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ZAUFANIE JAKO STRATEGIA RADZENIA SOBIE Z NIEPEWNOŚCIĄ 
I RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH REALIZUJĄCYCH 
PROJEKTY 

Streszczenie. Zaufanie jest stymulatorem i podstawą każdej działalności w 
organizacji, daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala szybko reagować na 
zmiany zachodzące w otoczeniu. W przedsiębiorstwach podejmowane są 
działania, które mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka bądź niepewności. 
Projekty niejednokrotnie obdarzone są większym ryzykiem niż rutynowa 
działalność organizacji. W artykule przedstawiono istotę zaufania, jego wpływ na 
funkcjonowanie organizacji i aktywności związane z ryzykiem i niepewnością w 
projektach. 
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TRUST AS A STRATEGY OF COPING WITH UNCERTAINTY AND RISK 
IN ENTERPRISES IMPLEMENTING PROJECTS 

Abstract. Trust is the foundation and stimulus for every activity in the 
organization, it gives a sense of security and allows you to quickly react to 
changes in the environment. In enterprises, actions are taken that may lead to the 
risk or uncertainty. Projects are often more at risk than routine activities of an 
organization. The article presents the essence of the trust, its impact on the 
functioning of the organization in today's world and the activity related to the 
risks and uncertainties in projects. 
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1. Wstęp 

Warunki funkcjonowania organizacji w dzisiejszym świecie są złożone i zmienne, 

powodują niepewność, a proste i powtarzalne działania nie przynoszą satysfakcjonujących 

efektów. Popularność projektów stale rośnie, a organizacje zmieniają podejście do swojego 

funkcjonowania z procesowego na projektowy, aby dostosować się do ciągle zmieniającego 

się otoczenia.1 Współcześnie organizacje zmuszone są do ciągłego ewoluowania swojej 

działalności. Zrodziła się potrzeba formułowania nowych filozofii biznesu i wartości 

przedsiębiorstwa na globalnym rynku oraz stosowania rozwiązań, które przyniosą przewagę 

konkurencyjną.  

Zarówno zarządzanie poprzez projekty w organizacjach jak i zaufanie nabierają dużej 

wartości w środowisku biznesowym. „Aktualnie projekty w organizacjach coraz 

powszechniej są traktowane jako droga i sposób realizacji celów zarówno strategicznych, jak i 

biznesowych, co oznacza realizację szeregu projektów o różnej skali.”2 Równocześnie 

organizacje świadomie decydują się na kierowanie się wartościami zawartych w kulturze 

organizacyjnej opartej na zaufaniu oraz przyjęciu strategii opartych na zaufaniu.3 W każdym 

przedsiębiorstwie podejmowane są działania, które mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka 

bądź niepewności. Projekty niejednokrotnie obdarzone są większym ryzykiem niż rutynowa 

działalność organizacji, ze względu na swój charakter. Zaufanie nieodzownie wiąże się z 

niepewnością i może być skuteczną strategią radzenia sobie z ryzykiem, a wysoki poziom 

zaufania może zdecydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

W artykule pojęto próbę omówienia istoty zaufania i jego znaczenia we współczesnych 

przedsiębiorstwach, które realizują projekty. Artykuł ma na celu przedstawienie jak strategia 

zaufania wpływa na radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem w realizowanych projektach na 

podstawie studiów literaturowych. 

2. Podstawowe definicje zaufania  

„Zaufanie jest to podstawowa strategia radzenia sobie z niepewnością i niemożnością 

kontrolowania przyszłości [...] jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych, 

przyszłych działań innych ludzi.”4 Zaufanie pozwala dostosować się jednostkom do 

środowiska społecznego i korzystać z większej ilości możliwości dzięki racjonalnemu 

