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Wprowadzenie

W literaturze dotyczącej zarządzania od wielu lat możemy zaobserwować wzrost 
zainteresowania problematyką zaufania. Jest to spowodowane jego udokumento-
wanym wpływem na wiele aspektów działalności organizacyjnej. Podkreśla się, iż 
zaufanie jest zróżnicowanym zjawiskiem obejmującym poziom makroekonomiczny, 
międzyorganizacyjny – zaufanie w kanałach marketingowych, łańcuchu dostaw czy 
sieciach organizacyjnych, wewnątrzorganizacyjny, tj. interpersonalny w stosunku 
do współpracowników, pomiędzy przełożonymi a podwładnymi oraz w stosunku 
do organizacji (tzw. zaufanie impersonalne) [6, s. 617–628]. Przypisywanie zaufaniu 
znaczącej roli we współczesnym przedsiębiorstwie jest związane z obecną rzeczywi-
stością gospodarczą, w której wiedza uważana jest za główny zasób ekonomiczny [1, 
s. 215]. Współpraca oparta na zaufaniu stymuluje proces tworzenia i rozprzestrze-
niania wiedzy, umożliwia generowanie innowacyjnych rozwiązań, ale również sku-
teczne wdrażanie innowacji [11, s. 8].

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania badaczy i prakty-
ków różnego typu relacjami międzyorganizacyjnymi, ze względu na szeroki zakres 
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ich pozytywnego wpływu na działalność organizacji. Wskazuje się, iż zgodnie z teo-
rią zasobową relacje stanowią strategiczny zasób organizacji, spełniając kryteria 
najbardziej cennych jej zasobów, takich jak: użyteczność, oryginalność, trudność 
substytucji [9, s. 87–97]. Wydaje się jednak, iż warunkiem satysfakcjonujących rela-
cji międzyorganizacyjnych jest wzajemne zaufanie stron [20, s. 469–483]. Jak stwier-
dził Morgan, zaufanie i zaangażowanie są esencjonalnymi elementami kreowania 
relacji [15, s. 20–38].

Na poziom zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych wpływa zarówno zaufa-
nie w relacjach interpersonalnych pomiędzy przedstawicielami poszczególnych orga-
nizacji, jak i zaufanie impersonalne tworzone na bazie reputacji i wizerunku firmy, 
jej kompetencji, oceny systemów organizacyjnych. Zaufanie w relacjach ma cha-
rakter dynamiczny, a w niepewnym środowisku biznesowym może łatwo dojść do 
jego nadszarpnięcia. Z drugiej strony często korzystnym dla obu stron zjawiskiem 
jest pogłębianie relacji, na co także pozytywny wpływ może mieć poziom zaufania. 
Interesujące jest więc określenie, jakie czynniki sytuacyjne powodują utratę zaufa-
nia, a jakie zwiększają zaangażowanie w relację.

W kontekście powyższych rozważań celem niniejszego opracowania jest identy-
fikacja znaczenia zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie relacji 
handlowych. Skupiono się głównie na znaczeniu źródeł zaufania w poszczególnych 
etapach rozwoju relacji, potencjalnych korzyściach osiąganych w relacjach opartych 
na zaufaniu oraz identyfikacji przyczyn zaufania i nieufności, rozważając je w kontek-
ście relacji formalnych i nieformalnych. Analiza badanych zjawisk prowadzona jest 
na poziomie mikrofundamentów (jednostki) ze względu na to, iż relacje nawiązywane 
przez niniejsze przedsiębiorstwo opierają się głównie na relacjach interpersonalnych.

1.  Zaufanie i jego rola w budowaniu relacji 
międzyorganizacyjnych

W tekstach źródłowych spotykamy wiele różnych definicji zaufania. Wynika 
to z braku zgodności co do jego istoty oraz składników.

Według Blomqvist [3] zaufanie jest oczekiwaniem dobrej woli ze strony partnera 
i wzajemnie korzystnych działań pozwalających zapewnić współpracę pomimo wystę-
pującego ryzyka. Podobnie Mui definiuje zaufanie, jako subiektywne oczekiwania 
dotyczące przyszłych zachowań partnera bazujące na dotychczasowych kontaktach 
[16, s. 280–287]. W tym kontekście można mówić o zaufaniu bazującym na reputa-
cji. Calnan i Rowe definiują zaufanie, podkreślając, że nie jest ono dyspozycyjną lub 
indywidualną cechą lub stanem psychicznym, ale jest zbudowane z zestawu zacho-
wań międzyludzkich lub wspólnej tożsamości. Zachowania te są poparte zestawem 
instytucjonalnych reguł, praw i zwyczajów [4, s. 349–358]. Bachmann podkreśla, że 
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zaufanie międzyorganizacyjne jest szczególnie zależne od określających je ram insty-
tucjonalnych i realiów, w których relacja jest osadzona [2, s. 281–301]. Kolejna defi-
nicja, Grandisona i Slomana [8, s. 2–16], wskazuje, iż zaufanie jest wiarą, że podmiot 
współpracujący posiada kompetencje umożliwiające niezawodne, odpowiedzialne 
i bezpieczne działanie z punktu widzenia partnera. Jak można zauważyć, powyższe 
definicje, z jednej strony, eksponują orientację na przyszłość i optymistyczne założe-
nia co do intencji partnera oraz przekonanie, że jest on w stanie i wyraża chęć osią-
gnąć założony wynik. Z drugiej strony, w definicjach koncentrujących się na zaufaniu 
w kontekście instytucjonalnym pojawiają się wątki związane z reputacją podmiotu, 
ramami organizacyjnymi czy warunkami umów.

