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Zaufanie w praktyce zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
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1. Wprowadzenie

Trudne i dynamiczne warunki rynkowe, w jakich przysz³o
wspó³czesnym przedsiêbiorstwom prowadziæ aktywno�æ
ekonomiczn¹, wymuszaj¹ na nich konieczno�æ szybkiego
podejmowania decyzji i niekonwencjonalnych dzia³añ.
Wszystko to sprawia, ¿e w praktyce funkcjonowania tych
przedsiêbiorstw mog¹ pojawiæ siê utrudnienia i ogranicze-
nia w zakresie sprawowania na bie¿¹co kontroli, zwi¹zane
z ryzykiem niepowodzenia podjêtych dzia³añ. Je¿eli przed-
siêbiorstwa d¹¿¹ nie tylko do przetrwania na rynku, ale za-
le¿y im przede wszystkim na w³asnym rozwoju, zobowi¹-
zane s¹ po�wiêciæ wiêcej uwagi praktycznemu budowaniu
zaufania, które powinno byæ elementem strategicznego
my�lenia mened¿erów. Aby zadbaæ o wytworzenie zaufa-
nia w przedsiêbiorstwie, nale¿y poznaæ jego podstawy, jak
równie¿ imperatywy, w oparciu o które ma przebiegaæ pro-
ces kreowania zaufania.

2. Interpretacja pojêcia �zaufanie� w zarz¹dzaniu

Pojêcie zaufanie mo¿e byæ ró¿nie definiowane. W odniesie-
niu do praktyki zarz¹dzania przyjmuje siê, ¿e zaufanie to [2]:
- podstawowy element kapita³u spo³ecznego maj¹cy po-

�redni wp³yw na zwiêkszenie produktywno�ci i rozwój
gospodarczy � sprzyja procesom wymiany spo³ecznej,
funkcjonowaniu systemów podatkowych, odpowiedniej
alokacji zasobów, wzmocnieniu decyzji mened¿erskich,

- oparcie dla spo³ecznych interakcji, gdy¿ umo¿liwia
wspó³pracê i realizacjê wspólnie wytyczonych celów,
rozwój i rozszerzenie wiêzi spo³ecznych, nowych kon-
taktów, inicjatyw gospodarczych,

- zasób przedsiêbiorstwa, usytuowany na wej�ciu i wyj�ciu
procesów o charakterze spo³ecznym, korzystnie wp³ywa
na procesy wymiany ekonomicznej i spo³ecznej,

- oczekiwanie jednostek czy grup wzglêdem zachowañ
innych osób (oczekiwania odnosz¹ siê do osi¹gniêtych
rezultatów, nagród, postêpowania pracowników),

- przekonanie, ¿e zmienne dzia³ania pozosta³ych pracow-
ników przynios¹ korzy�ci ca³ej organizacji i osobom
wyra¿aj¹cym zaufanie.

Analizuj¹c zaufanie w kontek�cie zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem, nale¿y odnie�æ je do wewnêtrznego otoczeniu
organizacji, gdzie mo¿e wystêpowaæ na dwóch p³aszczy-
znach. Jedna z p³aszczyzn odnosi siê do jednostki, to zna-
czy subiektywnych odczuæ pracowników. Druga p³aszczy-
zna ma charakter organizacyjny i obejmuje relacje miêdzy-
ludzkie zachodz¹ce miêdzy cz³onkami przedsiêbiorstwa
oraz uk³ad powi¹zañ pomiêdzy partnerami spo³ecznymi:

w³a�ciciele � zarz¹d, kadra kierownicza � podw³adni, za-
rz¹dzaj¹cy � zwi¹zki zawodowe czy organizacje przedsta-
wicielskie. Z punktu widzenia sprawnego i efektywnego
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem szczególnie istotne staje
siê zaufanie na tej ostatniej p³aszczy�nie, które pozwala
pracownikom nabraæ prze�wiadczenia, ¿e mog¹ oni liczyæ
na wzajemn¹ pomoc oraz wsparcie ze strony kadry kierow-
niczej. Zaufanie to tak¿e wiara w posiadanie wiedzy i umie-
jêtno�ci zarówno przez siebie, jak pozosta³ych cz³onków
zespo³u, pozwalaj¹ca na sprostanie wci¹¿ nowym wyzwa-
niom. M. Juchnowicz wyodrêbnia kilka istotnych elemen-
tów okre�laj¹cych istotê zaufania wed³ug klasyfikacji
Schindlera i Thomasa. Nale¿¹ do nich [10]:
- prze�wiadczenie o uczciwo�ci i prawdomówno�ci,
- ufno�æ w kompetencje techniczne i spo³eczne,
- wzajemna lojalno�æ,
- wiarygodno�æ, przewidywalno�æ, prawid³owo�æ roz-