                                                 
1 Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012, 
s. 15-16. 
2 Janasz K., Wiśniewska J. (red.): Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014, s. 9-11. 
3 Krot K., Lewicka D.: Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 11-13. 
4 Sztompka P.: Zaufanie fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 70-71. 
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przewidywaniu i stawianiu czoła nieznanej przyszłości.5 „Zaufanie to poziom subiektywnego 

prawdopodobieństwa, według którego jedna ze stron ocenia wykonanie konkretnego działania 

przez drugą stronę oraz szacuje, jakie będą skutki tego działania. Ocena jest dokonywana 

zanim nastąpi możliwość skontrolowania tego działania.”6 Zaufanie ma też swoje definicje w 

naukach o zarządzaniu. Griffin definiował zaufanie jako poleganie na zachowaniu osoby w 

celu osiągnięcia pożądanego, ale niepewnego celu w sytuacji ryzykownej.7 Rudzewicz 

przedstawił zaufanie jako koncepcję zarządzania „[…]opartą na normach i wartościach 

dotyczących kompetencji, życzliwości i uczciwości we wszelkich działaniach organizacji i jej 

relacji z otoczeniem.”8 Bugdol określił je jako „[…]główną wartość organizacyjną której 

osiąganie wymaga silnych podstaw etycznych, a w praktyce zarządzania wyznaczenia 

wartości operacyjnych. Wartość ta wpływa na wyniki ekonomiczne i powinna być 

przedmiotem trwałych pragnień i działań. Jest przekonaniem, że podejmowane działania 

doprowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów i uzyskania takich korzyści, które będą 

korzystne dla wszystkich interesariuszy.”9 Obok zaufania znajdują się jeszcze dwa pojęcia, 

ściśle z nim związane: nieufność i brak zaufania. „Nieufność jest to przekonanie i oparta na 

tym rezygnacja z działania lub działania obronne, że niepewne przyszłe działania innych 

podmiotów, będą dla nas szkodliwe. Brak zaufania to zawieszenie oczekiwań  

i działań wobec innych, którzy są potencjalnie dla nas istotni, ale o których nie mamy 

wyrobionego przekonania.”10 

W typologii zaufania wyróżnia się dwa podstawowe jego nurty: normatywne i 

strategiczne.11 Zaufanie normatywne jest postawą moralną, zakłada, że ludzie powinni sobie 

wzajemnie ufać i oczekiwać od siebie przewidywalnego, szczerego zachowania, zgodnego z 

ich wartościami moralnymi nabytymi w procesie socjalizacji.12 Zaufanie strategiczne oparte 

jest na wiedzy, czyli na posiadanych informacjach i doświadczeniu. Zaufanie strategiczne jest 

przejawem niepewności i polega na prognozowaniu zachowań drugiej osoby w określonym 

kontekście sytuacyjnym.13 Decyzja dotycząca zaufania zapada wtedy, gdy korzyści z dobrej – 

przyszłej relacji z partnerem i reputacja mogą być większe niż możliwość hipotetycznego 

                                                 
5 Earle T.C., Cvetkovich G.T.: Social Trust: Toward a Cosmopolitan Society, Praeger, New York 1995, s. 38.  
6 Gambetta D.: Can We Trust Trust? [w] Gambetta D.: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil 
Blackwell, Oxford, 2000 [cyt. za:] Krot K., Lewicka D.: Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 20. 
7 Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996. 
8 Rudzewicz A.: Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2016, s. 30. 
9 Bugdol M.: Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, 
s. 158. 
10 Sztompka P.: Zaufanie fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 99. 
11 Uslander E.C.: Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] Socjologia codzienności, red. Sztompka P., 
Boguni-Borowska M., Znak, Kraków 2008, s. 182-190. 
12 Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo PWN, Warszawa –Wrocław 
1997. 
13 Osika G.: Zaufanie – kapitał negocjacyjny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja 
i Zarządzanie z. 65, nr kol. 1879, Gliwice 2013, s. 298.  
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oszustwa.14 D. Harrison, L.L. Cummings, N.L. Chervany określili pięć wzajemnie 

oddziałujących na siebie czynników zaufania: osobowościowe, kalkulacyjne, instytucjonalne, 

percepcyjne, kumulacyjne – oparte na wiedzy.15 Elementy te w całości tworzą proces 

budowana zaufania w organizacji.16 Osobowościowe są oparte na wrodzonych i nabytych 

cechach osobowości pracownika organizacji. Cechy, które świadczą o personalnej skłonności 

do zaufania to: empatia, wrażliwość, odpowiedzialność, emocjonalna powściągliwość. 

