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W KIERUNKU ZAUFANIA 
ORGANIZACYJNEGO. KOMUNIKOWANIE 

I JAKOŚĆ RELACJI MIĘDZY 
PRZEŁOŻONYM A PODWŁADNYM 

W SĄDACH POWSZECHNYCH

Wprowadzenie

Współczesne oczekiwania wobec organizacji sektora publicznego są podobne 
do tych w sferze biznesu i polegają przede wszystkim na tym, aby dostosować się 
do nowych, zmieniających się wymagań interesariuszy. Począwszy od lat 80. XX w. 
wiele krajów próbowało zreformować sektor publiczny i tworzące go instytucje. Zain-
teresowanie praktykami menedżerskimi, wpływające na przeprowadzane reformy, 
spowodowało przypadki erozji wartości istotnych dla zarządzania publicznego. Jest 
to przyczyną rosnącego zainteresowania kwestiami związanymi z wartościami orga-
nizacji publicznych, bowiem podejście oparte na relacjach i orientacja na wartości 
są kluczowe dla organizacji, których głównymi aktywami są zasoby ludzkie.

Obecnie sądownictwo w Polsce postrzegane jest zasadniczo w negatywnym świe-
tle. Jako przyczynę można wskazać trwającą od wielu lat niezintegrowaną reformę, 
czasochłonne procedury czy brak zestandaryzowanych procedur zarządczych. Przy-
czyn negatywnego postrzegania sądownictwa jest kilka, jest to między innymi długi 
termin rozpatrywania spraw, czy też ogólnie postrzegana niska efektywność orga-
nizacyjna. Jednym ze sposobów zwiększania efektywności działania organizacji jest 
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oddziaływanie w obszarze wartości organizacyjnych takich jak zaufanie, bowiem 
im wyższy poziom zaufania do organizacji, tym lepsze jej wyniki. Budowanie zaufa-
nia może być natomiast dokonane przez właściwą komunikację oraz przywództwo.

Problem relacji między komunikowaniem się, relacjami między przełożonym 
a podwładnym oraz zaufaniem nie jest nowy, jednak badania w tym zakresie były 
prowadzone przede wszystkim w odniesieniu do organizacji komercyjnych. Celem 
artykułu jest omówienie zależności między wskazanymi konstruktami w kontekście 
budowania zaufania. Zostaną zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowa-
dzonych na grupie 135 respondentów z 62 sądów powszechnych w zakresie wpływu 
komunikowania na jakość relacji między przełożonym a podwładnym (Leader-Mem-
ber Exchange, LMX) oraz na zaufanie. W pierwszej części artykułu przedstawiono 
teoretyczne założenia omawianych konstruktów, a także zależności między nimi, co 
pozwoliło na sformułowanie hipotez badawczych. W drugiej części artykułu zapre-
zentowano metodykę badań oraz przeprowadzone analizy danych empirycznych. 
We wnioskach wskazano na implikacje dla teorii i praktyki, ograniczenia badań oraz 
rekomendacje dla dalszych badań.

1.  Teoretyczne podstawy relacji między 
komunikowaniem się, wymianą między podwładnym 
a przełożonym oraz zaufaniem w organizacjach

Studia nad zaufaniem pojawiają się w dyscyplinach, takich jak: komunikacja, eko-
nomia, biznes i zarządzanie, filozofia, psychologia, psychologia społeczna i socjologia 
[18]. Definiując zaufanie, badacze używają różnych pojęć, w tym oczekiwań chęci 
bycia wrażliwym, postaw i racjonalnej oceny [3]. Zaufanie organizacyjne jest poczu-
ciem pewności odnośnie pracodawcy i wsparcia otrzymywanego od niego. Jest prze-
konaniem, że pracodawca będzie wypełniał zobowiązania względem pracownika [7]. 
Z punktu widzenia tematyki artykułu niezwykle jest przydatna definicja zapropo-
nowana przez P. Shockley-Zalabak, S. Morreale’a i M. Hackmana [20, s. 12], którzy 
odnoszą się do relacji zaufania z komunikowaniem, twierdząc, że zaufanie organi-
zacyjne może być określone jako „silnie rozpowszechnione w organizacji przekona-
nie, że organizacja w swojej komunikacji i zachowaniach jest kompetentna, otwarta 
i uczciwa, zainteresowana, rzetelna i godna identyfikacji z jej celami, normami i warto-
ściami”. Większość dotychczasowych studiów nad zaufaniem w kontekście organizacji 
skupiała się na zaufaniu pracowników do przełożonych oraz zaufaniu do organizacji. 
Bezpośredni przełożeni mają zwykle częsty kontakt z podwładnymi. Jeśli ich wspie-
rają, wyrażają troskę o ich dobrostan, pomagają w rozwoju kariery, wysyłają sygnał, 
że są zainteresowani budowaniem relacji wymiany społecznej, co zwykle skutkuje 
wzajemnością działań. Co więcej, podwładni często przenoszą swoje doświadczenia 
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z przełożonymi na poziom całej organizacji, co sprawia, że zaufanie do przełożonych 
wiąże się z zaufaniem do organizacji [18].

