
119ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych
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Wprowadzenie

Badacze relacji międzyorganizacyjnych (IORs – inter-organizational relations) 
poświęcają dużą uwagę wpływowi zaufania na jakość i wyniki różnego typu form 
kooperacji gospodarczej2 [3, 26]. Zaufanie traktują jako kluczowy czynnik sukcesu 
IORs, ponieważ przyczynia się ono do budowania efektywnej interakcji na poziomie 
organizacji i jednostek [8], otwartej komunikacji, wymiany informacji i rozwiązy-
wania konfliktów, a także sprzyja pomyślnemu nawiązywaniu relacji międzyorgani-
zacyjnych oraz redukowaniu niepewności i zwiększaniu stopnia przewidywalności 
zachowań partnera w relacjach gospodarczych. Zaufanie wiąże się z budowaniem 
wiarygodności stron relacji poprzez dążenie do ograniczenia własnych zachowań 
oportunistycznych i oczekiwania tego samego od partnera. W ten sposób zaufanie 
sprzyja wzrostowi adaptacyjności i elastyczności przedsiębiorstw, przez co obniża 

* Dr Małgorzata Chrupała-Pniak – Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach.

** Dr Monika Sulimowska-Formowicz – Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Zarządzania, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

1 Artykuł jest wynikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. 
„Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej”, 
numer decyzji: DEC-012/05/B/HS4/03635. Kierownik projektu Monika Sulimowska-Formowicz.

Autorki pragną podziękować dr. Damianowi Grabowskiemu z Uniwersytetu Śląskiego za cenny wkład 
w opracowanie danych.

2 Przedmiotem prezentowanych tu badań były formy kooperacji niekapitałowej: współpraca w łańcuchu 
dostaw, koprodukcja, outsourcing usług dodatkowych, współpraca horyzontalna, alianse strategiczne i klastry.



120 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz  

koszty transakcyjne i może być bardziej efektywnym mechanizmem koordynacji 
działań organizacji aniżeli transakcje rynkowe czy hierarchia [29].

Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych jest warunkiem sine qua non efek-
tywnej kooperacji gospodarczej. Procesy zaufania zachodzą między kooperującymi 
przedsiębiorstwami, ale także wewnątrz organizacji, pomiędzy jej pracownikami: 
liderami projektów kooperacyjnych oraz członkami kooperujących zespołów [18]. 
W badaniach przyjęto, że zaufanie jest jedną z istotnych zmiennych budujących 
organizacyjną kompetencję relacyjną (KR) definiowaną jako: 1) umiejętność bycia 
partnerem gospodarczym i 2) umiejętność tworzenia efektywnych relacji koopera-
cyjnych firmy. Zaufanie sprzyja uruchomieniu skutecznych procesów uczenia się, 
pozwalających organizacji doskonalić kluczowe kompetencje decydujące o poten-
cjalnej przewadze konkurencyjnej firmy [13]. Zaufanie jest też efektem doświadczeń 
organizacji we współpracy i poprzez kompetencję relacyjną wpływa na wyniki firmy 
we współpracy międzyorganizacyjnej.

Celem ogólnym prezentowanych badań jest analiza zjawiska zaufania w pró-
bie polskich organizacji zaangażowanych w kooperację międzyorganizacyjną i jego 
wpływu na wyniki firmy w relacjach. Szczegółowe cele to: 1) zweryfikowanie wza-
jemnych zależności między zaufaniem interpersonalnym pracowników zaangażo-
wanych w relacje kooperacyjne – kierowników i podległych im członków zespołów 
– a zaufaniem organizacyjnym oraz 2) wykazanie wpływu zaufania interpersonalnego 
poprzez zaufanie organizacyjne na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych.

1.  Zaufanie organizacyjne w relacjach 
międzyorganizacyjnych

Ekonomiści wskazują na znaczenie zaufania organizacyjnego jako podstawy funk-
cjonowania organizacji we współpracy międzyorganizacyjnej. Zaufanie partnerów, 
wzmacniające ich gotowość do współpracy, przyczynia się do zastąpienia kooperacją 
mechanizmu rynkowego i/lub hierarchii.

W relacjach międzyorganizacyjnych zaufanie to cykliczny proces oparty na nego-
cjacjach i zaangażowaniu się partnerów relacji w osiąganie celów współpracy oraz 
na egzekwowaniu zobowiązań i wzajemnym wywiązywaniu się z wynegocjowa-
nych ustaleń [22]. Zaufanie decyduje o poziomie zaangażowania partnerów w rela-
cję, a także jest funkcją stopnia ich zaznajomienia się ze sobą [9]. Poziom zaufania 
między partnerami zmienia się w czasie relacji w zależności od dynamiki zachowań 
związanych z realizacją celów własnych i celów partnerstwa.