strzygniêæ dotycz¹cych okre�lonych sytuacji,
- chêæ wzajemnego przekazywania sobie wiedzy.
W ramach rozwa¿añ nad zaufaniem wskazuje siê na relacjê
symetryczn¹ miêdzy zaufaniem a wiarygodno�ci¹. Katego-
rie te powi¹zane s¹ w okre�lonym zakresie. Jak siê przyjmu-
je, zaufanie stanowi przekonanie o wiarygodno�ci i ¿yczli-
wo�ci osoby bêd¹cej przedmiotem zaufania oraz powziêcie
decyzji �wiadcz¹cej o podjêciu ryzyka, a nawi¹zuj¹cej do
przysz³ych zachowañ osoby w sytuacji braku kontroli.
Oznacza to, ¿e zaufanie okazaæ mo¿na nawet w sytuacji,
gdy nie ma pewno�ci, czy rezultaty bêd¹ zgodne z naszymi
oczekiwaniami. Okazuje siê, ¿e korzystny stan zaufania na
poziomie organizacji nale¿y interpretowaæ jako przekona-
nie o wiarygodno�ci i wzajemnej ¿yczliwo�ci osób wspó³-
pracuj¹cych ze sob¹ i kadry kierowniczej, jak równie¿ to,
co stanowi tego wypadkow¹, czyli akceptacja prezentowa-
nych postaw i zachowañ oraz podejmowanych decyzji [9].
Z kolei S. Covey i R. Merrill stoj¹ na stanowisku, ¿e cech¹
znamienn¹ zaufania jest wykazanie sk³onno�ci do odwza-
jemnienia i rozpowszechniania. Jak sugeruj¹ przywo³ani
autorzy, zaczynaj¹c od wytworzenia zaufania wzglêdem
samego siebie, pracownik mo¿e zapocz¹tkowaæ jego roz-
przestrzenianie siê w szerszym gronie spo³eczno�ci organi-
zacyjnej. Dokonuje siê to miêdzy innymi za spraw¹ wyka-
zywanej wiarygodno�ci, co zwykle daje podstawê do za-
ufania opartego na wiedzy, ale równie¿ za po�rednictwem
regu³y wzajemno�ci. Wed³ug R. Sprenger zaufanie ma zo-
bowi¹zuj¹c¹ moc, sprowadzaj¹c¹ siê do wywo³ania potrze-
by odwzajemnienia siê za obdarzenie zaufaniem, pomimo
braku wcze�niejszych do�wiadczeñ, z których wynika³aby
racjonalno�æ podjêtej decyzji, co w konsekwencji skutkuje
pozytywnie. Tego typu interakcje przek³adaj¹ siê na efek-
tywno�æ ca³ego przedsiêbiorstwa, ponadto ulegaj¹ rozsze-
rzeniu na relacje firmy z rynkiem, a w dalszej kolejno�ci na
ca³e spo³eczeñstwo [9].
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3. Istota zarz¹dzania zaufaniem