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci różne prace badawcze zidentyfikowały istotną 
rolę, jaką komunikacja odgrywa w rozwijaniu i wspieraniu zaufania oraz propagowa-
niu wyników działania organizacji [5]. W socjologii termin „komunikowanie” rozu-
miany jest jako mechanizm, dzięki któremu mogą powstawać i rozwijać się stosunki 
międzyludzkie, a więc także relacje między przełożonym a podwładnym. Rola, jaką 
komunikacja odgrywa w funkcjonowaniu organizacji i jej efektywności, jest uznana 
zarówno przez naukowców, jak i praktyków zajmujących się zarządzaniem i komu-
nikowaniem się w organizacji. Zjawisko to jest powiązane m.in. z wynikami pracy, 
zadowoleniem z pracy czy też rotacją pracowników [16].

Komunikowanie się organizacji z pracownikami dotyczy zarówno komunikowa-
nia się z bezpośrednim przełożonym, jak i z kadrą zarządzającą najwyższego szcze-
bla. Ten drugi rodzaj komunikowania dotyczy przede wszystkim przekazywania 
ważnych informacji w celu budowania zaangażowania, poczucia przynależności do 
organizacji, świadomości zmieniającego się otoczenia oraz celów organizacji i jest 
nazywany wewnętrzną komunikacją korporacyjną (internal corporate communica-
tion) [24, s. 186].

Rola komunikowania się jest nie do przecenienia. Efektywne komunikowanie 
sprzyja budowaniu więzi tworzących się między uczestnikami tego procesu, opar-
temu na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i zaangażowaniu. Komunikacja pomaga 
dostarczać wskazówek, które ukierunkowują działania pracowników w kontekście 
społecznym oraz zapewnia interpretacyjne ramy odniesienia dla członków organi-
zacji. W szczególności komunikowanie się kierownictwa z pracownikami skutkuje 
budowaniem wspólnego znaczenia, co z kolei sprzyja wzmacnianiu poczucia przy-
należności pracowników i ich więzi z organizacją. Przez komunikację z pracowni-
kami przywódcy mogą wpłynąć na rozwój kompetencji pracowników na niższych 
poziomach organizacji przez ich zachęcanie do dzielenia się wiedzą i wspólne roz-
wiązywanie problemów, a także zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
organizacyjnym. W konsekwencji komunikacja, jeśli jest właściwa, może przyczy-
niać się w pozytywny sposób do budowania zaufania [2]. Przy czym znaczenie ma 
zarówno ilość, jak i jakość informacji. Kiedy zwiększa się ilość informacji przeka-
zywanych pracownikom, niepewność wśród ludzi spada. Jednak z drugiej strony 
liczy się także jakość komunikacji, która jest operacjonalizowana jako dokładność, 
przydatność oraz aktualność. W badaniu przeprowadzonym na grupie 218 pra-
cowników dużej międzynarodowej korporacji zostało natomiast dowiedzione, iż 
jakość informacji jest ważniejsza w przypadku budowania zaufania do bezpośred-
niego przełożonego, natomiast ilość liczy się bardziej, gdy w grę wchodzi zaufa-
nie do najwyższego kierownictwa [22], jednak obydwa konstrukty są ważne dla 
budowania zaufania.
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W odniesieniu do powyższego postawiono następujące hipotezy:
H1. Istnieje wpływ komunikowania się na poziom zaufania organizacyjnego.
H1a. Istnieje wpływ komunikowania się z przełożonym na poziom zaufania orga-
nizacyjnego.
H1b. Istnieje wpływ wewnętrznej komunikacji korporacyjnej na poziom zaufania 
organizacyjnego.