Kalkulacyjne dotyczą prostej kalkulacji korzyści i kosztów wynikających z danej relacji i 

świadczą o dobrym systemie motywacyjnym występującym w organizacji, świadomości 

tożsamości organizacyjnej oraz zaangażowaniu pracowników w sprawy organizacji. 

Instytucjonalne przejawiają się poprzez formalne regulacje, które kształtują poczucie 

bezpieczeństwa. Percepcyjne polega na obserwacji, analizie oraz reakcji na zachowania i 

postępowania innych jednostek. Kumulacyjne – oparte na wiedzy jest najbardziej trwałą 

kategorią zaufania, rozwija się za pomocą gromadzonych doświadczeń w długim okresie 

czasu.17, 18 Inną koncepcję etapów zaufania przedstawiają Dietz i Hartog, którzy uzależniają 

etapy zaufania od poziomu i rozwoju relacji pomiędzy podmiotami. Pierwszym etapem jest 

zaufanie oparte na strachu, które nie spełnia warunków zaufania i wiąże się z nieufnością 

spowodowaną zastraszeniem, brakiem dobrej woli obydwu stron oraz brakiem pozytywnych 

oczekiwań od partnera relacji. Kolejnym jest zaufanie kalkulacyjne, które wiążę się tylko z 

analizą zysków i strat i podparte jest niskim zaufaniem. Dwa pierwsze etapy: zaufanie oparte 

na strachu i kalkulacyjne są poniżej progu realnego zaufania. Powyżej tego progu znajdują się 

zaufanie oparte na wiedzy, zaufanie relacyjne i zaufanie oparte na identyfikacji. Zaufanie 

oparte na wiedzy jest uwarunkowane pozytywnym oczekiwaniem dotyczącym partnera, jego 

motywów, uczciwości, możliwości i wiąże się z zaufaniem pewnym. Zaufanie relacyjne jest 

ewaluacją obserwacji do osobistych doświadczeń i może być nazywane zaufaniem wysokim. 

Kompletne zaufanie pojawia się gdy obydwa podmioty przyjmują wspólne wartości i mogą 

wzajemnie reprezentować swoje interesy.19 Koncepcje te pokazują, że zaufanie zmienia się w 

czasie w zależności od doświadczenia i stopnia więzi z partnerem. 20  

                                                 
14 Sztompka P.: Zaufanie fundament społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 53. 
15 Harrison Mcknight D., Cummings L.L., Chervany N.L.: Trust Formation in New Organizational Relationship, 
Academy of Management Review nr 3, 1998. 
16 Paliszkiewicz J.: Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii 
Produkcji, Materiały Konferencyjne, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane 2011, s. 227-229. 
17 Bratnicki M., Strużyna J.: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Katowice 2001, s. 99. 
18 Walecka-Jankowska K.: Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013. 
19 Dietz G., den Hartog D. N.: Measuring trust inside organizations. Personnel Review 2006, t. 35, nr 5, s. 557-
558.  
20 Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w przedsię-
biorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 30-32. 
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3. Zaufanie w przedsiębiorstwach realizujących projekty 

Przedsiębiorstwa i realizowane w nich projekty funkcjonują w świecie, który 

charakteryzuje się uzależnieniem od konkretnych warunków, poczuciem indeterminacji oraz 

niepewnością. Niepewność spowodowana jest czynnikami takimi jak: globalizacja  

i współzależność podmiotów, zróżnicowanie ról i zawodów w skali makrootoczenia oraz 

mikrootoczenia, multikulturowe społeczeństwo, złożoność systemów instytucjonalnych  

i coraz większa anonimowość osób, które nimi zarządzają. Wpływ na wywołanie atmosfery 

niepewności w dzisiejszym świecie mają również osiągniecia cywilizacyjne, szybki rozwój 

technologii oraz stale rosnąca pula możliwości dokonywania wyborów. Czynniki te dotykają 

przedsiębiorstwa, które są silnie uzależnione od otoczenia, w którym funkcjonują. Według 