Zarz¹dzanie zaufaniem to nowy trend w naukach o zarz¹-
dzaniu, który oznacza co� wiêcej ni¿ tylko �zaufaj nam�
czy �zaufanie pop³aca�. Zarz¹dzanie zaufaniem polega na
sekwencyjnym wykorzystaniu odpowiednio dobranych
warto�ci i instrumentów stanowi¹cych podstawê dla two-
rzenia nowej jako�ci w biznesie. B. Olbrych sprowadza
istotê zarz¹dzania zaufaniem do dzia³añ maj¹cych na celu
wykreowanie systemów i metod umo¿liwiaj¹cych pracow-
nikom podjêcie decyzji dotycz¹cych skuteczno�ci mo¿li-
wych operacji zawieraj¹cych znamiona ryzyka oraz w³a�ci-
we wyra¿anie w³asnej wiarygodno�ci oraz systemów do
nich nale¿¹cych. Analizuj¹c kwestiê zarz¹dzania zaufa-
niem, nale¿y uwzglêdniæ dwa podstawowe aspekty. Po
pierwsze zarz¹dzanie zaufaniem nale¿y postrzegaæ jako
proces, w rezultacie którego pracownik zyskuje zaufanie
pozosta³ych cz³onków przedsiêbiorstwa. Po drugie nale¿y
uznaæ, ¿e przejawianie zdolno�ci do nale¿ytej oceny wiary-
godno�ci pozosta³ych jednostek jest w takim samym stop-
niu istotne jak proces kreowania wiarygodnego obrazu w³a-
snej osoby. Zarz¹dzaj¹c zaufaniem nale¿y koncentrowaæ
uwagê na wykazaniu umiejêtno�ci sprowadzaj¹cej siê do
sprecyzowania w³asnego podej�cia do kwestii odpowie-
dzialnej oceny, a w szczególno�ci: w jakim stopniu nale¿y
zaufaæ i jak budowaæ zaufanie [12].
Budowa zaufania w przedsiêbiorstwie wymaga uwzglêd-
nienia istotnych kwestii, które powinny byæ poddane anali-
zie i zaprojektowane pod wzglêdem ich znaczenia dla za-
ufania. Zatem w³a�ciwie zaplanowany program budowy
i rozwoju zaufania zawiera takie oto czynniki [7]:
- wizjê przedsiêbiorstwa, która powinna zostaæ sformu³o-

wana jasno, aby mog³aby byæ czytelna i zrozumia³a dla
pracowników i zapewniæ im wsparcie. Przedsiêbiorstwa
uznawane za etyczne utrzymuj¹, ¿e podstawowymi ele-
mentami warunkuj¹cymi ich sukces s¹ uczciwo�æ, za-
ufanie i �rodowisko pracy. Decyzje dotycz¹ce wynagro-
dzeñ powinny byæ podejmowane w oparciu o obiektyw-
ne dane. Ponadto nale¿y koncentrowaæ uwagê nie tylko
na ostatecznych rezultatach, ale tak¿e na �rodkach, które
do nich prowadz¹,

- przyjazne �rodowisko pracy, czyli najbli¿sze pracowni-
kowi otoczenie powinno zapewniæ mu godziwe warunki
pracy i bezpieczeñstwo. Przedsiêbiorstwo, przejawiaj¹c
troskê o pracownika, kreuje tym samym nastrój zaufania,

- decyzje dotycz¹ce zarz¹dzania zasobami ludzkimi po-
winny byæ ukierunkowane na rozwój, sukcesjê, system
awansowania. Wa¿ne jest docenianie mo¿liwo�ci pra-
cownika, aby nie dopu�ciæ do nadmiernej jego eksploata-
cji, co zazwyczaj skutkuje rezygnacj¹ z relacji, a nawet
utrat¹ talentów,

- zarz¹dzanie przez partycypacjê � je�li uwzglêdniane s¹
inicjatywy u³atwiaj¹ce delegowanie uprawnieñ, to roz-
wój zaufania staje siê mo¿liwy.

Zaufanie organizacyjne mo¿na tak¿e odnie�æ do klimatu
wewn¹trz organizacji, a w efekcie do kultury organizacyj-
nej, która jest �osobowo�ci¹� danej organizacji, pozwala-
j¹c¹ wyró¿niæ j¹ spo�ród innych. Na jej osobowo�æ sk³a-
daj¹ siê za³o¿enia i warto�ci, które wytworzono i przyjêto na
etapie rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z adaptacj¹