Można zaryzykować stwierdzenie, że komunikowanie się jest podstawą relacji 
(wymiany), jaka zachodzi między przełożonym a podwładnym. LMX wysokiej jako-
ści charakteryzuje się wzajemnym zaufaniem, szacunkiem i poczuciem obowiązku, 
w relacji między pracownikiem a jego przełożonym oraz dążeniem do maksyma-
lizowania własnego wkładu w realizację celów organizacji [15]. Budowanie relacji 
wymaga komunikacji między jej stronami. Poprzez dwukierunkową komunikację 
strony są w stanie lepiej zrozumieć dylematy i wyzwania, przed jakimi stoją, zyskać 
dodatkowe możliwości wyjaśnienia i ewentualnie zmienić swoje zachowania, a także 
uzyskać wgląd w zachowanie partnera i potencjalne uzasadnienia lub istotne czynniki 
wpływ na te zachowania. Rezultatem może być utrzymanie relacji opartej na zaufa-
niu, gdzie, w przypadku braku komunikacji, podwładni mogą dojść do wniosku, 
że przełożony nie jest już godny zaufania. Pracownicy postrzegają menedżerów 
jako godnych zaufania, gdy ich komunikacja jest dokładna. Ponadto odpowied-
nie wyjaśnienia i otrzymywane we właściwym czasie informacje zwrotne na temat 
decyzji prowadzą do wyższego poziomu zaufania. Najwyraźniej menedżerowie, któ-
rzy poświęcają czas na dokładne wyjaśnienie swoich decyzji, są prawdopodobnie 
postrzegani jako godni zaufania. Wreszcie otwarta komunikacja, w której menedże-
rowie swobodnie wymieniają myśli i idee z pracownikami, poprawia postrzeganie 
zaufania [25]. Otwarta komunikacja i dzielenie się kluczowymi informacjami z pra-
cownikami są więc jednymi z czynników warunkujących zaufanie do przełożonego 
[17]. Podobnie komunikacja powinna mieć wpływ na jakość relacji między przeło-
żonym a podwładnym, trudno bowiem wyobrazić sobie budowanie relacji między 
jednostkami w oderwaniu od komunikowania się między nimi. Choć intuicyjnie 
można doszukać się zależności LMX od komunikowania z przełożonym, rozważa-
nia w tym zakresie są zwykle skupione wokół odwrotnej relacji, zgodnie z którymi 
jakość LMX oddziałuje na różne obszary komunikacji między podwładnym a prze-
łożonym [12]. Poziom LMX wpływa na strategie komunikacji [13] i częstotliwość 
komunikacji między przełożonym a podwładnym [1]. W naszych badaniach posta-
nawiamy dowieść, iż:
H2. Istnieje wpływ komunikowania się z przełożonym na jakość relacji między prze-
łożonym a podwładnym.

Relacje wymiany o niskiej jakości cechują formalne interakcje oparte ściśle na for-
malnym zakresie obowiązków pracownika wynikającym z umowy zatrudnienia, 
które skutkują powstaniem pewnej hierarchii i stworzeniem dystansu władzy [10]. 
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Wysokiej jakości relacje wymiany są bardziej prawdopodobne, gdy liderzy są uczciwi, 
godni zaufania i autentycznie troszczą się o swoich pracowników. Tak więc LMX jest 
powiązane z koncepcją zaufania do przełożonego. Znaczenie zaufania do przełożo-
nych było szeroko zbadane w literaturze zarządzania, szczególnie w studiach nad przy-
wództwem. Zaufanie było badane zarówno jako predyktor jakości relacji wymiany 
zachodzącej między pracownikiem a jego przełożonym [8], jak i wynik LMX [23]. 
Koncepcja LMX wskazuje, że zaufanie jest jednym z podstawowych wskaźników 
odzwierciedlających jakość relacji między liderem a podwładnymi. Poza koncepcją 
LMX wielu badaczy przywództwa uważa zaufanie za podstawę skutecznego przy-
wództwa [3]. Rozważania dotyczące wpływu LMX na zaufanie organizacyjne są nato-
miast nieliczne i sprzeczne. Podczas gdy P. P. Li, B. Yuntao i X. Youmin [14] twierdzą, 
że LMX dotyczy relacji diadycznych i nie może wpływać na zaufanie organizacyjne, 
R. Kausar [11] przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 
pielęgniarek, zgodnie z którymi LMX wpływa na zaufanie organizacyjne w znaczącym 
stopniu. Mimo odmiennych poglądów można sformułować następującą hipotezę:
H3. Istnieje wpływ jakości wymiany między przełożonym a podwładnym na poziom 
zaufania organizacyjnego.