Warto zaznaczyć, że w badaniach nad zaufaniem wskazuje sie na jego dwa podsta-
wowe źródła: afektywne i kognitywne. Zaufanie kognitywne jest oparte na racjonal-
nych przesłankach, tj. na doświadczeniach i wiedzy związanej z partnerem. Oparte 
jest na przewidywaniach i kalkulacji dotyczących zachowania partnera w przyszło-
ści. Odgrywa znaczącą rolę w początkowych etapach relacji [17, s. 197–217]. Wydaje 
się także być podstawowym źródłem zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych. 
Także jednak komponentowi afektywnemu należy przypisać istotne znaczenie. Afek-
tywny komponent rozwija się w oparciu o relacje interpersonalne, wymaga aktyw-
ności stron, wspólnych działań i otwartej komunikacji, które są niezbędne w trakcie 
współpracy [10].

Mayer i in. [14, s. 709–734] sugerują, że istnieją trzy główne czynniki kreujące 
zaufanie: postrzegane kompetencje partnera, które dotyczą jego wiedzy, doświad-
czenia, uzyskanych certyfikatów, oceny osiągnięcia przez partnera sukcesu itp., 
życzliwości (altruizm, lojalność, szczerość), uczciwości (przywiązanie do zasad, 
dotrzymywanie zobowiązań itp.). Warto zaznaczyć, że wszystkie te czynniki wpły-
wają na zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych, przy czym życzliwość będzie 
dotyczyć jedynie relacji osobowych, natomiast pozostałe czynniki będą kształtować 
także relacje bezosobowe.

Większość badaczy jest zgodnych, że zaufanie jest stopniowalne i rozwija się w cza-
sie [12, 22]. W opracowanym przez siebie modelu Lewicki i Bunker [ibidem] wskazują 
jako pierwszy etap rozwoju zaufania – zaufanie kalkulacyjne oparte na oszacowaniu 
opłacalności obdarzenia partnera zaufaniem. Drugim etapem rozwoju zaufania jest 
zaufanie oparte na wiedzy, które powstaje w momencie, kiedy przypuszczenia zamie-
niają się w pozytywne oczekiwania wobec partnera. Kolejny, jeszcze wyższy poziom 
zaufania to zaufanie relacyjne, które ma charakter afektywny i związane jest z jako-
ścią relacji. Wreszcie silne więzi emocjonalne, jedność interesów i celów sprzyjają 
powstaniu zaufania opartego na identyfikacji. Zakłada się także możliwość cofnięcia 
do wcześniejszego etapu we wzajemnych relacjach, np. jeśli nie jest dalej możliwe 
zaufanie oparte na relacjach, to decyzja o zaufaniu może bazować na wiedzy o part-
nerze czy kalkulacji.
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2. Oportunizm i zaangażowanie w relację

Oportunizm jest rozumiany jako brak uczciwości w transakcjach, nastawiony 
na osiągnięcie własnego interesu. Może przyjmować wiele różnych form, jak np.: 
zniekształcanie i fałszowanie informacji, korzystanie z luk prawnych, nieuczciwe 
wykorzystywanie wiedzy na niekorzyść drugiej strony, niedotrzymywanie zobo-
wiązań, naruszanie formalnych i nieformalnych ustaleń, oszustwa, kradzież itp. [7, 
s. 1–19; 24, s. 141–159]. Oportunizm zatem występuje między stronami w sytuacji, 
gdy któraś ze stron przekłada swoje cele nad wspólne cele wcześniej uzgodnione 
[5]. Zachowania oportunistyczne prowadzą do utraty lub nadszarpnięcia zaufania. 
Wyniki badań dostarczają argumentów potwierdzających, że w warunkach wysokiego 
zaufania skłonność organizacji do zachowań oportunistycznych maleje, podczas gdy 
w warunkach niskiego zaufania organizacje są bardziej skłonne, aby zachowywać się 
w sposób oportunistyczny [25].

Zaufanie w relacjach jest czynnikiem, który zachęca obie strony do działań na rzecz 
przekształcenia początkowych inwestycji w relację, w długofalowy związek. Wynika 
to z przekonania, że współpraca z partnerem jest tak istotna, iż wymaga maksymal-
nych starań w celu jej bezterminowego utrzymania [15, s. 20–38]. Zaufanie w relacji 
powoduje pogłębianie zaangażowania w nią, co prowadzi do jej zacieśnienia i utrwa-
lenia. W wyniku współpracy są redukowane koszty transakcyjne i jest uzyskiwana 
przez strony tzw. renta relacyjna. Morgan i Hunt [15, s. 20–38] podkreślają, że zaan-
gażowanie w relację jest związane ze zdolnością partnera do generowania rezulta-
tów atrakcyjnych dla drugiej strony. Zaangażowanie w relację zwiększa zdolność 
obu stron do przystosowania się do nowych i nieprzewidzianych okoliczności [23, 
s. 1056–1074] oraz możliwość wspólnego rozwiązywania trudnych i złożonych pro-
blemów [24, s. 141–159]. Wydaje się, iż zarówno zaangażowanie w relacje, poziom 
zaufania w relacjach, jak i skłonność do zachowań oportunistycznych to wymiary, 
które charakteryzują jakość wzajemnych relacji biznesowych.

