Jednak już po chwili 
agent doszedł do wniosku, że siła przekazu i poziom decybeli nie
koniecznie są tym samym. Zwrócił uwagę, że Kulturze brakowało 
pasji, a głośne wypowiadanie słów było substytutem prawdziwych 
uczuć.

– Głośno i wyraźnie wypowiedziała się pani na temat wartości 
– powiedział McNally. – Jednak mogę się założyć, że to, co dzieje 
się w organizacji, nie odpowiada głoszonym wartościom.

Kultura nie odpowiedziała. McNally zauważył, że w trakcie 
całej rozmowy nawet nie mrugnęła okiem.

– Czy mogłaby pani jakoś to skomentować? – zapytał uprzejmie.
– Oczywiście, ale nie myślałam, że zadał mi pan pytanie – po

wiedziała już cichszym głosem. – Jak mówiłam już wcześniej, moja 
praca polega na budowaniu podstaw i wskazywaniu kierunku. 
W ogóle nie kontroluję, czy poszczególne osoby lub całe zespoły 
kierują się naszymi wartościami.

McNally zastanawiał się, jak dobrze Kultura zna Odpowie
dzialność. Wiedział, że kiedy Odpowiedzialność dobrze wykonuje 
swoją pracę, wzmacnia zachowania inicjowane przez Kulturę. 
McNally spotkał się z wystarczającą liczbą podobnych przypad
ków, by nabrać przekonania, że w organizacji zawsze występują 
pewne rozbieżności między głoszonymi wartościami a codziennymi 
działaniami pojedynczych osób. Podejrzewał, że w tym przypadku 
dzieli je raczej głęboka przepaść niż niewielka szczelina. Założył, 
że Kultura nie będzie chciała wziąć odpowiedzialności za te różnice, 
więc zmienił taktykę.

– Czy ma pani jakieś podejrzenia, kto mógł zabić Zmianę?  
– zapytał.
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– Nie mam najmniejszego pojęcia – odpowiedziała bez zasta
nowienia Kultura.

– Spędza pani tutaj długie godziny, pani wpływ na organizację 
jest oczywisty, więc musi pani mieć jakieś podejrzenia. Czy ktoś 
nie lubił Zmiany? Czy ktoś chciał się jej pozbyć? – nie ustępował 
McNally.

– Pan mi schlebia, agencie McNally. Tak, jestem tutaj od dłuż
szego czasu i każdego dnia pracuję codziennie przez wiele godzin. 
Chciałabym myśleć, że miałam i ciągle mam jakiś wpływ na naszą 
organizację. Jednak nie jestem w stanie panu powiedzieć, kto zabił 
Zmianę.

McNally złapał się na tym, że pochyla się w stronę Kultury za
hipnotyzowany słodkim brzmieniem jej głosu.

Nastąpiła długa pauza, po czym Kultura zapytała:
– Czy mogłabym jeszcze panu w czymś pomóc?
– Dziękuję, to chyba wszystko. Gdzie panią znajdę, gdybym 

miał jakieś dodatkowe pytania?
– Będę kręcić się w pobliżu.
Agentowi wydawało się, że zauważył coś na kształt uśmiechu. 

Spojrzał w swoje notatki, żeby sprawdzić, kto jest następny na liście. 
Podniósł oczy i zaczął mówić:

– Dziękuję pani za...
Ale Kultury już nie było. Spojrzał za siebie, drzwi były zam

knięte. Nie słyszał, by ktoś je otwierał bądź zamykał. Z pewnym 
zakłopotaniem odsunął krzesło i zajrzał pod stół. Nikogo tam nie 
było. „Dziwne – pomyślał. – Naprawdę dziwne”.