LMX jest także moderatorem relacji między komunikacją przełożonego z pod-
władnym a wynikami działania pracowników i ich poziomem satysfakcji [6]. Dowie-
dziono także, że pozytywna relacja między komunikacją mającą wydźwięk negatywny 
a emocjami, jakie jej towarzyszą, była zredukowana, kiedy LMX było wysokie [21]. 
Wpływ jakości komunikowania się z przełożonym oraz systemu komunikacji na zaufa-
nie organizacyjne może być wzmocniony, jeśli przekazywanym przez najwyższe 
kierownictwo informacjom towarzyszy pełna zaufania relacja z przełożonym. Przy-
puszczamy więc, że:
H4. Jakość wymiany między przełożonym a podwładnymi mediuje zależność mię-
dzy komunikowaniem się a poziomem zaufania organizacyjnego.
H4a. Jakość wymiany między przełożonym a podwładnymi mediuje zależność mię-
dzy komunikowaniem się z przełożonym a poziomem zaufania organizacyjnego.
H4b. Jakość wymiany między przełożonym a podwładnymi mediuje zależność mię-
dzy wewnętrzną komunikacją korporacyjną a poziomem zaufania organizacyjnego.

Zakładane zależności między zmiennymi zostały zaprezentowane na rysunku 1.
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Rysunek 1. Model badawczy

Jakość komunikacji
z przełożonym

Wewnętrzna
komunikacja
korporacyjna

LMX

Zaufanie
organizacyjne

Źródło: opracowanie własne.

2.  Znaczenie komunikacji wewnętrznej i relacji między 
przełożonym a podwładnym dla budowania relacji 
opartych na zaufaniu

Aby osiągnąć cele określone we wstępie artykułu, w 2016 r. przeprowadzono 
badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety1. Respondenci mogli 
udzielać odpowiedzi w skali 7-stopniowej. Kwestionariusze skierowano z prośbą 
o wypełnienie ich w wersji elektronicznej do 85 sądów okręgowych i rejonowych. 
Próba miała charakter dogodnościowy. Zgodę na udział w badaniu wyraziły 62 sądy, 
co stanowi ok. 17% całej populacji. Łącznie zgromadzono dane od 33 sędziów oraz 
102 pracowników wydziałów. W niektórych przypadkach kwestionariusz wypełniło 
z danej organizacji więcej niż po jedynym przedstawicielu danej grupy, te kwestio-
nariusze zostały także włączone do wstępnych analiz.

Ocena wewnętrznej komunikacji korporacyjnej została dokonana przy wykorzy-
staniu 8 pytań, a ocena komunikacji z przełożonym za pomocą 5 pytań zaczerpniętych 
ze skali Communication Satisfaction Questionnaire C. W. Downsa i M. D. Hazena [4] 
i wytyczne w zakresie jakości komunikacji. W dalszej części pracy owa ocena komu-
nikowania się z przełożonym będzie nazywana jakością komunikowania się. Jakość 
wymiany między przełożonym a podwładnym była mierzona za pomocą wielowy-
miarowej zmodyfikowanej skali LMX R. C. Lidena i J. M. Maslyna [19], składającej się 
z 13 pytań. Do oceny zaufania wykorzystano 4 pytania odnoszące się do 2 wymiarów 

1 Przedstawione wyniki badań stanowią rezultat projektu „Zarządzanie informacją i komunikowanie 
się w organizacjach publicznych” realizowanego przez zespół Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, potencjał badawczy Wydziału Ekonomii.
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ze skali zaproponowanej przez L. C. Hona i J. E. Gruniga [9]: integralność i wiarygod-
ność. Przytoczone skale cechują się wysoką rzetelnością.

