
Anna Posmyk

Zaufanie jako warunek
funkcjonowania organizacji
wirtualnej
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 7, 363-372

2008



STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 7

Anna Posmyk

ZAUFANIE JAKO WARUNEK FUNKCJONOWANIA 

ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

„Ufaj ludziom, których znasz. Poznaj ludzi, którym ufasz”

Kartezjusz

Wprowadzenie

Organizacja wirtualna to nowoczesny model zarządzania; forma przedsiębior-

stwa, jaka pojawiła się w ostatnich dekadach. Organizacja wirtualna funkcjonuje 

w erze gwałtownego rozwoju technologii informatycznych, globalizacji i wzrostu 

potrzeb klientów, dostawców i samych członków organizacji. Aby osiągnąć sukces, 

musi posiadać umiejętność ciągłego doskonalenia się, wprowadzania nowych pomy-

słów, nowych produktów i usług oraz rozwiązań organizacyjnych. Przedsiębiorstwo 

takie powinno znaleźć sposoby umożliwiające funkcjonowanie w coraz bardziej 

burzliwym i turbulentnym otoczeniu, znaleźć takie rozwiązania, które staną się 

kluczem do zrozumienia przemian społeczno-technologiczno-informacyjnych, 

a zarazem przyczynią się do zwiększenia efektywności i sprawności jego działania. 

Organizację wirtualną (określaną m.in. jako kompleksowy system łączący w jedną, 

informacyjną całość producentów, dostawców i klientów1) cechuje zmienność i nieza-

leżność partnerów wchodzących w jej skład oraz tymczasowość związków, co rodzi 

potrzebę stworzenia klimatu wzajemnego zaufania. Nie sposób bowiem zbudować 

ścisłą współpracę pomiędzy oddzielnymi organizacjami tworzącymi organizację 

1  M. Brzozowski, Istota organizacji wirtualnej, „Przegląd Organizacji”, 2/2007, s. 9.
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wirtualną; nie sposób dzielić się kluczowymi dla organizacji kompetencjami bez 
zbudowania solidnej bazy zaufania. Potrzeba stworzenia klimatu zaufania w takiej 
organizacji wynika więc przede wszystkim z faktu, iż wzajemne oddziaływanie na 
siebie członków tworzących organizację wirtualną jest ograniczone.

1. Zaufanie – podstawową kategorią organizacji wirtualnej

W organizacji wirtualnej współpraca pomiędzy jej uczestnikami musi opierać 
się na zaufaniu; stanowi ono bowiem fundament efektywnego funkcjonowania 
fi rmy. Potrzeba zaufania w takiej organizacji jest wynikiem niepewności, trudności 
i ograniczeń w działaniu oraz zależności istniejących pomiędzy partnerami, koope-
rantami i klientami. Zaufanie w organizacji wirtualnej urasta do rangi czynnika 
strategicznego, ponieważ bez niego trudno byłoby zarządzać osobami, fi rmami, 
często rozproszonymi przestrzennie – których się nie widzi i nie kontroluje ich 
postępowania.

„Brak zaufania dodaje około 50% do kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej. Jeśli nie ufasz ludziom, że wykonują swoją pracę, będziesz ich nadzorował, 
dodasz poziomy zarządzania, będziesz kontrolował ich zachowania, a w ten sposób 
stworzysz dodatkowe koszty”2.

Zaufanie zmniejsza koszty kontroli prowadzonej działalności gospodarczej. 
Wpływa więc na poziom sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa. Pozwala wyelimi-
nować konieczność incydentalnego (przypadkowego, okolicznościowego) „kupo-
wania sobie” współdziałania i lojalności partnerów3. Zaufanie przyczynia się do 
zwiększenia pewności funkcjonowania w niepewnym środowisku, zmniejsza także 
wydatki transakcyjne działalności, przyczyniając się w ten sposób do budowania 
przewagi konkurencyjnej opartej na elastyczności i szybkości reakcji. Zaufanie 
wiąże się jednak zawsze z możliwością pojawienia się ryzyka.

„Działając w niepewnych i niekontrolowanych warunkach podejmujemy ry-
zyko, uprawiamy hazard, robimy zakłady dotyczące niepewnej przyszłości, swo-
bodnego zachowania się innych. W ten sposób doszliśmy do prostej, najbardziej 
ogólnej defi nicji zaufania: zaufanie to zakład o przyszłe zachowania innych, 
od których zależymy. W ten sposób zaufanie składa się z dwóch komponentów: 
wiary i zobowiązania”4.