W prezentowanych tu badaniach zaufanie organizacji jest traktowane jako jej 
cecha, mówiąca o ogólnej uczciwości, życzliwości i serdeczności przedsiębiorstwa 
w relacjach partnerskich [22]. Zaufanie organizacji stanowi źródło wiarygodności 
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firmy jako strony relacji [11]. Zaufanie może wynikać z przekonania o uczciwych 
zamiarach i dobrej woli partnera [7, 25]. Przyjmuje się, że na poziomie organizacji 
przekonanie to wynika z mniej lub bardziej racjonalnych przesłanek pochodzących 
z doświadczenia oraz kalkulacji stanu posiadanych zasobów, przewidywanych kosz-
tów i korzyści ze współpracy oraz analizy współzależności od innych uczestników 
rynku. Zaufanie jest wówczas wynikiem kontraktu oraz innych form instytucjona-
lizacji zaufania, w tym zakorzenienia w sieci relacji organizacyjnych. O zaufaniu 
i wiarygodności decyduje również posiadana wiedza o kompetencjach partnera [25]. 
Obok kompetencji fachowych, wprost związanych z przedmiotem współpracy, za 
niezbędne należy uznać także kompetencje zarządzania relacją.

Dlatego przyjęto, że zaufanie organizacji ma źródło w jej kompetencji relacyjnej 
(KR), która jest wiązką zdolności i zasobów o szczególnym znaczeniu dla procesu 
współpracy międzyorganizacyjnej. Wśród nich należy wymienić kompetencje nie-
zbędne do: nawiązania partnerstwa i przygotowania ram współpracy, prowadzenia 
wspólnych działań i kontroli ich wyników, zarządzania wiedzą, efektywnej komuni-
kacji i rozwiązywania problemów oraz integracji międzyorganizacyjnej [28]. Postawy, 
zachowania organizacyjne oraz realizowane procedury budujące kompetencję rela-
cyjną są jednocześnie narzędziami budowania zaufania i decydują o wiarygodno-
ści organizacji w oczach jej partnerów. Zaufanie organizacyjne przyczynia się do 
eliminowania ryzyka współpracy oraz w efektywnego zarządzania relacją [12, 32]. 
Jednocześnie wynik (powodzenie) przedsiębiorstwa w relacji, czyli jej skuteczność 
i wydajność we współpracy, zależy od tak rozumianego zaufania organizacji.

Zaufanie organizacji opiera się na jej wcześniejszych doświadczeniach współpracy 
i wynikających stąd oczekiwaniach wobec obecnych i przyszłych partnerów. Poziom 
zaufania organizacji różni się w zależności od proporcji doświadczeń pozytywnych 
i negatywnych. Dlatego, aby nie uzależniać zaufania jedynie od doświadczeń oraz 
aby nie polegać jedynie na ufnych zachowaniach swoich reprezentantów (pracowni-
ków w różnych rolach organizacyjnych, zob. niżej), organizacje stosują mechanizmy 
zarządzania zaufaniem (trust building competence, zob. [4]) oparte na kalkulacji kom-
petencji oraz na podejściu relacyjnym (na konieczność rozróżniania zaufania orga-
nizacji od postaw jednostek wskazuje np. [9]). Organizacyjne zaufanie kalkulowane 
(rozumiane jako przekonanie o kompetencjach partnera) jest wynikiem sformalizo-
wanych ocen i procedur organizacyjnych oraz procesów decyzyjnych, np. pomiaru 
cech partnera i tworzenia zabezpieczeń na wypadek działań oportunistycznych [11]. 
Organizacyjne zaufanie relacyjne jest głównie oparte na psychologicznych mecha-
nizmach spostrzegania społecznego, nawiązujących np. do zjawiska atrakcyjności 
interpersonalnej obiektu zaufania (m.in.: zasada podobieństwa, zasada częstotliwości 
interakcji i dystansu, itp.), oraz mechanizmach społecznych wynikających z zakorze-
nienia w otoczeniu relacji, a także wpływu instytucji legitymizujących wiarygodność 
i norm wzajemności na postawy partnerów kooperacji.
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W niniejszym artykule przyjęto, że zaufanie organizacyjne (por. tabela 1) to spe-
cyficzna, ufna postawa firmy będąca przejawem organizacyjnej kompetencji budo-
wania zaufania (por. ujęcie zaufania afektywnego i kognitywnego w: [19]). Ponadto 
założono, że tak rozumiane zaufanie organizacyjne składa się z elementów kompe-
tencji relacyjnej, które:

 � jako zaufanie kalkulowane, poprzez procedury organizacyjne, odpowiada za 
zapewnienie organizacji takiego poziomu wiedzy i zabezpieczeń, aby miała uza-
sadnione podstawy do ufania partnerowi w oparciu o ogólne doświadczenie oraz 
racjonalne przesłanki;

 � jako zaufanie relacyjne prowadzi do powstania powiązań międzyorganizacyj-
nych, w tym na poziomie zespołów i jednostek (actor bonds) oraz stosowania 
norm wzajemności na poziomie organizacji.
Zaufanie organizacyjne stanowi łącznie zaufanie relacyjne i zaufanie kalkulo-

wane i jako takie wspiera wiarygodność organizacji w roli partnera, dając tym samym 
stronom relacji podstawy do ich przyszłego zaufania kalkulowanego i relacyjnego.