W pierwszym kroku obliczono korelację między wszystkimi zmiennymi, co 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Analiza korelacji

Wewnętrzna 
komunikacja 
korporacyjna

Jakość 
komunikacji 

z przełożonym
Zaufanie LMX

Wewnętrzna 
komunikacja 
korporacyjna

Pearson Correlation 1

Sig. [2‑tailed] 

N 135

Jakość 
komunikowania 
z przełożonym

Pearson Correlation ,503** 1

Sig. [2‑tailed] ,000

N 135 135

Zaufanie Pearson Correlation ,723** ,381** 1

Sig. [2‑tailed] ,000 ,000

N 135 135 135

LMX Pearson Correlation ,436** ,701** ,287** 1

Sig. [2‑tailed] ,000 ,000 ,001

N 135 135 135 135

** Correlation is significant at the 0.01 level [2‑tailed].

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z danych zwartych w tabeli 1, między wszystkimi zmiennymi występuje 
umiarkowana bądź silna zależność. Najwyższe współczynniki korelacji występują 
dla zależności między zaufaniem a systemem komunikacji oraz jakością komuni-
kacji a LMX.

Następnie dokonano analizy zależności między wszystkimi zmiennymi w modelu. 
Model zależności między badanymi zmiennymi został oszacowany w programie 
Mplus 8.0 i cechuje się dobrymi parametrami oszacowania: RMSEA = 0,076 (poziomy 
do 0,08 uznawane za akceptowalne), Compound Fit Index (CFI) = 0,928 (poziom 
powyżej 0,9 uznawany za satysfakcjonujący) oraz Tucker-Lewis Index (TLI) = 0,920 
(poziom powyżej 0,9 uznawany za satysfakcjonujący). Nad strzałkami podano para-
metry oszacowania a i b modeli regresji oraz błędy oszacowania (w nawiasach). 
W modelu przedstawiono jedynie zależności istotne statystycznie.
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Rysunek 2. Wyniki analizy SEM

JAKOŚĆ
KOM

jk1

jk2

jk3

jk4

jk5

(1.000 (.000)

1.132 (.060)

.882 (.057)

1.035 (.060)

1.141 (.063)

.471 (.084)

LMX

lmx3

lmx4

lmx5

lmx10

lmx9

lmx8

lmx7

.944 (.073)

1.072 (.086)

1.031 (.114)

1.005 (.011)

1.138 (.101)

.533 (.065)
0.923 (.132)

1.485 (.195)

0.601 (.088)

0.445 (.065)

0.841 (.121)

0.513 (.066)

1.342 (.177)

.712(.083)

KOM
WEWN

kw2

kw3

kw4

kw5

Kw6

1.132 (.089)

1.180 (.123)

1.005 (.122)

1.034 (.123)

1.224 (.130)

0.847(.146)

ZAUFANIE

z1

z2

z3

z4

1.000 (.000)

1.109 (.064)

0.931 (.063)

1.049 (.075)

0.738 (.113)

0.467 (.076)

0.377 (.071)

0.676 (.0103)

.963(.132)

kw1

kw7

kw8

1.000 (.000)

1.234 (.140)

0,961 (.126)

1.466(.311)

.738 (.158)

lmx 11lmx 12

lmx2

lmx 13

lmx1

0.244 (.054)

0.363 (.062)

.354 (.126) .749 (.105) .514 (.094)

1.000 (.000)

1.167 (0.55)

1.274 (.099)

2.290 (.284) 1.298 (.157) 1.193 (.137)

Źródło: opracowanie własne.
Legenda:
KOM WEWN – zmienna utajona (wewnętrzna komunikacja korporacyjna);
kw1-kw8-wewnętrzna komunikacja korporacyjna;
JAKOŚĆ KOM – zmienna utajona (jakość komunikacji z przełożonym);
jk1-jk8 – jakość komunikacji z przełożonym;
LMX – zmienna utajona;
lmx1-lmx13 – leader member exchange;
ZAUFANIE – zmienna utajona (zaufanie organizacyjna);
z1-z4 – zaufanie.
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Zaprezentowany na rysunku 2 model wyjaśnia 61,2% zmienności zmiennej, jaką 
jest zaufanie, oraz 60,7% zmienności LMX, oba współczynniki determinacji [R kwa-
drat] są istotne statystycznie. Na podstawie przeprowadzonych analiz można przyjąć, 
że czynnikiem istotnie determinującym poziom zaufania do organizacji jest system 
komunikacji w niej obowiązujący, natomiast czynnikiem istotnie determinującym 
LMX jest jakość komunikacji z przełożonym, tak więc nie ma podstaw do odrzu-
cenia hipotez H1b oraz H2. Brak jest natomiast związków pomiędzy LMX i pozio-
mem zaufania, a więc nie przyjęto hipotezy H3. Ponadto analiza mediacji wykazała 
brak pośredniczącego wpływu LMX na zależności między systemem komunikacji 
i jakością komunikacji a poziomem zaufania, tak więc nie można przyjąć hipotez 
H4a i H4b. Przeprowadzone analizy pozwoliły natomiast dodatkowo na stwierdzenie 
wzajemnej zależności liniowej między systemem komunikowania a jakością komu-
nikowania się z przełożonym.