organizacji do otoczenia, pozyskiwaniem do�wiadczeñ ze-
spo³owych, kszta³towaniem wewnêtrznej integracji. Obo-
wi¹zuj¹cy w organizacji schemat my�lenia umo¿liwia zro-
zumienie jej filozofii dzia³ania, poznanie warto�ciowych
i po¿¹danych postaw oraz zachowañ [13]. Kultura organi-
zacyjna stanowi tak¿e kontekst organizacyjny dla zaufa-
nia, który � jak zauwa¿a A. Sankowska � oznacza wed³ug
F. Six zbiór warto�ci, obowi¹zuj¹cych zasad i za³o¿eñ,
w oparciu o które nale¿y prowadziæ dzia³alno�æ biznesow¹
[14]. Wy³¹cznie na podstawie podzielanych przez grupê
warto�ci dotycz¹cych pracy mo¿liwe staje siê budowanie
zaufania, jak i jego zachowanie. Jak dowodz¹ badania wy-
pracowanie wspólnych warto�ci wp³ywa na zwiêkszenie
zaufania, natomiast brak zbie¿no�ci postrzeganych warto-
�ci prowadzi do braku zaufania, czego konsekwencj¹ jest
zwiêkszony stres [11].
Zaufanie jest elementem kontraktu psychologicznego kul-
tury wspieraj¹cej, przez który rozumiemy umowê spo-
³eczn¹ zawart¹ pomiêdzy cz³onkami przedsiêbiorstwa
a pracodawc¹, w ramach którego zawarte zosta³y zobowi¹-
zania i oczekiwania nieujête w formie pisemnej. Ponadto
kontrakt ten znajduje odzwierciedlenie w normach i zasa-
dach postêpowania [3]. Strony objête tego typu umow¹ nie
maj¹ pewno�ci odno�nie ich wype³niania, w zwi¹zku z tym
mog¹ jedynie zaufaæ przedsiêbiorstwu b¹d� go opu�ciæ.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e istot¹ kontraktu psychologicznego jest
przekonanie, zgodnie z którym podw³adni s¹ uczestnikami
przedsiêwziêcia na rzecz przedsiêbiorstwa, ¿e wyka¿¹ troskê
o siebie nawzajem. Tylko w takich okoliczno�ciach pracow-
nik mo¿e nabraæ zaufania do przedsiêbiorstwa zw³aszcza,
gdy wie, ¿e mo¿liwe staje siê zaspokojenie jego potrzeb
przez koordynacjê wysi³ków wielu jednostek.
Jak zauwa¿a R. Ho³ubowicz, zaufanie mo¿e wykraczaæ
poza ramy kontraktu psychologicznego, co oznacza, ¿e ba-
zuje na dobrej woli i znajduje odzwierciedlenie w sytu-
acjach, w których podejmowane dzia³ania zale¿ne s¹ jedy-
nie od postaw reprezentowanych przez partnerów. Tylko
w tym wypadku partnerzy mog¹ liczyæ na wspó³pracê w at-
mosferze wzajemnego zaufania przy za³o¿eniu, ¿e wyka¿¹
dobr¹ wolê i pragnienie dzia³ania w dobrej wierze dla uzy-
skania wspólnych korzy�ci [8].
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e zarz¹dzanie zaufaniem wyma-
ga ostro¿no�ci. Wed³ug niektórych autorów konieczne jest
nawet powo³anie specjalisty ds. zaufania, który we wspó³-
pracy z dyrektorem wykonawczym odpowiada³by za strate-
giê zaufania w przedsiêbiorstwie. Budowanie zaufania doko-
nuje siê na kilku etapach. R. Lewicki i B. Bunker proponuj¹
model sk³adaj¹cy siê z trzech etapów, a odnosz¹cy siê do
nastêpuj¹cych typów zaufania. Zaufanie na bazie kalkulacji
wynika z za³o¿enia, ¿e w przypadku zaistnia³ego nadu¿ycia
zaufania nale¿y spodziewaæ siê kary. Zaufanie oparte na
wiedzy odnosi siê do przewidywalno�ci bêd¹cej wypad-
kow¹ posiadanych informacji. Miêdzy jednym a drugim
etapem wymagane staj¹ siê ramy zmiany. Miêdzy powy¿ej
scharakteryzowanymi rodzajami zaufania zachodzi zmiana
w percepcji � dostrzegane zró¿nicowanie pomiêdzy nimi
zostaje zast¹pione wizj¹ asymilacji. Trzeci etap polega na
identyfikowaniu siê z nimi. Zaufanie oparte na identyfika-
cji wynika z intencji i ¿yczeñ [7].
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Du¿y wp³yw na kszta³towanie siê zaufania maj¹ ró¿ne wy-
miary czasowe. Rozwój zaufania dokonuje siê w oparciu
o stan przesz³y, ale nie bez znaczenia pozostaje stan obecny
i perspektywa przysz³ych interakcji. Stanowi ogniwo
³¹cz¹ce do�wiadczenie z antycypowan¹ przysz³o�ci¹. Do-
bra opinia drugiej strony i jej zbie¿no�æ z osob¹ ufaj¹c¹,
co do charakteru i warto�ci potêguje zaufanie. Wspólnie
wypracowane warto�ci stanowi¹ trzon zaufania miêdzyorga-
nizacyjnego. Postawy s¹ elementem wchodz¹cym w sk³ad
zaufania opartego na poznaniu. Nastroje i emocje maj¹
wp³yw na kszta³towanie pierwszego wra¿enia. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e budowanie zaufania nie mo¿e byæ jednorazo-
wym posuniêciem, gdy¿ jest ono zintensyfikowane za po-
�rednictwem uprzednich interakcji [7].
Pisz¹c o zarz¹dzaniu zaufaniem w przedsiêbiorstwie nie
mo¿na pomin¹æ przekonania, ¿e jest ono elementem strate-
gicznym. W zwi¹zku z powy¿szym, stanowi ono �ród³o
przewagi konkurencyjnej. Jak zauwa¿a M. Bratnicki zaufa-
nie warto przetestowaæ dla zweryfikowania jego strategicz-
nej warto�ci. Autor ten proponuje poddaæ zaufanie nastêpu-
j¹cym rodzajom testów [1]:
- cenno�ci � przez zaufanie bêdzie zdolna do reagowania