Ujęcie to jest zgodne z propozycją zintegrowanego modelu zaufania organizacyj-
nego [18], w którym zaufanie jest wynikiem postrzeganej wiarygodności partnera 
wynikającej z posiadanych przez niego kompetencji i zdolności (ability), lojalności 
i życzliwości (benevolence) oraz prawości – poszanowania wartości i zasad ważnych 
także dla ufającego (integrity). Jednocześnie postrzegana wiarygodność oraz goto-
wość do ufania (trust propensity) stanowią czynniki wpływające na zaufanie organi-
zacyjne oraz w dalszej kolejności na efektywność organizacji. Biorąc powyższe pod 
uwagę, przyjęto:
Hipoteza 1. Zaufanie organizacyjne jest pozytywnie związane z wynikami firmy 
w relacjach kooperacyjnych.
Hipoteza 2. Istnieje pozytywny związek pomiędzy organizacyjnym zaufaniem rela-
cyjnym i kalkulowanym a wynikami firmy w relacjach kooperacyjnych.

Tabela 1. Typy zaufania organizacyjnego i interpersonalnego

Zaufanie organizacyjne Zaufanie interpersonalne

Zaufanie kalkulowane (calculative trust, cognitive trust) 
[7, 11]
Zaufanie relacyjne (relational trust, affective trust)  
[7, 11] 

Gotowość do ufania (trust propensity, dispositional trust) 
[6, 10, 16, 18, 24]
Zaufanie sytuacyjne (situational trust, contextual trust) 
[6, 10, 16, 24] 

Źródło: opracowanie własne.
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2.  Zaufanie interpersonalne w relacjach 
międzyorganizacyjnych

Choć zaufanie organizacyjne jest ściśle powiązane z zaufaniem interpersonalnym, 
należy podkreślać odrębność obu konstruktów. Zaufanie jako postawa wobec niepew-
ności otoczenia to zachowanie jednostek, nie organizacji [9]. Poprzez zaufanie ludzie 
kompensują sobie braki w posiadanej informacji na temat kontekstu, w jakim funk-
cjonują, i w pewnym stopniu starają się kontrolować niepewność i ryzyko. Zaufanie 
interpersonalne wyraża się poprzez intencjonalne zaakceptowanie własnej podatno-
ści na zranienie, przy jednoczesnym oczekiwaniu pozytywnych intencji w zachowa-
niach innych osób, z którymi jednostka wchodzi w interakcje [6, 23].

W odniesieniu do zaufania interpersonalnego widoczne są także dwa dominujące 
podejścia. Pierwsze traktuje zaufanie interpersonalne jako zmienną dyspozycyjną 
(gotowość do ufania – inaczej trust propensity lub dispositional trust), tj. osobowo-
ściową różnicę indywidualną. W tym rozumieniu zaufanie jest względnie trwałą 
cechą człowieka, predyspozycją przejawiającą się w oczekiwaniu od innych ludzi 
głównie pozytywnych postaw i zachowań [16]. Drugie podejście opisuje zaufanie 
jako zmienną sytuacyjną (zaufanie sytuacyjne – situational trust lub contextual trust) 
opartą na mechanizmach afektywno-kognitywnych. Jest ono związane z szacowa-
niem przez jednostkę poziomu kontroli, niepewności i ryzyka w konkretnych rela-
cjach społecznych i na podstawie wyników tego szacowania podejmowaniem decyzji 
dotyczących interakcji [16]. W niniejszym badaniu konceptualizacja zaufania inter-
personalnego łączy oba podejścia.

Zaufanie interpersonalne w relacjach międzyorganizacyjnych to wynik zachowa-
nia jednostek w ich rolach organizacyjnych [10]. Współpraca wymaga wykorzysta-
nia naturalnych predyspozycji współpracujących ludzi (gotowości do ufania) oraz 
optymalnego połączenia ich wiedzy i kompetencji, a także kompetencji i procedur 
organizacyjnych tworzących kontekst dla działania jednostek (zaufanie sytuacyjne). 
Kooperacja oparta na zaufaniu interpersonalnym i organizacyjnym prowadzi do 
wzmocnienia relacji międzyludzkich i dzięki nim usprawniania współpracę gospo-
darczą. Organizacyjne procesy zarządzania kontaktami i aktywność łączników 
międzyorganizacyjnych (boundary spanning), stosowanie otwartej i zorientowanej 
na partnera komunikacji, wzajemne uczenie się i zaangażowanie w relacje wpływają 
także na zaufanie interpersonalne jednostek i ich postawy kształtujące zachowania 
organizacyjne [10].