Podsumowanie

Zaufanie jest wartościowym zasobem menedżerskim, który można i należy roz-
wijać. Pomimo obszernej literatury opisującej implikacje zaufania dla działania orga-
nizacji przeprowadzono niewiele systematycznych badań nad jego determinantami 
w organizacjach publicznych. W tym artykule opracowano i przetestowano model 
tworzenia zaufania w organizacjach publicznych uwzględniający komunikowanie się 
i LMX. Tym samym wyniki badań pozwalają na wzbogacenie stanu wiedzy odnośnie 
do budowania zaufania w organizacjach publicznych, jakimi są sądy. Studia pozwo-
liły na wyjaśnienie relacji, jakie zachodzą między zaufaniem, komunikowaniem się 
a LMX, co dotychczas nie było rozpoznane w odniesieniu do organizacji sektora 
publicznego. Ponadto został wyjaśniony wpływ komunikowania się z przełożonym 
na LMX, wzbogacając tym samym dorobek teoretyczny w tym zakresie.

Chociaż nie udało się potwierdzić wszystkich hipotez, wyniki badań pozwalają 
na sformułowanie ważnych wniosków dla teorii i praktyki. Po pierwsze, dla budo-
wania zaufania ważny jest system komunikowania działający w sądach. Pracownicy 
oczekują informacji w zakresie strategii i podejmowanych decyzji, sytuacji finansowej 
i wyników, zmian, ale także tego, co dotyczy ich bezpośrednio, czyli zasad wynagra-
dzania i możliwości rozwoju. Budowanie przekazów uwzględniających wspomniane 
elementy wzmacnia poziom zaufania organizacyjnego. Po drugie, dotychczas zaj-
mowano się znaczeniem LMX dla komunikowania. W naszych badaniach została 
potwierdzona odwrotna zależność. Ponieważ, jak wskazano wcześniej, komuniko-
wanie się z przełożonym wpływa na jakość relacji z przełożonym, można więc zary-
zykować stwierdzenie, że komunikowanie się i jakość relacji są obustronnie od siebie 
zależne, co zresztą potwierdziła zaprezentowana analiza korelacji. Z jednej strony 
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relacje o wysokiej jakości pozwalają na uznanie komunikacji z przełożonym za aktu-
alne, przydatne, wystarczające i dokładne, z drugiej strony takie właśnie przekazy 
pozwalają budować wysokiej jakości relacje z przełożonym.

Niestety, nie udało się potwierdzić mediującego charakteru LMX na wpływ sys-
temu komunikowania na zaufanie organizacyjne. Być może powodem jest diadyczny 
charakter LMX, co postulowali P. P. Li Li, B. Yuntao i X. Youmin [14], podczas gdy sys-
tem komunikowania i zaufanie dotyczą poziomu organizacji. Być może taką zmienną 
mediującą jest komunikacja z przełożonym. Jak wskazują odpowiedzi respondentów 
udzielone podczas wywiadów, jakie były przeprowadzone w jednym z sądów okręgo-
wych, pracownicy często nie mają czasu na czytanie komunikatów przekazywanych 
przez naczelne kierownictwo, a taka właśnie forma dominuje w sądach. Oczekują 
oni od przełożonego pośrednictwa w tym zakresie. Przyczyną braku mediującego 
wpływu może być także uwzględnienie w analizie odpowiedzi sędziów, którzy są nie-
zwykle autonomiczną grupą zawodową.

Tak więc kadra zarządzająca sądów powinna kłaść duży nacisk na komunikowanie 
z pracownikami, zarówno jeśli chodzi o informacje o charakterze organizacyjnym, 
przekazywane głownie przez kadrę zarządzającą najwyższego szczebla, jak przeka-
zywanie informacji na linii przełożony–podwładny.