na zmiany w dynamicznym otoczeniu, ze wzglêdu na to,
¿e sprzyja zminimalizowaniu formalizacji dzia³añ;

- rzadko�ci � zaufanie prezentowane na wysokim pozio-
mie nale¿y do aktywów niematerialnych tylko niewielu
przedsiêbiorstw;

- w³asno�ci � zaufanie jest interpretowane jako akcjona-
riat pracowniczy ze wzglêdu na mo¿liwo�æ wystêpowa-
nia u cz³onków organizacji, co oznacza, ¿e stanowi inte-
graln¹ czê�æ przedsiêbiorstwa. Nie zachodzi mo¿liwo�æ
jego przetransferowania miêdzy innymi organizacjami;

- podatno�ci na na�ladownictwo � zaufanie charakteryzuje
siê szczególn¹ odporno�ci¹ na odtwarzanie czy kopiowa-
nie. Jest to konsekwencj¹ budowania go w d³ugim czasie
i nieznania istoty jego tworzenia;

- trwa³o�ci � w �rodowisku charakteryzuj¹cym siê wy-
sok¹ turbulentno�ci¹ mo¿e zagwarantowaæ wielostronne
interpretowanie rzeczywisto�ci;

- substytucyjno�ci � zaufanie nie ma ¿adnych odpowied-
ników, co sprawia, ¿e tylko ono jest bod�cem do tworze-
nia norm kulturowych. Choæby takie substytuty zaufania
jak: korupcja, przymus, izolacja, paternalizm, eksterna-
lizacja nie mog¹ byæ na li�cie jego odpowiedników;

- wy¿szo�ci konkurencyjnej � zaufanie mo¿e le¿eæ u pod-
staw konkurencyjnej strategii dzia³ania;

- kodyfikacji � zaufania nie mo¿na wypracowaæ na bazie
administracyjnych rozporz¹dzeñ i przepisów admini-
stracyjnych;

- organizacji � dotyczy wszystkich aspektów dzia³alno�ci
przedsiêbiorstwa;

- uosobienia � zyskanie zaufania w przedsiêbiorstwie ma
wp³yw na umiejêtno�æ budowania strategii skutecznych
dzia³añ w przedsiêbiorstwie;

- wa¿no�ci � zaufanie nabiera szczególnego znaczenia dla
efektywnej dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa w obecnej
chwili, jak i w dalszej perspektywie.

W zarz¹dzaniu zaufaniem nie mo¿na pomin¹æ roli lidera.
Niekiedy mo¿na spotkaæ siê z przekonaniem, ¿e nowocze-
snemu przywództwu towarzyszy kryzys dotycz¹cy zaufania.