3. Opis badanego podmiotu

Kärcher jest firmą handlową działającą w branży czystości – oddziałem dużego 
światowego koncernu. Została założona w 1935 roku przez wynalazcę Alfreda Kär-
chera, który rozpoczął produkcję i sprzedaż produktów opartych o własne, pionier-
skie pomysły w dziedzinie techniki grzewczej. Kamieniem milowym w rozwoju 
firmy i podstawą jej późniejszego rozwoju było wynalezienie w 1950 roku urządze-
nia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody. Innowacyjność była i nadal jest 
najważniejszym czynnikiem jej rozwoju i sukcesu. 90% produktów Kärcher nie jest 
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starsza niż pięć lat. Przedsiębiorstwo przyjęło następujące zasady, które są szczegól-
nie ważne we wzajemnej współpracy:

 � dążenie do długoterminowych partnerskich relacji z dostawcami i klientami, pod-
kreślanie terminowości, rzetelności, jakości i stabilności;

 � przejrzysta i otwarta komunikacja oraz zorientowanie na cel jako podstawy 
współpracy;

 � elastyczność w zakresie terminów czy liczby zamówień w celu szybkiego reago-
wania na zmiany na rynku;

 � uznanie, że wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy są najistotniejszym 
czynnikiem sukcesu firmy Kärcher.
Wewnętrzne i zewnętrzne relacje pracowników Kärcher są oparte na zaufaniu, 

lojalności, otwartości i wzajemnym szacunku, a etycznym zachowaniom przypisuje 
się najwyższą wartość.

4. Metodyka badania

Celem badania było zidentyfikowanie roli zaufania w wymiarze międzyorganiza-
cyjnym na podstawie relacji nawiązywanych przez przedsiębiorstwo handlowe. Eks-
ploracyjny charakter problemu przesądził o przyjęciu postępowania jakościowego 
w oparciu o metodykę case study. Na wybór przedsiębiorstwa Kärcher, jako pod-
miotu badania, złożyły się przede wszystkim: wielość i różnorodność relacji nawią-
zywanych przez przedsiębiorstwo z klientami i dostawcami oraz wyjątkowa dbałość 
o ich jakość i długoterminowość.

Badania przeprowadzono w styczniu 2017 w siedzibie przedsiębiorstwa. Do 
badania wybrano metodę częściowo ustrukturyzowanego wywiadu bezpośred-
niego, uznając, że taka forma zebrania materiału może pokazać pogłębiony obraz 
relacji międzyorganizacyjnych, który byłby trudny do uchwycenia w badaniu ilo-
ściowym. Wywiady zostały przeprowadzone przez autorów niniejszego artykułu 
w oparciu o opracowane zgodnie z celami badania dyspozycje do wywiadu. Każda 
sesja trwała około godziny (najkrótszy wywiad 40 min., najdłuższy – 100 min). 
Przebieg wywiadów był nagrywany za zgodą uczestników. W dalszej części reali-
zacji badań odbyła się transkrypcja wywiadów oraz analiza danych służąca wypro-
wadzeniu wniosków.

W ramach realizacji celu głównego starano się zidentyfikować między innymi: 
mechanizmy tworzenia się relacji w kontaktach zewnętrznych, cechy i źródła relacji 
opartych na zaufaniu, przesłanki, na podstawie których podejmowana jest decyzja 
o zawierzeniu partnerowi, wpływ zaufania na zaangażowanie w relację, przyczyny 
i konsekwencje utraty zaufania w relacjach, korzyści wynikające z budowania rela-
cji opartych na zaufaniu.
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Badaniem został objęty średni i wyższy szczebel zarządzający krakowskiego 
oddziału firmy. Do udziału w wywiadzie zaproszono 20 menedżerów, w których zakre-
sie obowiązków znajduje się nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zewnętrznych. 
Ostatecznie udało się przeprowadzić wywiady z 12 menedżerami, w tym 6 kobietami 
i 6 mężczyznami, w przedziale wiekowym od 39 do 58. Połowa osób reprezentowała 
działy sprzedażowe, połowa – działy wspierające sprzedaż. Organizacja znajduje się 
w sieci relacji z wieloma interesariuszami, którzy wywierają wpływ na jej decyzje i zara-
zem pozostają pod jej wpływem. W związku z faktem, iż badaniem zostali objęci kie-
rownicy działów sprzedażowych i działów wspierających sprzedaż podmioty rynku, 
z którymi badani respondenci współpracują, są zróżnicowane. Kierownicy pionów 
sprzedażowych współpracują z marketami budowlanymi, firmami przemysłowymi, 
sieciami dealerów i partnerów sprzedających produkty firmy, klientami indywidual-
nymi. Kierownicy pionów wspierających sprzedaż współpracują z firmami spedycyj-
nymi, agencjami marketingowymi i medialnymi, wywiadowniami gospodarczymi, 
ubezpieczycielami, instytucjami finansowymi.