Główne ograniczenia przeprowadzonych badań są związane z zastosowanymi 
narzędziami pomiarowymi, a także próbą badawczą. Stosowane przez nas narzę-
dzia do oceny systemu komunikowania i jakości komunikowania z przełożonym nie 
zawierają wszystkich pytań z cytowanych skal. Ponadto w prowadzonych dotych-
czas badaniach były stosowane różne narzędzia, szczególnie te służące do pomiaru 
zaufania organizacyjnego, co utrudnia porównywanie uzyskanych przez nas wyni-
ków. Łączna liczba ankiet poddanych do analizy to 135, podczas gdy w sądach jest 
zatrudnionych ok. 10 tys. sędziów i ponad 3 razy więcej pracowników administracyj-
nych. Ponadto do analizy przyjęto dane uzyskane zarówno od pracowników pionów 
administracyjnych, jak i orzeczniczych, przy czym liczba tych drugich była niewielka.

Uzyskane wyniki badań pozwalają na nakreślenie pytań dotyczących przyszłych 
badań. Po pierwsze, przeprowadzone analizy regresji, których nie pokazano w arty-
kule ze względu na brak miejsca, wskazują na wpływ LMX na zaufanie. Tak więc 
w izolacji występuje wpływ LMX na zaufanie, jednak przy estymacji całego modelu 
pewne z nich stają się nieistotne w kontekście pozostałych zmiennych. Wpływ LMX 
na zaufanie może być więc przedmiotem kolejnych badań. Kolejny obszar badań, 
wynikający z przeprowadzonych cząstkowych analiz regresji, może dotyczyć rozpo-
znania wpływu systemu komunikowania na LMX, a także jakości komunikowania 
z przełożonym na zaufanie organizacyjne. Ponieważ wyniki analizy pozwoliły dodat-
kowo na odkrycie zależności między systemem komunikowania a jakością komuni-
kowania się z podwładnym, cenne byłoby wyjaśnienie zależności między systemem 
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komunikowania a jakością komunikowania z przełożonym i odpowiedź na pytanie, 
dlaczego i w jaki sposób obydwa konstrukty są ze sobą powiązane.
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W KIERUNKU ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO. 
KOMUNIKOWANIE I JAKOŚĆ RELACJI MIĘDZY PRZEŁOŻONYM 
A PODWŁADNYM W SĄDACH POWSZECHNYCH

Streszczenie

Zaufanie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na nastawienie pracowników 
do wykonywanej pracy i na ich zachowania. Istnieje luka badawcza w analizie związków mię-
dzy komunikowaniem, jakością relacji między podwładnym a przełożonym oraz zaufaniem. 
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych wyjaśniające relacje między 
jakością komunikowania się, zaufaniem organizacyjnym a wymianą między przełożonym 
a podwładnym. Badania przeprowadzono na grupie 135 pracowników 62 sądów powszech-
nych. Umożliwiły one potwierdzenie występowania umiarkowanych bądź silnych zależności 
między wszystkimi konstruktami, a także pozwoliły na potwierdzenie wpływu systemu komu-
nikacji na zaufanie w organizacji oraz jakości komunikowania się z przełożonym na LMX. 
Zaobserwowano także występowanie kowariancji między systemem komunikowania a jako-
ścią komunikowania się z przełożonym.

Słowa kluczowe: sądownictwo, zaufanie, komunikowanie, LMX

TOWARDS ORGANIZATIONAL TRUST. COMMUNICATION 
AND LEADER‑MEMBER EXCHANGE IN COMMON COURTS

Abstract

Trust is one of the key factors affecting the attitude of employees towards their job and their 
behaviors. There is a research gap in the analysis of relationships between communication, 
leader-member exchange, and trust. The article presents the results of surveys explaining the 
relationship between communication, organizational trust and leader-member exchange. The 
survey research was conducted on a group of 135 employees of 62 common courts. Results of 
the research confirmed the existence of moderate or strong dependencies between all constructs, 
and also confirmed the impact of the communication system on the trust in the organization 
and the quality of communication with supervisor with LMX. The covariance between the 
communication system and the quality of communication with the supervisor was also found.

Key words: courts, trust, communication, LMX
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