2  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2003, s. 126.

3  A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005, s. 144.
4  Ibidem, s. 143.
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Wiara będzie przekonaniem pokładającego zaufanie, a zobowiązanie dotyczyć 

będzie podmiotu, w którym pokładane jest zaufanie. Adresatem zobowiązania 

może być zarówno osoba pokładająca zaufanie, jak i szersza społeczność (cała or-

ganizacja wirtualna), która wytwarza określone normy czy wzorce zachowania.

„Zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej 

społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie 

wyznawanych normach”5.

Rys. 1. Rola zaufania

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.K. Koźmiński, 
Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005, s. 144.

W wirtualnym przedsiębiorstwie „zaufanie urasta do rangi problemu i jest 

rzeczywistym, a nie urojonym warunkiem jego funkcjonowania”6; tylko zaufanie 

może być podstawą przekonania o dobrych intencjach (zamiarach) współpracu-

jących partnerów oraz ich zdolności do wypełniania wytyczonych zadań. Jest to 

szczególnie ważne w otaczającej rzeczywistości, w której kontakty polegają nie 

tylko na bezpośrednich relacjach z ludźmi, z miejscami, ale też odbywają się za 

pośrednictwem obrazu, multimediów, tekstu. Zaufanie sprzyja mobilności i ela-

styczności oraz zwiększa kreatywność działania. Zaufanie jest „biciem serca” dla 

5  Ibidem, s. 143-144.
6  K. Zimniewicz, op. cit., s. 126.
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organizacji wirtualnej7 oraz elementem determinującym jej sukces. Jego obecność 

w dużym stopniu ułatwia transfer informacji oraz wiedzy ukrytej, dostarczającej 

odwagi i pewności w podejmowaniu wszelkich, często skomplikowanych zadań.

2. Budowanie klimatu zaufania w organizacji wirtualnej

Wzajemne zaufanie w stosunkach między wszystkimi uczestnikami organizacji 

wirtualnej jest niezbędne do tego, aby mogła ona sprawnie funkcjonować oraz aby 

klienci takiej organizacji z satysfakcją nabywali produkty przez nią oferowane. 

W celu odpowiedniego budowania a następnie podtrzymywania klimatu zaufania 

w organizacji wirtualnej, wpływającego na lepsze jej funkcjonowanie, wskazane 

jest przestrzeganie siedmiu reguł:

Zaufanie nie jest ślepe1.  – nie powinno obdarzać się zaufaniem osób, któ-

rych się nie zna, o których nic nie wiadomo, kim są, czym się zajmują, 

jakimi cechami się charakteryzują, w jaki sposób realizują cele. Warto naj-

pierw zasięgnąć opinii wśród innych osób na temat jednostki, która będzie 

miała wejść w skład struktury wirtualnego przedsiębiorstwa.

Zaufanie wymaga ograniczeń2.  – nie powinno się ufać komukolwiek bez-

granicznie.

Zaufanie wymaga procesu uczenia się3.  – w skład organizacji wirtualnej 

powinni wchodzić ludzie o wysokich kompetencjach i szczególnych uzdol-

nieniach, gotowi do podnoszenia kwalifi kacji oraz poszerzania zakresu 

zdolności, wykazujący chęć udziału w procesie uczenia się w ramach orga-

nizacji, ułatwiającego i umożliwiającego osiągnięcie przez nią sukcesu.

Zaufanie pozwala niwelować granice4.  – nie powinno się darzyć nikogo 

ani niczego bezgranicznym zaufaniem. Charakterystyczne dla tej reguły 

jest powiedzenie „udzielenie komuś kredytu zaufania” na czas wykonania 

określonego zadania, po którego realizacji oceniane będą efekty działania 

pojedynczej jednostki lub zespołu.

Zaufanie jest ścisłe5.  – zaufanie można zawieść tylko raz, nie obdarza się 

nim dożywotnio, utrata zaufania powoduje usunięcie jednostki lub przed-

siębiorstwa z sieci, przyczynia się do zachwiania istniejącego klimatu za-

ufania oraz powrotu systemu kontroli; raz zawiedzione zaufanie trudno 

odbudować (czasami okazuje się to wręcz niemożliwe).