Bez zaufania do lidera trudno bêdzie przekonaæ podw³ad-
nych, co do s³uszno�ci obranego przez niego kierunku dzia-
³añ, a tym samym wymagaæ od pracowników zaanga¿owa-
nia w realizacjê zadañ na rzecz przedsiêbiorstwa. Brak za-
ufania w konsekwencji znajduje bezpo�rednie prze³o¿enie
na wyniki przedsiêbiorstwa jako ca³ego systemu. Zatem,
jakich zachowañ oczekuj¹ pracownicy od swoich prze³o¿o-
nych? Jak dowodz¹ badania prowadzone przez E. White-
ner, S. Brodt, M. Korsgaard, J. Werner pracownicy przypi-
suj¹ szczególne znaczenie dobrowolnym i wiarygodnym
dzia³aniom podejmowanym przez kadrê kierownicz¹, dziêki
którym bêd¹ mogli odwzajemniæ im siê zaufaniem w co-
dziennych interakcjach. Do takich zachowañ nale¿¹ [7]:
- konsekwencja w zachowaniu � umo¿liwia z ³atwo�ci¹

przewidzenie postêpowania mened¿era w przysz³o�ci.
Co wiêcej podw³adny przejawia gotowo�æ do podejmo-
wania ryzykownych wyzwañ w miejscu pracy;

- uczciwo�æ zachowania � podw³adni potrafi¹ prze�le-
dziæ, czy zachodzi harmonia pomiêdzy postêpowaniem
kadry kierowniczej a wypowiadanymi przez ni¹ s³owa-
mi. Z tego te¿ wzglêdu pracownikowi jest ³atwiej wyro-
biæ sobie pogl¹d, w jakim stopniu mened¿er potrafi wy-
kazaæ siê uczciwo�ci¹ i szczero�ci¹;

- delegowanie uprawnieñ � to istotny element le¿¹cy u pod-
staw zachowañ mened¿erskich, prowadz¹cy do wytwo-
rzenia zaufania. Przez nadanie pracownikom uprawnieñ
do podejmowania decyzji zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem organizacji, pracownicy nie obawiaj¹ siê okazywaæ
im zaufania;

- otwarto�æ komunikacyjna � sprowadza siê do przekazy-
wania podw³adnym s³usznych informacji, aby mogli do-
konaæ prawid³owego ogl¹du sytuacji. Dodatkowo efekt
ten mo¿e zostaæ wzmocniony za po�rednictwem nie-
skrêpowanego dzielenia siê pomys³ami i wiedz¹ z pra-
cownikami. Na tej podstawie pracownicy postrzegaj¹
swoich prze³o¿onych jako osoby, którym warto zaufaæ
i obdarzyæ szacunkiem;

- demonstrowanie ¿yczliwo�ci � to wa¿ny komponent
wchodz¹cy w zakres wiarygodnych zachowañ, na który
sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce rodzaje dzia³añ: przestrzeganie
potrzeb i interesów podw³adnych, podejmowanie zobo-
wi¹zañ wobec pracowników nios¹cych ze sob¹ ochronê
ich interesów, pow�ci¹gliwo�æ w zakresie eksploatowa-
nia pracowników dla zasygnalizowania, ¿e wa¿ne dla
pracodawcy jest integrowanie celów organizacji z po-
trzebami.

Rozpatruj¹c kwestiê wiarygodnych zachowañ mened¿er-
skich warto pos³u¿yæ siê koncepcj¹ S. Covey, zgodnie
z któr¹ znajduj¹ one odzwierciedlenie w kilku nastêpuj¹-
cych wymiarach [16]:
- prawo�æ � polega na wykazaniu zgodno�ci pomiêdzy

wewnêtrznymi prze�wiadczeniami a podejmowanymi
dzia³aniami w my�l wyznawanych warto�ci;

- intencje � bêd¹ce w �cis³ym zwi¹zku z motywami i za-
miarami. Zaufanie powstaje w sytuacji, gdy motywy s¹
bezpo�rednie i dotycz¹ obopólnych korzy�ci, gdy kadra
kierownicza przejawia troskê o dobro tych, którym prze-
wodzi [5];