W niniejszym artykule zaufanie interpersonalne w kooperacji międzyorganizacyj-
nej potraktowano jako psychologiczną dyspozycję pracowników organizacji (w rolach 
kierowników i członków podległych im zespołów zaangażowanych w kooperację) 
do okazywania zaufania innym osobom w IORs, zarówno we własnej organizacji, 
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jak i w organizacji partnerskiej. Przyjęto, że zaufanie jest wynikiem indywidualnych 
cech osób (gotowość do ufania) oraz sytuacyjnym osądem, skutkiem mechanizmów 
afektywno-kognitywnych, wytworzonych w czasie funkcjonowania ludzi w organi-
zacji o określonych procedurach budowania zaufania oraz poprzez doświadczenia 
nabyte we wcześniejszych relacjach międzyorganizacyjnych i międzyludzkich.

Podobnie jak Mayer i wsp. [18] oraz Colquit i wsp. [6] uważamy, że zaufanie 
interpersonalne, traktowane łącznie jako gotowość od ufania i zaufanie sytuacyjne, 
jest predyktorem zaufania organizacyjnego i poprzez nie wpływa na wyniki rela-
cji kooperacyjnych [6, 10]. Ludzie wnosząc swoje zasoby osobiste do organizacji, 
tworzą jej instytucje, a jednocześnie funkcjonując w rolach organizacyjnych, naby-
wają doświadczenia wpływające na ich percepcje, postawy i zachowania i częściowo 
oddziałują na organizacyjną skłonność do ufania. Zaufanie interpersonalne jedno-
stek w organizacjach wpływa na: postrzeganie wiarygodności innych organizacji 
oraz ich przedstawicieli, co z kolei może decydować o otwartości organizacji, które 
reprezentują, o kształcie partnerstwa i o efektywności działań podejmowanych przez 
ludzi w rolach łączników międzyorganizacyjnych (tzw. boundary spanners) [22]. To 
pozwala przyjąć następujące hipotezy:
Hipoteza 3. Zaufanie interpersonalne jest pozytywnie związane z wynikami firmy 
w relacjach kooperacyjnych.
Hipoteza 4. Istnieje pozytywny związek pomiędzy zaufaniem interpersonalnym 
a zaufaniem organizacyjnym.

Jednocześnie zaufanie organizacyjne, rozumiane jako kompetencja budowa-
nia zaufania (zob. wyżej) w relacjach międzyorganizacyjnych, tworzy warunki dla 
funkcjonowania jednostek pełniących rolę realizatorów celów współpracy – agentów 
organizacji w funkcjach kierowniczych i liniowych. Jednostki tworzą międzyorgani-
zacyjne relacje interpersonalne, na których opierają się powiązania międzyorgani-
zacyjne [11]. Zaufanie interpersonalne, wpływając na zaufanie organizacyjne, może 
być elementem polityki organizacji, która dąży do budowania wizerunku wiarygod-
nego partnera [27].

3.  Zaufanie a wyniki firmy w relacjach 
międzyorganizacyjnych

Uczestnictwo w relacjach międzyorganizacyjnych jest uważane za efektywną 
strategię budowania przewagi konkurencyjnej firmy, dzięki m.in.: zwiększonej sile 
przetargowej, uzyskanej przez połączenie sił partnerów, wzajemnemu uczeniu się 
czy komplementarności połączonych zasobów.

Współpraca z inną organizacją, nierzadko będącą jednocześnie konkurentem, 
może być jednocześnie źródłem zagrożeń wynikających z oportunizmu partnera. 
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Potencjalne korzyści i zagrożenia płynące z uczestnictwa w relacjach międzyorgani-
zacyjnych sprawiają, że dla osiągania sukcesu w partnerstwie należy nim właściwie 
zarządzać, m.in. wykorzystując w tym celu kompetencje tworzące zaufanie organi-
zacyjne oraz potencjał zaufania pracowników organizacji.

Badania dowodzą, że wśród wielu kluczowych czynników sukcesu partnerstwa 
gospodarczego za istotny predyktor należy uznać zaufanie, ponieważ sprzyja ono two-
rzeniu dogodnego dla współpracy klimatu (szczegółowy przegląd zawiera np. [6, 8]). 
Dzieje się tak dlatego, że zaufanie i wiarygodność partnerów tworzą podstawy pod 
budowę norm relacyjnych – pozakontraktowych mechanizmów zarządzania współ-
pracą, które sprzyjają adaptacji partnerów i osiąganiu wyników relacji.