7  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 
w organizacjach wirtualnych, Difi n, Warszawa 2007, s. 193.
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Zaufanie opiera się na kontaktach6.  – członkowie OW powinni kontakto-

wać się ze sobą najlepiej osobiście; takie bezpośrednie relacje (face to face) 

sprzyjają zacieśnieniu więzi współpracy, przekazywaniu sobie informacji, 

wniosków i spostrzeżeń dotyczących owej współpracy, pozwalają lepiej się 

poznać członkom organizacji.

Zaufanie wymaga lidera – 7. organizacja wirtualna potrzebuje lidera (jed-

nostki lub grupy osób, często całej organizacji) budzącego niezaprzeczalne 

zaufanie wśród uczestników organizacji; lidera, który koordynuje aktyw-

ność uczestników i zachęci ich do współpracy i zaangażowania w realiza-

cję wspólnych celów8.

Na podstawie wyżej przedstawionych reguł można sformułować pewne wska-

zówki określające, jak powinno się zarządzać zaufaniem w organizacji wirtualnej9. 

Utrzymywanie bowiem wzajemnego zaufania w OW wymaga m.in. kontaktów 

pomiędzy partnerami celem zacieśnienia więzi współpracy oraz przekazywania 

sobie informacji, wniosków, spostrzeżeń dotyczących otaczającej rzeczywistości, 

poszukiwania i likwidowania źródeł źle ulokowanego zaufania oraz podejmowania 

decyzji związanych z poziomem wiedzy i kompetencji członków OW. Istotne 

jest zatem opracowanie (kreowanie) takich systemów i metod, które umożliwią 

zbudowanie klimatu zaufania, utrzymanie go w organizacji oraz takie kształto-

wanie czynników wpływających na poziom zaufania, aby mogło ono przyczynić 

się do prawidłowego działania OW, a co za tym idzie – do osiągnięcia przez nią 

celów, czyli sukcesu.

Aby OW, oparta na wzajemnej współpracy jej członków, mogła osiągnąć suk-

ces, zarządzanie nią powinno być oparte na zaufaniu. Z kolei aby zaufanie było siłą 

napędową dla OW, aby pozytywnie wpływało na jej funkcjonowanie, niezbędne 

jest posiadanie wiedzy na temat prawidłowego zarządzania nim. W zarządzaniu 

zaufaniem nie chodzi bowiem o to, żeby nie ufać, lecz o to, aby decydować o tym, 

w jakim stopniu powinno się ufać i jak budować zaufanie: „możemy bezpiecznie 

ufać bardziej, niż nam się wydaje”10. Zaufanie jest więc niezbędnym narzędziem 

zarządzania OW.

Zarządzanie zaufaniem możemy rozpatrywać w dwóch kierunkach. Z jednej 

strony będzie to proces, w wyniku którego pojedynczy pracownik (organizacja) 

osiąga zaufanie innych współpracowników; swoim zachowaniem uzyskuje ich 

8  W.M. Grudzewski, op. cit., s. 218-219.
9  Ibidem, s. 218-219.

10  Ibidem, s. 50.
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akceptację. Z drugiej strony będzie to umiejętność, zdolność prawidłowej oce-

ny wiarygodności działania innych członków danego środowiska. Należy przy 

tym pamiętać, że zaufanie nie jest towarem (rzeczą), którą można łatwo kupić, 

a następnie sprzedać, lecz wartością umożliwiającą funkcjonowanie podmiotom 

tworzącym organizację wirtualną. Dlatego też podejmując wszelkie działania, 

powinno się uzyskać odpowiedź na następujące pytania: komu można zaufać, 

a komu nie, w jakim stopniu, na jakich zasadach, w jakich warunkach itd., a na-

stępnie tak zaprogramować zarządzanie zaufaniem, aby przyniosło oczekiwane 

rezultaty dla organizacji.

Rys. 2. Wskazówki określające, jak zarządzać zaufaniem w OW

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W.M. Grudzewski i in. Zarządzanie zaufaniem 
w organizacjach wirtualnych, Difi n, Warszawa 2007, s. 218-219 oraz J. Palka, 

Rola zaufania w organizacji wirtualnej, „Przegląd Organizacji”, 7-8/2004, s. 51.