- zdolno�ci � to ca³okszta³t elementów wchodz¹cych
w sk³ad profesjonalizmu, a zatem wiedza, umiejêtno�ci,
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postawy. S¹ to tego rodzaju �rodki, które znajduj¹ prze-
znaczenie do osi¹gania wysokich rezultatów. Nawet, je�li
mened¿er ma dobre intencje i jest szlachetnym cz³owie-
kiem, ale nie jest wyposa¿ony w wymagane zdolno�ci,
trudno bêdzie pracownikom obdarzyæ go zaufaniem;

- wyniki � dotycz¹ dokonañ. Gdy mened¿er nie wp³ynie
w sposób wystarczaj¹cy na osi¹gniêcie tego, czego od
niego oczekiwano, spowoduje to os³abienie jego wiary-
godno�ci. Gdy natomiast dojdzie do odwrotnej sytuacji,
wzmocnieniu ulegnie jego reputacja.

Jak zauwa¿a E. Gobilot na ukszta³towanie siê obrazu przy-
wództwa opartego na zaufaniu maj¹ istotny wp³yw pozytyw-
ne interakcje zachodz¹ce na linii prze³o¿ony � podw³adni.
Tak wiêc w procesie kreowania zaufania konieczna staje siê
analiza takich oto kwestii [5].
- nale¿y poddaæ ocenie wp³yw w³asnej osoby na pozosta-

³ych cz³onków przedsiêbiorstwa przy uwzglêdnieniu ich
perspektywy, czyli rozwa¿eniu, jak pracownicy ustosun-
kowuj¹ siê do kwestii dotycz¹cych wiarygodno�ci i za-
ufania w relacjach miêdzy liderem a podw³adnymi;

- w oparciu o wnioski wynikaj¹ce z analizy nale¿y rozpa-
trzeæ dot¹d wystêpuj¹ce zachowania, w celu dokonania
wyboru tych, które mog¹ spowodowaæ pozytywne zmia-
ny w relacjach z innymi lud�mi.

Zaufanie jest istotnym elementem teorii przywództwa, na-
wi¹zuj¹cej w szczególno�ci do dwóch typów przywództwa:
charyzmatycznego i transformacyjnego. Przez przywódz-
two charyzmatyczne nale¿y rozumieæ zdolno�æ przejawia-
j¹c¹ siê w nak³anianiu podw³adnych do osi¹gania nawet
w obliczu trudno�ci niezwyk³ych wyników zas³uguj¹cych na
wyró¿nienie. Przywództwo transformacyjne natomiast jest
procesem, w toku którego lider i pracownicy ni¿szego szcze-
bla wywieraj¹ na siebie istotny wp³yw, czyli: mobilizuj¹ siê
do efektywnej realizacji zadañ, przestrzegaj¹c zasad moral-
nych i warto�ci wypracowanych przez organizacjê [15].
Warto pamiêtaæ tak¿e o tym, ¿e budowaniu zaufania sprzy-
jaj¹ odpowiednie postawy i zachowania ze strony pracow-
ników. Do zachowañ stanowi¹cych wsparcie dla klimatu
zaufania mo¿na zaliczyæ choæby takie jak: mówienie praw-
dy, spójno�æ s³ów z czynami, przyjmowanie odpowiedzial-
no�ci za swoje dzia³ania, dotrzymywanie postanowieñ, za-
pewnienie wsparcia innym pracownikom, identyfikowanie
siê z misj¹ przedsiêbiorstwa.
Zgodnie z sugestiami odnosz¹cymi siê do budowania
zaufania w przedsiêbiorstwie, zaprezentowanymi przez
E. Avada i H. Ghaziriego, niezbêdne okazuj¹ siê byæ decen-
tralizacja i sp³aszczenie struktur organizacyjnych, maj¹-
cych na celu w³¹czenie pracowników w sprawne podejmo-
wanie decyzji. Organizacje cechuj¹ce siê nisk¹ kontrol¹,
wysok¹ decentralizacj¹, nisk¹ formalizacj¹ buduj¹ �rodo-
wisko pracy sprzyjaj¹ce efektywno�ci podejmowania decy-
zji ukierunkowanych na delegowanie uprawnieñ, otwarte
komunikowanie swoich idei. W�ród innych propozycji na
uwagê zas³uguj¹ choæby takie jak: mobilizowanie pracow-
ników do wziêcia udzia³u w szkoleniach umo¿liwiaj¹cych
wyæwiczenie po¿¹danych zachowañ, rozwijanie twórczego
my�lenia, dzielenie siê wiedz¹. Mo¿na tak¿e pomóc innym
w tworzeniu jasnej wizji odwo³uj¹cej siê do osi¹gania po¿¹-
danych rezultatów w oparciu o system kaskadowy zoriento-
wany na realizacjê celów i zaanga¿owanie do wspólnoty