Sztompki zaufanie pomaga poradzić sobie z problemami dzisiejszego świata, a w 

szczególności z nieprzewidywalnością i nieprzejrzystością systemu, racjonalnym 

podejmowaniem decyzji oraz z wzajemną współpracą, która w erze rosnącej globalizacji jest 

koniecznością.21 Zaufanie jest stymulatorem i podstawą każdej działalności w organizacji, 

daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala szybko reagować na zmiany zachodzące w 

otoczeniu. Sprzyja swobodzie wymiany wiedzy i informacji, innowacjom i procesom 

twórczego myślenia, pozwala budować kulturę otwartości i uczciwości oraz podnosi stopień 

satysfakcji i lojalność klientów oraz partnerów.22 Przedsiębiorstwa dzięki zaufaniu budują 

swoją wiarygodność i relacje zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Zaufanie jako 

element organizacji pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, podnosi 

jakość pracy zespołów, pomaga utrzymywać i rozwijać relacje międzyludzkie, jest pomocny 

przy wyznaczaniu celów, w negocjacjach z partnerami oraz w przywództwie, sprzyja 

podejmowaniu ryzyka.23 

Zaufanie w przedsiębiorstwie może dotyczyć relacji wewnątrzorganizacyjnych, relacji 

przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz międzyorganizacyjnych.24 Wewnątrzorganizacyjne 

dotyczą zaufania pomiędzy współpracownikami, między pracownikami a kierownikami, 

zaufanie do stosowanych technologii informatycznych. Relacje przedsiębiorstwa z otocze-

niem dotyczą zaufania do klientów, dostawców, partnerów biznesowych i innych interesariu-

szy. Zaufanie międzyorganizacyjne dotyczy relacji pomiędzy przedsiębiorstwami funkcjo-

nującym na rynku. Zaufanie ma silny wpływ na budowanie związków międzyorganiza-

cyjnych, które wpływają na sukces realizowanych projektów. 

Badania dotyczące zaufania w zarządzaniu projektami mają na celu pomóc zrozumieć 

fenomen zaufania, i uczyć się jak ludzie i organizacje muszą współpracować w celu bardziej 

                                                 
21 Sztompka P.: Zaufanie fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 45-49. 
22 Rudzewicz A.: Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2016, s. 43. 
23 Paliszkiewicz J.: Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. . Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii 
Produkcji, Materiały Konferencyjne, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane 2014, s. 409-410. 
24 Krot K., Lewicka D.: Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 19. 
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efektywnego dostarczania projektów.25 Projekty są częścią organizacji, a kultura, która w niej 

panuje wpływa na kulturę zaufania w projektach. Zaufanie ma wysoką wartość w procesie 

realizowania projektów, jest kluczowym elementem sukcesu w większości relacji 

biznesowych.26 Sukces projektu zależy od spójności interesów jego kluczowych uczestników: 

właścicieli, wykonawców i dostawców. Zaufanie umacnia powiązania pomiędzy tymi 

grupami, czyni je trwałymi i opartymi na wspólnych wartościach.27 Zaufanie w projektach, 

podobnie jak w organizacji buduje również pozytywne relacje pomiędzy członkami zespołu 

projektowego. Hartman zwraca uwagę, że szczególnym wyzwaniem projektu jest jego 

unikatowy i tymczasowy charakter. Czas przeznaczony na budowanie zaufania jest poważnie 

ograniczony przez ramy, w których projekt musi zostać ukończony.28 Firmy realizujące 

projekty muszą przezwyciężyć problemy ze specjalistami w zespole projektowym i z 

klientem.29 Te i inne szczególne wyzwania związane z realizacją projektu wywierają 

szczególne naciski na budowanie solidnego zaufania w nim. Smyth, Gustafsson i Ganskau 

podkreślają, że zaufanie stanowi ważne źródło zwiększania prawdopodobieństwa i pewności 

sukcesu w projekcie.30 

4. Zaufanie sposobem na radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem 
w projektach  

W każdym przedsiębiorstwie podejmowane są działania, które mogą prowadzić do 

wystąpienia ryzyka bądź niepewności. Niepewność i ryzyko nie są tożsamymi pojęciami. 