5. Wyniki badań

5.1. Znaczenie zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych

Zdecydowana większość respondentów (10 osób) wskazała na bardzo istotną rolę 
zaufania w nawiązywanych relacjach. Dwóch respondentów przypisało zaufaniu rolę 
kluczową. Zaufanie określano jako podstawę biznesu gwarantującą płynność rela-
cji. − W dzisiejszych czasach bez zaufania nie ma szans na budowanie relacji, można 
wykonać doraźne działania, ale nie można współpracować na dłuższą metę. Pojawiły 
się opinie, że zaufanie stanowi punkt wyjścia do zainicjowania relacji, przy czym 
respondenci dokonywali stopniowania zaufania (od minimalnego do pełnego). Zwra-
cali uwagę na zmienność poziomu zaufania na różnych etapach relacji, przyrówny-
wali relacje do wieloetapowego procesu, gdzie na każdym kolejnym etapie dochodzi 
do pogłębiania się zaufania względem partnera. Zdaniem respondentów poprawnie 
zbudowana relacja powoduje, że w sytuacjach trudnych klient jest bardziej wyrozu-
miały, cechuje go większa empatia. − Kiedy znajdziemy się w trudnej podbramkowej 
sytuacji, np. problemy z dostępnością towarów, przy poprawnie zbudowanych rela-
cjach, zdecydowanie łatwiej załagodzić jest problem, (…) klient ma więcej zrozumie-
nia dla nas. Dwóch respondentów stwierdziło, że zaufanie jest ważne, ale do swoich 
codziennych obowiązków podchodzą z pewną dozą „asekuracji” – Wszystko odbywa 
się przez kalkę bezpieczeństwa, w końcu to tylko biznes, Wymogi koncernowe jasno 
definiują na co sprzedawca może sobie pozwolić, a na co nie.
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W kwestii znaczenia relacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej odnotowano 
następujące odpowiedzi:

 � Wielość relacji/kontaktów pozwala zwiększać dystrybucję, obrót, mnogość loko-
wania produktu, w konsekwencji czego następuje wzrost obecności naszego pro-
duktu na styku kontaktu z klientem i rozpoznawalność marki.

 � Cena przestaje być głównym kryterium wyboru. Klient jest w stanie zaakcep-
tować wyższą cenę w zamian za dobre relacje, w ramach których dostaje opiekę 
posprzedażową. Respondenci zwrócili uwagę, że nie każdy klient będzie chciał 
wchodzić w relacje, na rynku zawsze pozostanie grupa klientów transakcyjnych, 
dla których główną determinantą zakupu będzie cena produktu.

 � Transfer wiedzy − Udało się przeszkolić pracowników naszych kontrahentów, a ich 
wiedza i doświadczenie, znajomość naszych towarów powoduje, że jesteśmy mocno 
konkurencyjni na rynku.

5.2. Relacje oparte na zaufaniu

Sprzedażowy charakter firmy, silne zorientowanie na klienta i koncentracja na jego 
potrzebach, wpisana w misję i strategię firmy, powoduje postrzeganie relacji przez 
pracowników firmy w kategorii osiągania obustronnych korzyści (korzyści dla mnie 
i korzyści dla mojego klienta/dostawcy) − Tylko nieskrępowane myślenie o wspólnych 
interesach pozwoli na zbudowanie dobrych projektów sprzedażowych w przyszłości. 
Zdaniem respondentów budowanie poprawnej relacji to szukanie najlepszych rozwią-
zań dla obu stron przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Respondenci 
podkreślali znaczenie elastycznego podejścia do klienta, konieczność oferowania 
rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta.

Wskazali na ważną rolę klienta w relacyjnym procesie sprzedaży − Warto konsul-
tować się z klientami, ponieważ oni znajdują się najbliżej rynku, znają potrzeby swo-
ich klientów. Ich zdaniem relacje międzyorganizacyjne umożliwiają łączenie zasobów 
różnych organizacji, tworząc tym samym źródło przewagi (renta relacyjna). Do opisu 
relacji opartej na zaufaniu użyli następujących charakterystyk: szczerość w kontak-
tach, zawierzenie partnerowi biznesowemu, wzajemne zrozumienie oczekiwań wzglę-
dem siebie, obustronne starania w celu znalezienia najlepszego rozwiązania, jasna, 
otwarta komunikacja, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, spokój ducha, komfort 
i higiena psychiczna, wzajemne utożsamianie się podmiotów ze sobą, wysoka kul-
tura osobista obu współpracujących stron, wspólne wartości, cele, dobra wola part-
nera, szybka, przyjemna obsługa, ograniczona biurokracja − Wystarczy telefon, aby 
rozpocząć procedurę…, Biorę na siebie ryzyko z pełnym spokojem.