Ufna postawa pracowników i ich zachowanie w relacjach jest także wynikiem 
kontekstu organizacyjnego, w jakim funkcjonują, dlatego można przyjąć założenie, 
że procesy i procedury tworzące kompetencję budowania zaufania nie tylko wpły-
wają pozytywnie na osiąganie wyników relacji, lecz także pośredniczą we wpływie 
zaufania interpersonalnego na wyniki relacji [1, 8, 14]. Przedsiębiorstwa angażują 
się w relacje kooperacyjne, kierując się motywami o charakterze rynkowym, poli-
tycznym, kosztowym i zasobowym [21]. Relacje kooperacyjne są wynikiem decyzji 
strategicznych partnerów i służą zarówno celom wspólnym, jak i indywidualnym. 
Dlatego wyniki przedsiębiorstwa w relacjach międzyorganizacyjnych można odnosić 
zarówno do korzyści osiąganych wspólnie z partnerem (realizacja wspólnych zamie-
rzeń), jak i do jego własnej efektywności, czyli wydajnego osiągania celów własnych 
dzięki kooperacji. Wśród wyników firm w IORs wymienia się także cechy relacji, 
np. jakość więzi partnerskich czy trwałość relacji [23].

W prezentowanym tu badaniu przyjęto podejście jednostronne, analizie podle-
gają wyniki przedsiębiorstwa osiągnięte w relacji – jego skuteczność, czyli stopień 
osiągnięcia celów, jakie firma wiązała z relacją [15], oraz poziom wydajności, czyli 
ekonomiczność zaangażowania w relację [29].

To stanowi podstawę przyjętej ostatniej hipotezy:
Hipoteza 5. Zaufanie interpersonalne poprzez zaufanie organizacyjne wpływa na 
wyniki firmy w relacji.

Reasumując, oba rodzaje zaufania: organizacyjne i interpersonalne to czynniki 
sprzyjające osiąganiu sukcesu w relacjach międzyorganizacyjnych. Badania potwier-
dzają, że są one antecedencjami efektywności organizacyjnej. Przyczyniają się do two-
rzenia powiązań na poziome indywidualnym, efektywnej interakcji i zaangażowania 
jednostek w relacje [9, 12]. Sprzyjają także dzieleniu się wiedzą w organizacji [30], 
co wpływa na jakość wykonania pracy w zespołach zaangażowanych w kooperację 
[6, 20], oraz wzmacniają ogólną efektywność przedsiębiorstwa [2].
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4. Model badawczy

Opierając się na podejściu eksploracyjnym i w odwołaniu do przytoczonej wyżej 
literatury przedmiotu, przyjęto następujące hipotezy.
Hipoteza 1. Zaufanie organizacyjne jest pozytywnie związane z wynikami firmy 
w relacjach kooperacyjnych.
Hipoteza 2. Istnieje pozytywny związek pomiędzy organizacyjnym zaufaniem rela-
cyjnym i kalkulowanym a wynikami firmy w relacjach kooperacyjnych.
Hipoteza 3. Zaufanie interpersonalne jest pozytywnie związane z wynikami firmy 
w relacji.
Hipoteza 4. Istnieje pozytywny związek pomiędzy zaufaniem interpersonalnym 
a zaufaniem organizacyjnym.
Hipoteza 5. Zaufanie interpersonalne poprzez zaufanie organizacyjne wpływa na 
wyniki firmy w relacji.

Model badawczy przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Model badawczy

ZI

gotowość do ufania
kierowników (ZI_K)

zaufanie sytuacyjne 
kierowników (ZS_K)

gotowość do ufania
zespołów (ZI_Z)

zaufanie sytuacyjne 
zespołów (ZS_Z)

ZO

zaufanie 
relacyjne
(ZR )

zaufanie 
kontraktowe
(ZK)

WR

skuteczność
(WR_S)

wydajność
(WR_W)

związki bezpośrednie

mediacje

H1 +

H3 +H4 +

H2 +

H2 +

H5 +

Legenda:
ZI – zaufanie interpersonalne,
ZO – zaufanie organizacyjne,
WR – wyniki firmy w relacjach.
Źródło: opracowanie własne.



127ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych

5. Metoda badawcza

Przebadano 210 polskich przedsiębiorstw (średnich i dużych) działających w róż-
nych branżach i sektorach (81% przedsiębiorstw produkcyjnych, 14% przedsiębiorstw 
usługowych i 5% handlowych). Kryterium przyjęcia do próby było doświadczenie i bie-
żące zaangażowanie w różne formy niekapitałowej kooperacji gospodarczej (współ-
praca w łańcuchu dostaw, koprodukcja, outsourcing usług dodatkowych, współpraca 
horyzontalna, alianse strategiczne i klastry). Jednocześnie przebadano pracowników 
zaangażowanych we współpracę międzyorganizacyjną (członków zespołów i ich kie-
rowników). W badanej próbie znalazło się 210 kierowników (79% mężczyzn, średnia 
wieku kierowników M=42 lata, SD=6,96) oraz 986 członków podległych ich zespo-
łów (71% mężczyzn, 70% próby poniżej 45 roku życia).