Niepewność występuje wtedy gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest nieznane 

lub trudne do oszacowania. Ryzyko natomiast wynika ze zdarzeń, których 

prawdopodobieństwo wystąpienia można oszacować i które mogą mieć negatywny lub 

pozytywny wpływ na realizację przedsięwzięcia.31 Zarządzanie ryzykiem jest obecne w 

procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ jego skutki wpływają na realizacje celów 

organizacji, generują koszty oraz konsekwencje z nim związane, kształtują przyszły obraz 

                                                 
25 Hartman FT. The role of trust in project management. In: Slevin DP, Cleland DI, Pinto JK, editors. The 
frontiers of project management research. Newtown Square, PA: Project Management Institute; 2002. p. 228-
230. 
26 Lewicki RJ, Bunker BB. Developing and maintaining trust in work relationships. In: Kramer RM, Tyler TR, 
editors. Trust in organizations: frontiers of theory and research. Thousand Oaks: Sage Publications; 1996. 
27 Pinto JK, Slevin DP, English B. Trust in projects: An empirical assessment of owner/contractor relation-ships., 
Int J Proj Manage 2009; 27(6):638–648. 
28 Hartman FT. The role of trust in project management. In: Slevin DP, Cleland DI, Pinto JK, editors. The 
frontiers of project management research. Newtown Square, PA: Project Management Institute; 2002. p. 228. 
29 Wilkinson S. An analysis of the problems faced by project management companies managing construction 
projects. Eng Constr Arch Manage 2001;8(3):s. 160–170. 
30 Smyth H, Gustafsson M, Ganskau E. The value of trust in project business. International Journal of Project 
Management 2010;28(2): s. 117–129. 
31 Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012, s. 296. 
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przedsiębiorstwa oraz wpływają na bezpieczeństwo i ciągłość istnienia podmiotu.32 Projekty 

niejednokrotnie obdarzone są większym ryzykiem niż rutynowa działalność organizacji, ze 

względu na swój charakter. Projekty „(…)są to niepowtarzalne przedsięwzięcia o wysokiej 

złożoności, określone co do okresu ich wykonania – z wyróżnionym początkiem i końcem – 

wymagające zaangażowania znacznych lecz limitowanych środków (rzeczowych, ludzkich, 

finansowych, informacyjnych), realizowane przez zespół wysoko wykwalifikowanych 

wykonawców z różnych dziedzin (interdyscyplinarne) w sposób względnie niezależny od 

powtarzalnej działalności, związane z wysokim poziomem ryzyka technicznego, organiza-

cyjnego i ekonomicznego i w związku z tym wymagające zastosowania specjalnych metod 

ich przygotowania i wdrażania.”33 Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem w projektach i 

negatywne skutki jego wystąpienia mogą „[…]zaburzyć zdolność organizacji do osiągnięcia 

złożonych celów strategicznych”34 Zarządzanie ryzykiem ma zwiększyć prawdopodobieństwo 

pozytywnych skutków i wydarzeń oraz zminimalizować te negatywne. Zarządzanie ryzykiem 

jest jednym z obszarów zarządzania projektami i obejmuje procesy, mające na celu 

stworzenie planu zarządzania ryzykiem poprzez jego identyfikację, analizę, planowanie 

reagowania oraz kontrolowanie.35 Jednym z elementów zarządzania ryzykiem jest jego 

właściwa identyfikacja, która pomaga w uniknięciu nieprzewidzialnych zdarzeń i zmniejsza 

ryzyko projektu.36 Identyfikacja ryzyka wykorzystywana jest dalej w analizach i w panowaniu 

zarządzania ryzykiem. Reakcja na ryzyko jest ustaleniem sposobu odpowiadania na 

poszczególne czynniki ryzyka w przypadku ich zaistnienia.  