Jako cechy relacji najbardziej uzależnione od zaufania wskazano:
 � czas trwania relacji – Im dłużej trwa relacja, tym jest mocniejsza, Widziałem mojego 

partnera niemalże w każdej sytuacji, mogę przewidzieć jak się zachowa;



222 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Dagmara Lewicka, Monika Pec, Anna Słaby 

 � powtarzalność − Mogę pielęgnować naszą relację, Regularność spotkań jest dla mnie 
najważniejsza, jest okazją do przekazania informacji zwrotnej;

 � symetryczność relacji (podobny wkład lub osiągane korzyści) − Nie można osią-
gać dobrych relacji, nie osiągając obustronnych korzyści na podobnym poziomie, 
jeśli nie będziemy podobnie zadowoleni relacja osłabnie.
Wszyscy badani respondenci podkreślali, że w firmie sprzedaż jest realizowana 

w oparciu o model relacyjny, gdzie budowane są długoterminowe relacje z klien-
tem, gdzie dostarczanie nabywcom unikatowych wartości oraz wieloletnia obsługa, 
lojalność i zaufanie stanowią cel nadrzędny. Doświadczenie pokazuje, że nie warto 
stosować w sprzedaży modelu transakcyjnego, gdzie główną determinantę wyboru 
jest cena produktu.

Również decyzje dotyczące nawiązania współpracy nie opierają się na „wyostrzo-
nej” kontroli i monitoringu potencjalnych kooperantów − Często zawierzamy part-
nerowi na podstawie intuicji. Oczywiście, obserwujemy, jak działa potencjalny klient 
na rynku, zawsze podświadomie szacujemy poziom ryzyka, ale jakiś specjalnych pro-
cedur nie mamy.

5.3. Relacje nieformalne vs formalne

Naturalne jest, że podmioty wchodzą ze sobą w interakcje, a tym samym ich pra-
cownicy nawiązują znajomości, które z biegiem czasu przestają być jedynie relacjami 
czysto służbowymi.

Respondenci jako źródła nieformalnych relacji wskazali spotkania firmowe, ich 
zdaniem budowanie relacji związane jest z umiejętnościami miękkimi pracowni-
ków. Ważne jest dostrzeganie w pracowniku nie tylko reprezentanta firmy, lecz także 
człowieka, co może świadczyć o wyparciu podejścia B2B, B2C podejściem Human 
to Human. Jako okazję do tworzenia relacji wskazali oni również: targi, wyjazdy bran-
żowe, montaże instalacji przy sprzedaży skomplikowanych technologicznie rozwiąza-
niach. Respondenci zwrócili uwagę na rolę kontaktów interpersonalnych, ich zdaniem 
− Mailing czy rozmowy telefoniczne nie zastąpią kontaktu z żywym człowiekiem, takie 
formy nie wystarczą, aby wyrobić sobie stanowisko w stosunku do kooperanata. Kon-
takty interpersonalne usprawniają współdziałanie, gdyż zwiększają zaangażowanie 
członków relacji w procesy współpracy, co przyśpiesza przepływ informacji i dziele-
nie się wiedzą (obniża ryzyko zachowań oportunistycznych, buduje zaufanie).

Podczas badania respondenci zostali zapytani o rolę formalnej sieci kontaktów 
w stosunku do nieformalnej sieci kontaktów. Respondenci w zróżnicowany sposób 
reagowali na to pytanie. Ogólnie można te reakcje scharakteryzować w trzech obsza-
rach odpowiedzi:

 � Pierwszy to odpowiedzi wskazujące na przewagę sieci formalnej kontaktów nad 
nieformalną − W dużych sieciach handlowych o sformalizowanej, złożonej, mocno 
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zhierarchizowanej strukturze wielość kontaktów formalnych jest większa, tak naka-
zują procedury, kultura organizacyjna, a to ogranicza kontakty nieformalne nie-
malże do minimum, praktycznie są one niemożliwe.

 � Kolejna grupa to odpowiedzi wskazujące na większą wagę kontaktów nieformal-
nych. Ten pogląd był charakterystyczny dla tzw. sprzedawców bezpośrednich. 
W ich opinii podczas relacji nieformalnych wytwarza się zażyłość. Ten rodzaj rela-
cji postrzegany był przez nich jako bardziej efektywny, ponieważ każda „dobra” 
relacja jest potencjalnym źródłem zainicjowania nowej relacji.

 � Ostatnia grupa to respondenci przypisujący taką samą istotność kontaktom for-
malnym, jak i nieformalnym − Rozmowy biznesowe zawsze mają otoczkę niefor-
malną, w szczególności jeśli osoba jest nam bliska pod względem widzenia świata.
W kwestii kolejności budowania relacji respondenci mieli różne zdanie. W opinii 

sprzedaży do klienta bezpośredniego nieformalna sieć kontaktów wyprzedza i zapo-
czątkowuje formalną sieć − Nieformalne budują zaufanie, są podstawą do budowania 
formalnych. W opinii działów wspierających sprzedaż − Nieformalne relacje tworzą 
się z czasem na gruncie relacji formalnych.

Jako źródła zaufania wymieniano:
 � Markę jako źródło kognitywnego zaufania. Respondenci zapytani o powód współ-

pracy z nimi, odpowiadali, że większość klientów decyduje się na współpracę ze 
względu na markę − Marka jest na tyle silnie zbudowana, że klienci są w stanie 
przełknąć niedoskonałości czynnika ludzkiego.