3. Kluczowe obszary zaufania w organizacji wirtualnej

Realizacja wspólnego celu przez organizacje wchodzące w skład organizacji 

wirtualnej jest możliwa m.in. dzięki zaufaniu istniejącym pomiędzy wszystkimi 

jej uczestnikami. Rozpatrując miejsce zaufania w takiej organizacji nie można 

pominąć obszarów, których ono dotyczy, a mianowicie: wzajemnego zaufania 

uczestników OW i zaufania klienta do OW11.

11  Ibidem, s. 216-217.
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3.1. Wzajemne zaufanie uczestników OW

Istota OW polega na włączeniu osób z różnych grup, środowisk posiadających 

indywidualne kompetencje, doświadczenia i wiedzę. Dokonanie odpowiednie-

go wyboru uczestników OW zmierzających do realizacji określonego zadania 

jest głównym warunkiem sukcesu OW. Partnerzy muszą zatem mieć zaufanie 

względem siebie, mieć „poczucie wspólnoty przeznaczenia”, czyli tego, że losy 

każdego z nich zależą od pozostałych12; muszą wierzyć że współpraca w ramach 

OW przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym, a nie tylko wybranym; 

uczestnicy takiej organizacji powinni czuć, że darzy się ich zaufaniem oraz że inni 

są godni ich zaufania. Partnerzy muszą wykazać gotowość do współpracy opartej 

na wierze, że druga strona jest kompetentna, otwarta, troskliwa i odpowiedzialna, 

oraz mieć przekonanie, iż żadna ze stron nie wykorzysta słabych punktów tej 

drugiej strony13.

Analizując obszar zaufania pomiędzy uczestnikami OW należy zwrócić także 

uwagę na zaufanie do pojedynczego pracownika organizacji wchodzącej w skład 

OW. Jeśli nie obdarza się takiej osoby zaufaniem, a zarazem daje się jej to odczuć, 

istnieje prawdopodobieństwo, iż nie będzie ona widziała sensu przedkładania 

celów i korzyści fi rmy ponad własne. To z kolei przyczyni się do zburzenia fun-

damentalnych zasad, na których oparta jest idea funkcjonowania wirtualnego 

przedsiębiorstwa14. Nie można też zapominać o tym, że wszyscy pracownicy nigdy 

nie będą tak samo aktywnie i umiejętnie potrafi li sprzyjać tworzeniu się klimatu 

zaufania. Niezbędne jest więc stworzenie środowiska otwartości, współpracy 

i dzielenia się swoją wiedzą tak, aby dobre pomysły mogły się rozwijać i efektywnie 

wspomagać realizację założonych celów organizacji; aby osoby tworzące fi rmę 

wierzyły, że wirtualność przynosi (lub przyniesie) korzyści wszystkim zaangażo-

wanym w funkcjonowanie organizacji, a nie tylko wybranym.

Ważne jest także wzbudzenie zaufania wobec potencjalnych członków OW 

w taki sposób, aby chcieli oni funkcjonować w ramach istniejącej już OW.

3.2. Zaufanie klienta do OW

Klient (konsument) jest partnerem procesu wymiany, jaki zachodzi na ryn-

ku. Relacja pomiędzy konsumentem a organizacją cechuje się mocną niesyme-

12  J. Penc, Menedżer w uczącej się organizacji, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika 
Łódzka, Łódź 2000, s. 31.

13  W.M. Grudzewski, op. cit., s. 33.
14  J. Palka, Rola zaufania w organizacji wirtualnej, „Przegląd Organizacji”, 7-8/2004, s. 51.
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trycznością – występuje w niej bowiem jednostka (pojedynczy konsument bądź 

zbiór konsumentów) oraz organizacja ze swoją przewagą m.in. organizacyjną 

czy techniczną. W takiej relacji zaufanie klienta oznacza jego przekonanie, że 

przedsiębiorstwo nie wykorzysta swojej przewagi przeciwko niemu, a współpraca 

zakończy się sukcesem. Kolejnym problemem, na jaki należy zwrócić uwagę przy 

zaakceptowaniu OW przez klienta, jest fakt, iż organizacja taka stanowi zbiór 

jednostek organizacyjnych przestrzennie rozproszonych (nawet w skali globalnej), 

wspólnie działających bez konieczności zawierania umów cywilnoprawnych, 

a takiej organizacji trudno zaufać. To, co nowe, nieznane budzi nieufność i obawę 

klienta, iż może zostać on oszukany. Barierę w zaakceptowaniu OW przez klienta 

stanowi także jej tymczasowość. OW, określana jako twór tymczasowy powoły-

wany i znikający po realizacji określonego zadania, nie budzi bowiem zaufania 

klientów. Inne jest podejście konsumentów do fi rmy działającej już od dłuższego 

czasu na rynku, o ugruntowanej pozycji i wyrobionej marce.