Tabela 1 

Skutki występowania ryzyka w projekcie i podejmowane działania  
Lp. Skutki wystąpienia ryzyka 

negatywne 
zagrożenia 

pozytywne szanse uniwersalne 
zachowanie 

Podejmowane działania 1. Unikanie ryzyka 
2. Łagodzenie 

ryzyka 
3. Przenoszenie 

ryzyka 

1. Wykorzystywanie 
ryzyka 

2. Udostępnianie 
ryzyka 

3. Wzmacnianie 
ryzyka 

1. Akceptacja 
ryzyka bierna  
i czynna 

2. Plany awaryjne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012, s. 302-303. 

                                                 
32 Urbanowska-Sojkin E.: Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 35. 
33 Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012, 
s. 19. 
34 Figo M.L., Anderson R.J.: What is Strategic Risk Management? Strategic Finance Vol. 92, No. 10. [w] Janasz 
K., Wiśniewska J. (red.): Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014, s. 178. 
35 Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK® Guide – 
Fifth Edition, ANSI, 2013, s.61. 
36 Trzeciak M., Spałek S.: Zarządzanie ryzykiem w ramach metodyk tradycyjnych oraz zwinnych w zarządzaniu 
projektami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 93, 2016, s. 485. 
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Tabela 1 przedstawia skutki wystąpienia ryzyka oraz działania jakie można podejmować 

reagując na nie. Skutki wystąpienia ryzyka mogą być negatywne lub pozytywne. 

W zależności od oceny następstw wystąpienia ryzyka podejmuje się różne działania.37 

W przypadku negatywnych zagrożeń można unikać ryzyka, łagodzić je albo przenosić. 

Unikanie ryzyka polega na zmianie sposobu realizacji projektu na taki, który będzie 

obarczony mniejszym ryzykiem, by uniknąć zagrożeń. Łagodzenie ryzyka polega na 

minimalizacji skutków lub/ i przyczyn wystąpienia ryzyka. Przenoszenie ryzyka to transfer 

niekorzystnych konsekwencji i odpowiedzialności za skutki ryzyka na inny podmiot (osobę, 

organizacje). W przypadku pozytywnych szans można wykorzystać ryzyko, udostępnić je lub 

wzmacniać. Istnieją również metody, które można stosować zarówno w przypadku 

występowania szans i zagrożeń związanych z ryzykiem. Jest to akceptacja ryzyka polegająca 

na pogodzeniu się z faktem występowania ryzyka lub szansy w projekcie. Plany awaryjne są 

to opisy działań, które należy zrealizować w przypadku wystąpienia ryzyka lub szansy.38 

Zaufanie może być traktowane jako osobna strategia radzenia sobie z ryzykiem w 

projekcie, bowiem w sytuacji niepewności w podejściu systemowym szacujemy możliwość 

udzielenia innemu podmiotami zaufania na podstawie osobistych doświadczeń, kalkulacji, 

dostępnych regulacji prawnych, obserwacji, czy doświadczenia nabytego na przestrzeni lat. 

Po analizie możemy podjąć decyzję czy obdarzyć podmiot zaufaniem czy też nie. Udzielenie 

zaufania parterowi ma realne lecz subiektywne podstawy i może być stosowane jako osobne 

lub dodatkowe działanie, które będzie metodą lub wsparciem w radzeniu sobie z ryzykiem lub 

niepewnością. „Zaufanie jest najczęściej traktowane jako mechanizm redukcji ryzyka.”39 