organizacyjnej. Wa¿ne jest równie¿ zastosowanie karty
zrównowa¿onych osi¹gniêæ, na podstawie której osi¹gane
efekty pozwol¹ dobrze oddaæ, które z potrzeb partnerów
zosta³y zaspokojone [4].
A. Golin [6] proponuje do przeanalizowania listê zaleceñ
niezbêdnych dla zbudowania zaufania organizacyjnego.
W�ród nich naczelne miejsce zajmuj¹ nastêpuj¹ce kwestie:
- nale¿y koncentrowaæ siê na budowaniu zaufania, a nie

na staraniach maj¹cych na celu jego odbudowanie,
- kadra kierownicza powinna odpowiadaæ za wysi³ki

ukierunkowane na budowê zaufania,
- nale¿y rozwijaæ zaufanie nawet w przypadku, gdy przed-

siêbiorstwo reprezentuje najwy¿szy poziom etyczny,
- przedsiêbiorstwo powinno wykazywaæ siê autentyczno-

�ci¹ w postêpowaniach maj¹cych na celu zbudowanie
zaufania,

- dzia³ania nale¿y oprzeæ na zasadach i wynikach. Nie na-
le¿y kreowaæ w organizacji kultury wysi³ku, poniewa¿
istnieje ryzyko wygenerowania dzia³añ o znamionach
korupcji,

- nie nale¿y wykraczaæ poza zasady etyczne,
- nale¿y wykazaæ siê cierpliwo�ci¹,
- podejmowane dzia³ania mog¹ mieæ równie¿ charakter

indywidualny, a nie tylko globalny.

4. Zakoñczenie

Zaufanie organizacyjne ma istotne znaczenie dla efektywno-
�ci dzia³ania przedsiêbiorstwa w warunkach gospodarki ryn-
kowej. Zatem powinno ono byæ rezultatem �wiadomie pod-
jêtych dzia³añ ukierunkowanych na budowanie i umacnianie
wiêzi miêdzyludzkich, znajduj¹cych oparcie we wspólnych
warto�ciach i wspólnocie interesów. Zarz¹dzanie oparte na
zaufaniu stanowi powa¿ne wyzwanie dla wszystkich cz³on-
ków organizacji, a zw³aszcza dla kadry kierowniczej, od któ-
rej oczekuje siê wyj¹tkowej troski i w³a�ciwych starañ
ukierunkowanych na przysz³e perspektywy, utrzymanie
bezpo�redniej komunikacji, partycypacji decyzyjnej. Trze-
ba jednak pamiêtaæ, ¿e wdra¿anie do praktyki zarz¹dzania
programu budowy zaufania w przedsiêbiorstwie jest niezwy-
kle trudnym i kompleksowym zadaniem. Przedsiêbiorstwa
pod¹¿aj¹ce w kierunku podjêcia tego procesu powinny za-
dbaæ o wielokierunkowo�æ dzia³añ.
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TRUST IN ORGANIZATION MANAGEMENT PRAC-
TICE
Key words:
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Abstract:
The issue of trust is becoming increasingly important in the
context of the organization�s management. The increase in its
importance stems from the fact that it affects, in a special
way, the quality of teamwork and leadership, which in turn
has a positive impact on financial results of the organization.
To make managing the trust successful, key issues should be
analyzed in terms of their impact on the process of building
this valuable strategic resource. This article is descriptive
and contains root cause analysis. The article presents the in-
terpretative approach to the concept of trust in organization
management. In order to understand the essence of trust,
a few definitions are presented. The last part of the article is
devoted to consideration of various factors analyzed in terms
of their importance to the trust management practices.
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