Zaufanie organizacyjne (ZO) zostało zoperacjonalizowane w postaci zestawu 35 
stwierdzeń dotyczących procedur i zachowań organizacyjnych w ramach kompe-
tencji budowania zaufania. Użyty w badaniach autorski kwestionariusz opierał się 
na przywołanych wyżej założeniach teoretycznych dotyczących zaufania organiza-
cyjnego jako składowej kompetencji relacyjnej (por. [4]). Analiza rzetelności skali 
nominalnej mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha potwierdziła wewnętrzną 
spójność narzędzia (0,78).

Zaufanie interpersonalne (ZI) było mierzone dwiema skalami: dwuitemową 
skalą gotowości do ufania i skalą zaufania sytuacyjnego złożoną z 10 pozycji (więcej 
na temat metod [4, 5]). Uzyskany współczynnik alfa Crobacha wyniósł dla skali goto-
wości do ufania odpowiednio 0,55 (dla gotowości do ufania w próbie kierowników) 
i 0,63 (w próbie pracowników). Analiza rzetelności skali zaufania sytuacyjnego rów-
nież potwierdziła wysoką wewnętrzną spójność tej skali (alfa Cronbacha 0,91). Oba 
rodzaje zaufania interpersonalnego były badane oddzielnie w grupie kierowników 
i członków ich zespołów, z uwagi na różnorodne oddziaływanie tych grup na wyniki 
firmy w relacji międzyorganizacyjnej.

Zmienna zależna, czyli wyniki firmy w relacji międzyorganizacyjnej (WR), była 
mierzona za pomocą dwóch zmiennych – skuteczności i wydajności relacji. Oba te 
konstrukty są badane jednostronnie, jako wynik w relacji z punktu widzenia bada-
nego przedsiębiorstwa, nie obu stron relacji, ich miary są zbudowane z zestawu 
wskaźników percepcyjnych (por. [4]). Skuteczność (WR_S) mierzono przy pomocy 
11 stwierdzeń odwołujących się do postrzeganego stopnia satysfakcji z osiągnięcia 
założonych celów współpracy Wskaźniki zostały wystandaryzowane i zsumowane, 
aby stworzyć wskaźnik globalny, który okazał się satysfakcjonująco rzetelny, alfa 
Cronbacha wyniosła 0,89. Wydajność (WR_W) mierzona była 4 stwierdzeniami 
odwołującymi się do postrzeganej satysfakcji z efektywności ekonomicznej współ-
pracy. Także w tym przypadku wskaźniki zostały wystandaryzowane i zsumowane, 
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aby stworzyć wskaźnik globalny, który również okazał się satysfakcjonująco rzetelny, 
obliczony dla niego wskaźnik alfa Cronbacha wynosi 0,83.

6. Rezultaty badań

Wyniki obliczeń służących badaniu zależności zaproponowanych w modelu 
badawczym zaprezentowano w tabeli 2 oraz na rysunku 2.

W tabeli 2 przedstawiono średnie odchylenia oraz współczynniki korelacji poszcze-
gólnych zmiennych. Analiza poziomów zaufania organizacyjnego różnych typów 
wskazuje, że badane firmy są umiarkowanie ufne, a badani kierownicy i pracow-
nicy przejawiają istotnie różniącą się od siebie, ale raczej ufną postawę. Jak można 
zauważyć statystycznie istotne korelacje są na poziomie słabym i umiarkowanym, 
z wyjątkiem korelacji w ramach zaufania organizacyjnego i związku wydajności ze 
skutecznością. Zaufanie organizacyjne wprawdzie istotnie, ale słabo koreluje z wyni-
kami relacji. W zakresie związków z zaufaniem interpersonalnym został potwierdzony 
jedynie słaby (wielkość efektu 0,025) pozytywny związek zaufania organizacyjnego 
z gotowością do ufania pracowników. Co ciekawe, zaufanie organizacyjne nie kore-
luje z zaufaniem interpersonalnym kierowników, ani z gotowością do ufania, ani 
z zaufaniem sytuacyjnym.