Osłabienie ryzyka poprzez przyjęcie postawy zaufania pozwala radzić sobie z dynamiczną 

rzeczywistością. Luhmann wysunął sugestię, że zaufanie zyskuje na znaczeniu wraz z 

rozwojem nowoczesnych form społecznych i staje się niezbędne w obecnym społeczeństwie, 

które charakteryzuje się złożonością i niepewnością. W obecnym świecie wymagana jest 

racjonalność w kwestii podejmowania ryzyka. Zaufanie zwiększa tolerancje na niepewność i 

stanowi rozwiązanie dla szczególnego rodzaju problemów związanych z ryzykiem.40 

„Zaufanie pozwala partnerom na jak najlepsze zarządzanie ryzykiem i ograniczenie stanu 

niepewności w transakcjach.”41 Według Sztompki „Zaufanie pozwala poradzić sobie z 

jednym rodzajem ryzyka, zastępując go innym – ryzykiem ufności.42 „Zaufanie ułatwia 

                                                 
37 Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012, 
s. 297-301. 
38 Ibidem, s. 297-301. 
39 Trembaczowski Ł.: Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2016, s. 93. 
40 Luhmann N.: Trust and Power. John Wiley & Sons, Chichaster, New York, Toronto 1979 [w] Żółkowska T.: 
Zaufanie. Szkice teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 82-97. 
41 Nooteboom B., Berger H., Noorderhavern N. G.: Effects of trust and governance on relational risk. Academy 
of Management Journal 1997, no. 40(2), s. 3013-3018 [w] Rudzewicz A.: Zaufanie w przedsiębiorstwie. 
Uwarunkowania – relacje – pomiar. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 
2016, s. 42. 
42 Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 84. 
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zarządzanie, podejmowanie ryzyka, efektywne użycie zasobów, a także oddziałuje na 

wszystkie działania organizacji, dlatego jego budowanie w organizacji jest niezwykle 

istotne.”43 Niemniej jednak są kwestie, które sprawiają, że trudno jest budować relacje 

zaufania z partnerami. Proces budowania zaufania wymaga co najmniej dwóch podmiotów, 

które będą dla siebie wiarygodne. Zaufanie i nieufność to procesy dynamiczne, które 

kształtują się na przestrzeni czasu i bazują na wcześniejszych doświadczeniach i renomie. 

Nigdy nie ma pewności, że zaufanie zostanie uszanowane przez partnera.44 Podmiot 

udzielający zaufania kieruje się dwiema zasadami. Pierwsza dotyczy maksymalizacji zysku z 

uwzględnieniem ryzyka: Jeżeli szanse wygranej, w zestawieniu z szansami przegranej są 

większe niż kwota jaką się straci w przypadku przegranej, w porównaniu z tą którą się zyska 

w wypadku wygranej to podjęcie zaufania powinno przynieść korzyść a człowiek racjonalny 

powinien się na nie zdecydować. Druga dotyczy minimalizacji straty w sytuacji ryzyka: Jeżeli 

szanse przegranej, w zestawieniu z szansami wygranej są większe niż kwota jaką się zyska w 

przypadku wygranej, w porównaniu z tą którą się straci w wypadku przegranej to 

powstrzymanie się od zaufania powinno przynieść korzyść a człowiek racjonalny powinien 

powstrzymać się od niego.45  

Wybrane czynniki wpływające na przyjęcie strategii zaufania lub nieufności w projektach: 

− wiarygodność podmiotu, 

− projekcja interesu partnera – wspólny interes i zaangażowanie, 

− reputacja, 

− rekomendacje, referencje, 

− wizerunek, 

− podejmowane aktywności, 

− rozmiar konsekwencji – szanse i koszty, 

− długość i stopień relacji, 

− stopień ryzyka ufności, 

− zaufanie jako wyznawana wartość, 

− możliwość ubezpieczenia przed oszustwem – egzekwowanie wiarygodności od partnera 

lub instytucji sprawującej kontrole – zabezpieczenia finansowe, umowy 

− jasne sformułowanie zasad współdziałania i redukcja niejasności informacji.46 

Przyjęcie strategii zaufania do radzenia sobie z ryzykiem i niepewnością w projektach jest 

uwarunkowana indywidualnym podejściem osoby decyzyjnej do sposobów radzenia sobie z 

czynnikami ryzyka w projekcie oraz do ogólnego podejścia organizacji do kwestii relacji 

zaufania z partnerami i otoczeniem. Przedsiębiorstwa, które tworzą kulturę organizacyjną 

opartą na zaufaniu mogą łatwiej podjąć się strategii zaufania w kwestii zarządzania ryzykiem 