 � Czynnik ludzki jako źródło zaufania w relacjach interpersonalnych: pierwsze 
wrażenie w kontakcie z kooperantem, życzliwość, rzetelność, sympatyczność. 
Ten element był wskazywany przede wszystkim przez działy wsparcia sprzedaży. 
W przypadku biura obsługi element ludzki pozwala rozwijać relacje i jest jej moc-
nym spoiwem. Z kolei zdaniem kierownika serwisu najważniejszym czynnikiem 
zaufania są kompetencje, które odgrywają kluczową rolę w szczególności w sprze-
daży tzw. skomplikowanych rozwiązań do przemysłu.

5.4.  Korzyści w związku z zaufaniem we wzajemnych 
relacjach międzyorganizacyjnych

Z wypowiedzi respondentów można wywnioskować, że korzyści, jakich oczekują 
i doświadczają, mają wymiar biznesowy oraz osobisty. Respondenci podali następu-
jące korzyści: zaufanie zwiększa poziom zaangażowania partnerów w relację, obniża 
koszty działalności (np. koszty transakcyjne), redukuje potrzebę kontroli i sprawia, 
że przyjęte metody kontroli są bardziej efektywne, zwiększa wzajemnie zrozumienie 
i tolerancję między partnerami, pomaga rozwiązywać ewentualne konflikty, stymuluje 
dzielenie się informacjami i wiedzą pomiędzy organizacjami, stymuluje rozprze-
strzenianie się innowacji, redukuje spostrzegane ryzyko związane z podejmowanymi 
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wspólnie projektami, generuje oszczędność czasu i pieniędzy, prowadzi do obustron-
nego rozwoju − Podwyższanie poprzeczki z naszej strony powoduje, że nasz partner 
rozwija się z nami.

Badana grupa została poproszona o wskazanie czynników pogłębiających zaufanie. 
Są to zdaniem badanych: dzielenie się informacją i wiedzą z partnerem, w szczegól-
ności trudno dostępną, sposób wykonywania codziennych obowiązków, profesjona-
lizm, jakość, terminowość, wspólne przejście przez trudne sytuacje, przy zachowaniu 
najwyższych standardów moralnych.

Według badanych wraz z pogłębianiem się zaufania w relacji strony są bardziej 
zaangażowane, co skutkuje wzrostem postaw proaktywnych we wzajemnych relacjach.

5.5. Utrata zaufania w relacjach

W opinii respondentów zaufanie jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny 
jakości relacji międzyorganizacyjnych − Przez jakość rozumiemy nie tylko solidność 
i niezawodność naszych urządzeń, dla nas to coś więcej, to również najwyższy stan-
dard relacji z naszymi kooperantami. Pracownicy są świadomi znaczenia wartości 
zawartych w kulturze organizacyjnej firmy, dlatego działanie w oparciu o najwyższe 
standardy moralne uważają za priorytet. Zapytani o przykłady przyczyn utraty zaufa-
nia w relacjach, długo szukali odpowiedzi. Według przekazanych przez responden-
tów informacji firma współpracuje z dealerami i partnerami od ponad dwudziestu 
lat i tylko raz jeden z partnerów całkowicie zawiódł zaufanie, czego konsekwencją 
było zerwanie umowy współpracy – Doszło do zagarnięcia mienia firmy, którego nie 
udało się odzyskać, pomimo tego postepowania sądowego unikaliśmy, my nawet nigdy 
nie zastosowaliśmy kary. Tylko dwóch respondentów wymieniło przypadki ogranicze-
nia współpracy poprzedzonego częściową utratą zaufania. Jako powody takiej sytuacji 
respondenci wskazali drobne oszustwa (rozliczanie nieoryginalnych części zamien-
nych), nieuczciwość, wprowadzanie w błąd, wypieranie się wcześniejszych ustaleń. 
Na pytanie, jak udało się przez ponad dwadzieścia lat utrzymywać poprawne rela-
cje, większość respondentów odpowiedziała, że uczciwość dostawców i klientów jest 
odpowiedzią na uczciwość firmy − Wymieniamy się nie tylko dobrami materialnymi, 
ale również dostosowujemy poziom zaufania i kultury względem siebie. Respondenci 
zostali również zapytani, czy im samym zdarzyło się zawieść zaufanie partnerów. 
Wszyscy stwierdzili, że w relacjach biznesowych „nadszarpnięcie” zaufania jest nie-
uniknione. Nie wynika to z postaw oportunistycznych, czy niechęci wobec partnera, 
a raczej z trudności „odgórnych”, niezależnych od respondentów, a konsekwencją 
są niezaspokojone potrzeby klienta. Jako przyczynę częściowej utraty czy naduży-
cia zaufania w relacjach respondenci wskazali: niewywiązanie się z umowy i nie-
terminowość − Klient wybaczy nam jednorazowe potknięcie, ale zaufanie się obniży, 
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niesprostanie potrzebom klienta − Inne podmioty w firmie nie były w stanie sprostać 
potrzebom klienta, zawiodły inne działy.