Tabela 2.  Średnie odchylenia standardowe i współczynniki korelacji między rodzajami 
zaufania i wynikami relacji

Zmienna M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ZO 16,76 5,61 1,00 0,905** 0,935** 0,117 0,157* 0,053 0,100 0,165* 0,142*

2. ZK 6,12 2,80 1,00 0,703** 0,067 0,122 0,038 0,052 0,167* 0,108

3. ZR 10,64 3,28 1,00 0,137* 0,167* 0,037 0,129 0,144* 0,153*

4. ZI_K 1,74 0,57 1,00 0,238** 0,002 –0,083 0,192** 0,055

5. ZI _Z 1,71 0,36 1,00 –0,202** 0,209** 0,307** 0,177**

6. ZS_K 48,34 6,57 1,00 0,099 –0,017 –0,046

7. ZS_Z 40,41 4,44 1,00 –0,015 –0,094

8. WR_S 3,92 0,70 1,00 0,600**

9. WR_W 3,83 0,65 1,00

** p<0,01; * p<0,05; współczynniki korelacji rho Spearmana, N = 210.
Źródło: opracowanie własne.

Zaufanie organizacyjne kalkulowane (ZK) wchodzi w związek tylko ze skutecz-
nością, korelacja z wydajnością jest nieistotna statystycznie. Ten typ zaufania nie 
ma związku z żadnym typem zaufania interpersonalnego. Zaufanie organizacyjne 
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relacyjne (ZR) koreluje istotnie statystycznie, ale słabo jedynie z gotowością do ufa-
nia kierowników (rho(210) = 0,137*) i zespołów (rho(210) = 0,167*) i również słabo 
z wynikami relacji.

Zaufanie interpersonalne kierowników (gotowość do ufania) wykazuje jedynie 
słaby związek ze skutecznością i umiarkowany z gotowością do ufania członków 
zespołów. Zaufanie sytuacyjne zarówno kierowników, jak i zespołów okazało się być 
nieistotne statystycznie dla wyników relacji. Zaufanie sytuacyjne członków zespołów 
koreluje dodatnio z ich gotowością do ufania. Takiego związku nie zaobserwowano 
w przypadku zaufania sytuacyjnego kierowników. Zaufanie sytuacyjne kierowników 
okazało się być ujemnie związane z gotowością do ufania członków zespołów. Cieka-
wie prezentują się wyniki w zakresie gotowości do ufania członków zespołów, która 
koreluje ze wszystkimi zmiennymi z wyjątkiem zaufania kalkulowanego.

Porównanie średnich zaufania interpersonalnego w grupie kierowników i pra-
cowników potwierdziło różnicę między gotowością do ufania i zaufaniem sytuacyj-
nym w obu grupach. W każdym przypadku wyższe średnie zaobserwowano w grupie 
kierowników. Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała istotność różnic między 
grupami: dla gotowości do ufania Z = –5,209; p < 0,001 i dla zaufania sytuacyjnego 
Z = –12,500; p < 0,001.

Przeprowadzono także analizę regresji wielozmiennową, metodą wprowadza-
nia, która potwierdziła, że zaufanie interpersonalne (gotowość do ufania) człon-
ków zespołów, obok zaufania organizacyjnego, jest predyktorem wyników relacji. 
Istotne statystycznie równanie regresji F(6,206) = 6,803, p < 0,001 zostało potwier-
dzone dla wszystkich typów zaufania organizacyjnego i zaufania interpersonal-
nego zespołów, które wyjaśniają około 15% wariancji skuteczności (skorygowane 
R2 = 0,145). Odpowiednio dla wydajności istotne statystycznie równanie regresji 
F(6,206) = 3,909, p = 0,001 zostało potwierdzone dla wszystkich typów zaufania 
organizacyjnego i zaufania interpersonalnego zespołów, które wyjaśniają około 8% 
wariancji wydajności (skorygowane R2 = 0,78). Przy czym dokładna analiza współ-
czynników regresji pozwala przyjąć, że jedynym istotnym predyktorem jest zaufa-
nie interpersonalne (gotowość do ufania) członków zespołów (dla skuteczności: 
β = 0,18; p < 0,02; dla wydajności: β = 0,334; p < 0,02). Współczynnik standaryzo-
wany beta wskazuje, że im wyższe zaufanie interpersonalne członków zespołu, tym 
wyższa skuteczność i wydajność relacji międzyorganizacyjnej. Wyniki analizy regre-
sji pozwalają przyjąć hipotezę 3.

W celu pogłębienia analizy związków między zmiennymi wykonano także serię 
analiz mediacji oraz ścieżek. Analizy mediacji z bootsrappem (przy użyciu Makro 
Process for SPSS Hayesa), gdzie gotowość do ufania była zmienną niezależną, zaufanie 
organizacyjne – mediatorem, a wyniki relacji (odpowiednio skuteczność i wydajność) 
– zmienną zależną, potwierdziły występowanie mediacji tylko w jednym przypadku. 
Gotowość do ufania w zespołach okazała się wpływać poprzez zaufanie organizacyjne 



130 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz  

na skuteczność relacji (ab = 0,05; BCa CI [0,009, 0,169]. Mediator wyjaśnia ok. 11% 
efektu całkowitego (PM = 0,1089). Wyniki analiz potwierdziły, że mamy do czynienia 
z mediacją całkowitą, tzn. zaufanie organizacyjne okazało się być jedynym istotnym 
predyktorem skuteczności, a związek skuteczności z zaufaniem zespołów przestał 
być istotny, gdy w analizie regresji oprócz zmiennej niezależnej (gotowość do ufania 
członków zespołów) wprowadzono mediatora (zaufanie organizacyjne).