                                                 
43 Paliszkiewicz J.: Zaufanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 58. 
44 Paliszkiewicz J.: Zaufanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 105-106. 
45 Coleman J.: Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cmbridge 1990 [w] Sztompka 2002 s. 136. 
46 Opracowane własne na podstawie: Sztompka 151-210, Miranda R., Klement. J.: Authentic Trust In Modern 
Business. The Journal of Wealth Management 2009, 11, 4 (Spring), s. 30-47. 
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i niepewnością w realizowanych projektach. Korzyściami przyjęcia strategii zaufania w 

odniesieniu do czynnika ryzyka jest nie tylko jego zmniejszenie, ale także pobudzenie 

kreatywności i skupienie uwagi na rozwiazywaniu faktycznych problemów, spowodowanie 

wzajemnej otwartości, działań kooperacyjnych i zaufania obligatoryjnego w relacjach z 

partnerem, wzrost motywacji, pewności siebie i poczucia kontroli. Rezygnacja z zaufania i 

przyjęcie strategii nieufności może prowadzić do percepcji ukierunkowanej na ryzyko, 

skupieniu uwagi na kontroli, a nie rozwiązywaniu problemów, spowodowaniu 

stereotypowych ocen podmiotów i wadliwych ocen partnera, wystąpienia działań dystansu-

jących oraz obniżenia aktywności.47  

5. Podsumowanie 

W dynamicznych, zmiennych i niepewnych warunkach dzisiejszej rzeczywistości zaufanie 

jest kapitałem niezastąpionym, który wpływa pozytywnie na funkcjonowanie i rozwój 

organizacji. Przedsiębiorstwa realizując swoją działalność operacyjną, muszą równocześnie 

dostosowywać się do zmiennych warunków otoczenia. Podejmują wtedy działania nazywane 

projektami, które ze względu na swój charakter są źródłem przewagi konkurencyjnej. 

Zaufanie w środowisku biznesowym jest szczególnie istotne, ponieważ pobudza aktywność i 

kreatywność organizacji, redukuje niepewność, wspomaga dzielenie się wiedzą, prace 

zespołową oraz przywództwo. Zaufanie sprawia, że współpraca pomiędzy podmiotami 

wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa jest bardziej efektywna. Odpowiednie 

zarządzanie zaufaniem może wpływać na sukces realizowanych projektów w przedsię-

biorstwie i zwiększać jego konkurencyjność. Zaufanie ma szczególne znaczenie w sytuacjach 

charakteryzujących się pewnym poziomem ryzyka, współzależnością osób lub instytucji, 

podatnością na wzajemne oddziaływanie i oczekiwaniem na przyszłe wyniki.  

Zarządzanie ryzykiem w realizowanych projektach jest jego integralną częścią. Zaufanie 

może być traktowane jako osobna strategia radzenia sobie z ryzykiem lub dodatkowe 

działanie wspomagające w projekcie. Dokonując szczegółowej analizy czynników 

wpływających na przyjęcie strategii zaufania lub nieufności w projektach można podjąć 

decyzję czy obdarzyć dany podmiot zaufaniem czy też nie. Zaufanie ma duży wpływ na 

konsekwencje działań w projekcie i może przynieść wymierne korzyści. Przyjęcie strategii 

zaufania wobec wybranych czynników ryzyka jest uwarunkowane indywidualnym 

podejściem osoby decyzyjnej w projekcie oraz podejściem organizacji do kwestii relacji 

zaufania z partnerami i otoczeniem. 

                                                 
47 P. Sztompka: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 303-307. 



Zaufanie jako strategia radzenia sobie z niepewnością i ryzykiem… 261 

Artykuł jest pierwszą częścią serii publikacji dotyczącej niepewności i ryzyka w 

przedsiębiorstwach realizujących projekty. Badania empiryczne pojawią się w drugiej części 

publikacji, która jest obecnie w fazie realizacji. 
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