Konsekwencją częściowej utraty zaufania w relacjach była: utrata obrotu, ogra-
niczenie współpracy − Klient kupował, ale w dużo mniejszych ilościach, co wiązało 
się ze stratą finansową.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki wskazują, iż respondenci są świadomi istotnej roli zaufania 
w nawiązywanych relacjach handlowych. Odpowiedzi badanych nie budzą zdziwienia, 
ponieważ przedsiębiorstwo, które reprezentują, jest nastawione na budowanie kul-
tury organizacyjnej w oparciu o kapitał zaufania. Jednocześnie respondenci wskazują, 
że zaufaniu towarzyszy pewien poziom nieufności. W literaturze zwraca się uwagę 
na to, że nieufność nie jest destruktywnym elementem relacji międzyludzkich, ale 
jedynie reakcją obronną zabezpieczającą przed ewentualnymi szkodami [17]. Wydaje 
się jednak, że w przedsiębiorstwie, które jak Kärcher, jest zorientowane na długofa-
lowe relacje partnerskie i, co także istotne, nie jest nastawione na nakładanie sankcji 
na partnerów nawet w przypadku powstawania naruszeń, istnieją rzeczywiste warunki 
dla budowania zaufania w relacjach. Tezę tę potwierdza także inny wniosek wypro-
wadzony na podstawie uzyskanych wyników. Respondenci tłumaczą uzyskiwanie 
harmonii i stabilności w relacjach, wskazując, że wkład włożony w postaci kapitału 
zaufania zostaje oddany na podobnym lub takim samym poziomie przez partnera 
relacji. Partnerzy dostosowują więc poziom zaufania względem siebie. Wniosek ten 
jest zgodny z teorią wymiany społecznej i stanowi wsparcie merytoryczne dla dzia-
łań mających na celu inicjowanie i budowanie relacji opartych na zaufaniu.

Zróżnicowany poziom zaufania w relacjach wskazywany przez respondentów 
wydaje się być związany z charakterem pełnionej funkcji w przedsiębiorstwie, stop-
niem odpowiedzialności czy indywidualnymi cechami osobowościowymi (np. skłon-
nością do ufania).

Respondenci podkreślają, że bardzo istotna w budowaniu zaufania jest symetrycz-
ność relacji, czyli dbałość o to, aby obie strony uzyskiwały korzyści ze współpracy. 
Wskazywali także, że wartością dodaną relacji opartych na zaufaniu jest między innymi 
możliwość pozyskiwania wiedzy od klienta i możliwość dzielenia się wiedzą. Podkre-
ślono także, iż wraz ze wzrostem elastyczności w zaspokajaniu potrzeb klienta wzrasta 
skłonność do wzmacniania relacji, a tym samym podwyższania poziomu zaufania.

Jako źródła zaufania były wskazywane zarówno relacje interpersonalne (życzli-
wość, rzetelność, kompetencje, sympatia wobec partnera), jak i kwestie bezosobowe, 
czyli marka i reputacja przedsiębiorstwa. Jednak warto zaznaczyć, że respondenci 
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są świadomi siły i rozpoznawalności reprezentowanej przez siebie marki, podkreśla-
jąc duże znaczenie zaufania kognitywnego w nawiązywanych relacjach [17].

Jak wskazują respondenci, niewiele było w historii przedsiębiorstwa sytuacji 
zerwania lub ograniczenia współpracy ze względu na utratę zaufania. Sytuacje trudne, 
mogące skutkować częściową utratą zaufania, są zdaniem respondentów nieuniknione. 
Respondenci podkreślali, że w przypadku relacji opartych na zaufaniu dużo łatwiej 
jest takie sytuacje rozwiązać, a partnerzy są w takim przypadku bardziej wyrozumiali.

Przedstawione wyniki badań pozwalają wnioskować, że przedsiębiorstwu opłaca 
się budować relacje biznesowe w oparciu o zaufanie, które skutkują ciągłością, opła-
calnością i prowadzą do obustronnego rozwoju. Wydaje się, iż podstawą budowania 
tego typu relacji są postawy pracowników, którzy są świadomi znaczenia wartości, 
takich jak: uczciwość, szczerość, rzetelność, które w efekcie budują wzajemne zaufa-
nie w relacjach.

Przedstawione badanie posiada pewne ograniczenia związane przede wszystkim 
z przyjętą metodyką i brakiem możliwości generalizowania uzyskanych wyników. 
Uzyskane rezultaty uzasadniają jednak potrzebę prowadzenia dalszych pogłębionych 
badań w obszarze znaczenia zaufania z uwzględnieniem wielopodmiotowego cha-
rakteru relacji handlowych i mogą być potraktowane jako punkt wyjścia do przepro-
wadzenia badań ilościowych na reprezentatywnej próbie podmiotów.

Bibliografia
[1] Adler P. S., Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capi-

talism, “Organization Science” 2001, Vol. 12, No. 2, pp. 215–234.

[2] Bachmann R., Inkpen A., Understanding institutional-based trust building processes in inter-
-organizational relationships, “Organization Studies” 2011, Vol. 32, No. 2, pp. 281–301.

[3] Blomqvist K., Partnering in the dynamic environment – the role of trust in asymmetric 
partnership formation, doctor of science thesis, Lappeenranta University of Technology, 
Lappeenranta 2002.