Im większe będzie zaufanie między członkami (uczestnikami) OW, tym lepiej 

będzie ona funkcjonować, realizując wytyczone cele.

Rys. 3. Obszary zaufania w organizacji wirtualnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie W.M. Grudzewski i in., 
Zarzadzanie zaufaniem..., op. cit., s. 216-218.
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Aby odpowiednio kierować budowaniem, a następnie podtrzymywaniem 

klimatu zaufania w OW, należy także zwrócić uwagę na następujące czynniki:

czy istnieje stała (ciągła) dbałość, troska i czuwanie nad cudzymi intere-a) 

sami (czyli interesami organizacji wchodzącymi w skład OW);

czy członkowie OW są gotowi do zmiany zamierzonych planów m.in. b) 

w sytuacjach kryzysowych, będąc świadomymi, że nikt nie został pokrzyw-

dzony na skutek podjęcia takiej a nie innej decyzji;

czy istnieje poczucie, że komuś (innym uczestnikom OW) zależy na tym, c) 

co dzieje się z drugą osobą (pojedynczą organizacją wchodzącą w skład 

całej OW);

czy członkowie OW wyrażają przekonanie o profesjonalizmie, odpowie-d) 

dzialności i otwartości innych osób w pracę i funkcjonowanie OW jako 

całości;

czy istnieją powody do wątpienia w kompetencje i przygotowanie po-e) 

szczególnych uczestników OW, a jeśli tak, to jak je przezwyciężyć, zlikwi-

dować;

czy istnieje przekonanie o tym, że członkowie OW są wiarygodni oraz że f ) 

będą współpracować ze sobą w przyszłości.

Analiza powyższych czynników umożliwi członkom organizacji wirtualnej 

ustalenie pewnych wzajemnych norm, zachowań i oczekiwań, określenie sposobu 

postępowania m.in. w wyjątkowych sytuacjach oraz pozwoli zredukować ryzyko 

w momencie nadużycia zaufania. Przedstawione pytania (a następnie odpowiedzi 

na nie) mogą wpłynąć na kształtowanie się poziomu zaufania we wzajemnych 

relacjach pomiędzy partnerami tak w obecnej sytuacji, jak i w przyszłości.

Podsumowanie

Budowanie zaufania w organizacjach wirtualnych, wyróżniających się luźniej-

szym charakterem relacji i powiązań, niejednoznacznością struktury organiza-

cyjnej oraz ograniczonymi kontaktami pomiędzy podmiotami, stanowi ogromne 

wyzwanie dla organizacji wirtualnej, a jego poziom przesądza o sukcesie lub 

porażce danego przedsiębiorstwa. Członkowie organizacji wirtualnej powinni 

zachowywać się względem siebie w sposób etyczny, godny i wzbudzający zaufa-

nie. Brak wzajemnego porozumienia, opartego na zaufaniu, prowadzi do zaniku 

współpracy pomiędzy pracownikami takiej organizacji, klientami, dostawcami, 

z otoczeniem, a w konsekwencji może doprowadzić do rozwiązania organizacji 

wirtualnej oraz bankructwa.
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III. CZYNNIK OSOBOWY W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

TRUST AS THE BASIC FACTOR OF VIRTUAL 

ORGANIZATION FUNCTIONING

Summary

Trust between employers and employees, coworkers, and also between ordi-
nary people is part of our daily life, our economical life, which is often pretty 
complicated and incomprehensible. Th is article shows the trust’s role in the 
virtual organization functioning. It also describes the basic rules of how to 
build and maintain trust in such an organization. Moreover this article shows 
the areas in which trust works as well as the basic rules of managing trust in 
the virtual organization.

Translated by Anna Posmyk