[4] Calnan M., Rowe M., Researching trust relations in health care: conceptual and methodo-
logical challenges – an introduction, „Journal of Health Organization and Management” 
2006, Vol. 20, No. 5, pp. 349–358.

[5] Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

[6] Dirks K. T., Ferrin D. L., Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for 
research and practice, „Journal of Applied Psychology” 2002, Vol. 87, No. 4, pp. 611–628.

[7] Ganesan S., Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, „Jour-
nal of Marketing” 1994, Vol. 58, No. 1, pp. 1–19.

[8] Grandison T., Sloman M., A survey of trust in internet applications, „IEEE Communica-
tion Surveys and Tutorials” 2000, Vol. 4, No. 4, pp. 2–16.



227ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego

[9] Krupski R., Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działa-
jącego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, „Organizacja i Kierowanie” 2014, 
nr 1A (159), pp. 87–97.

[10] Lencioni P. M., The Advantage. Why Organizational Health Trumps Everything Else in Busi-
ness, Jossey Bass, San Francisco, CA 2012.

[11] Krot K., Lewicka D., Zaufanie w organizacji innowacyjnej, CH Beck, Warszawa 2016.

[12] Lewicki B., Bunker B., Developing and Maintaining Trust in Work Relationships, [w:] Kra-
mer R. M., Tyler T. R. (red.), Trust in Organizations. Frontiers of theory and re-search, 
Sage Publications, London 1996, pp. 114–139.

[13] Loon Hoe S., Is interpersonal trust a necessary condition for organisational learning?, “Jour-
nal of Organisational Transformation and Social Change” 2007, Vol. 4, No. 2, pp. 149–156.

[14] Mayer I., Mayer R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. D., Anintegrative model of organizatio-
nal trust, „Academy of Management Review” 1995, Vol. 20, No. 3, pp.709–734.

[15] Morgan R. M., Hunt S. D., The commitment-trust theory of relationship marketing, „Jour-
nal of Marketing” 1994, Vol. 58, No. 3, pp. 20–38.

[16] Mui L., Mohtashemi M., Halberstadt A., A computational model of trust and reputation, 
„Proceedings of the 35th International Conference on System Science”, IEEE Computer 
Society, LosAlamitos, CA 2002, pp. 280–287.

[17] Pučėtaitė R., Maija Lämsä A., Novelskaite A., Building organizational trust in a low-
-trust societal context, „Baltic Journal of Management” 2010, Vol. 5, No. 2, pp. 197–217.

[18] Srinivasan R., Brush T. H., Supplier performance in vertical alliances: the effects of self-
-enforcing agreements and enforceable contracts, „Organization Science” 2006, Vol. 17, 
No. 4, pp. 436–452.

[19] Sankowska G., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, perspektywa wew- 
nątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.

[20] Svensson G., Vulnerability in business relationships: the gap between dependence and 
trust, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2004, Vol. 19, No. 7, pp. 469–483.

[21] Wathne K. H., Heide J. B., Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and 
Solutions, ”Journal of Marketing” 2000, Vol. 64, No. 4, pp. 36–51.

[22] Williamson O. E., Calculativeness, trust, and economic organization, „Journal of Law and 
Economics” 1993, Vol. 36, No. 1, pp. 453–486. Yam R. C. M., Cliff Chan C., Knowledge sha-
ring, commitment and opportunism in new product development, „International Journal of

[23] Operations & Production Management” 2015, Vol. 35, No. 7, pp. 1056–1074.

[24] Zaheer A., McEvily B., Perrone V., Does Trust Matter? Exploring the Effects of Inter-or-
ganizational and Interpersonal Trust on Performance, “Organizational Science” 1998, 
Vol. 9, No. 2, pp. 141–159.

[25] Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach 
high-tech, „Przegląd Organizacji” 2013.



228 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Dagmara Lewicka, Monika Pec, Anna Słaby 

ZAUFANIE W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH 
NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych 
na przykładzie relacji sprzedażowych. Dla potrzeb realizacji celu artykułu przeprowadzono 
wywiady częściowo ustrukturyzowane z 12 pracownikami średniej wielkości firmy handlo-
wej, a ich prezentacja stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Wyniki badań wskazują, 
że kadra kierownicza firmy wysoko innowacyjnej postrzega relacje oparte na zaufaniu w kate-
gorii cennego kapitału, a funkcjonowanie firmy oparte zarówno na formalnych, jak i nie-
formalnych relacjach interpersonalnych przyczynia się do usprawniania działalności firmy 
i budowania przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: zaufanie, relacje międzyorganizacyne

TRUST IN INTERORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS ON THE 
EXAMPLE OF A TRADING COMPANY

Abstract

The aim of this article is to identify the importance of trust in inter-organizational relation-
ships on the example of sales relationships. For the purpose of the article semi-structured 
interviews with 12 employees of medium-sized trading company were conducted, and their 
presentation is the subject of this study. The results indicate that the management of a highly 
innovative company sees relationships based on trust in the category of valuable capital and 
the company's operations based on both formal and informal interpersonal relations con-
tribute to improving business and build competitive advantage.

Key words: trust, inter-organizational relationships