Poniżej prezentujemy modele ścieżek, które miały najlepsze parametry dopa-   
sowania.

Rysunek 2.  Model mediacji: interpersonalne zaufanie zespołu (gotowość do ufania) 
i zaufanie organizacyjne w związku z zaufaniem interpersonalnym 
(gotowość do ufania) kierowników oraz wynikami firmy w relacji 
kooperacyjnej

ZAUFANIE 
INTERPERSONALNE 

KIEROWNIKA

ZAUFANIE 
INTERPERSONALNE

ZESPOŁU

ZAUFANIE 
ORGANIZACYJNE SKUTECZNOŚĆ
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2(df)=1,72(2) (p>0,1), 2/df=0,86; RMSEA=0,00; CFI=1,00; NFI=0,98; SRMR=0,029; GFI=1,00.
Wszystkie współczynniki ścieżki wyższe niż 0,12 są istotne (p<0,05)

eOT
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Wszystkie współczynniki ścieżki wyższe niż 0,12 są istotne (p<0,05)

eOT

Źródło: opracowanie własne.

Analiza ścieżek przedstawiona na rysunku 2 pokazuje związki między zaufaniem 
interpersonalnym kierownika (gotowość do ufania), i takim samym zaufaniem inter-
personalnym członków zespołów, a zaufaniem organizacyjnym (suma zaufania kalku-
lowanego i relacyjnego) i wynikami firmy w relacji. Okazuje się, że źródłem zaufania 
organizacyjnego są postawy ludzi, zarówno kierowników, jak i członków zespołów. 
To na nich organizacja buduje swoją kompetencję relacyjną. Model okazał się być 
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bardzo dobrze dopasowany do danych3, ale uzyskane efekty są dosyć słabe, procent 
wyjaśnionej wariancji WR waha się od 7–15, co sugeruje, że mamy do czynienia także 
z wpływem innych zmiennych, które nie były objęte badaniem.

Podsumowanie i dyskusja

Badania potwierdziły przyjęte w modelu założenia. Oznacza to, że zaufanie inter-
personalne, a zwłaszcza gotowość do ufania członków zespołów wpływa na wyniki 
firmy w relacji poprzez zaufanie organizacyjne, które jest mediatorem całkowitym 
tego związku. Zaufanie interpersonalne członków zespołów wraz z zaufaniem orga-
nizacyjnym wyjaśnia 15% wariancji skuteczności firmy w relacjach kooperacyjnych 
i 8% wariancji wydajności firmy w relacjach. Szczegółowe analizy związków zaufa-
nia interpersonalnego z typami zaufania organizacyjnego potwierdziły słabe związki 
gotowości do ufania z zaufaniem relacyjnym i brak związków z zaufaniem kalkulowa-
nym. Może to wskazywać na rolę zaufania interpersonalnego jako istotnego zasobu 
w zakresie kształtowania mechanizmu relacyjnego zarządzania zaufaniem. Zupeł-
nie inaczej prezentują się wyniki zaufania sytuacyjnego, które nie wykazują żadnych 
istotnych statystycznie związków ze zmiennymi organizacyjnymi i wynikami firmy 
w relacjach. Prawdopodobnie zaufanie sytuacyjne może być powiązane z dynamiką 
współpracy w zespołach w organizacji i między organizacjami, kształtując inne niż 
kompetencja budowania zaufania kompetencje zarządzania relacją.

Badane firmy są umiarkowanie ufne, a badani kierownicy i pracownicy przejawiają 
istotnie różniącą się od siebie, ale raczej ufną postawę. Warto też zauważyć, że goto-
wość do ufania zespołów jest ujemnie związana z zaufaniem sytuacyjnym kierowni-
ków oraz dodatnio z zaufaniem sytuacyjnym członków zespołów. Zebrany materiał 
nie pozwala jednoznacznie wnioskować o przyczynach takiej zależności. Być może 
to efekt specyficznej sytuacji w zespołach, pozycji władczej kierowników i ich relacji 
z członkami zespołu. Być może kierownicy, jako osoby o wyższym statusie w hierar-
chii organizacji, mają lepszą znajomość celów organizacyjnych i cechują się wyższą 
identyfikacją z organizacją, aniżeli ich pracownicy, i dlatego inaczej oceniają zaufa-
nie sytuacyjne. Należałoby te związki w przyszłości zbadać dokładniej.

Zadeklarowane poziomy zaufania organizacyjnego i interpersonalnego mogą być 
nieco przeszacowane z uwagi na wpływ normy aprobaty społecznej. W przyszłości 
należałoby zbadać zaufanie w partnerstwie, w modelu aktor – partner. W niniejszym 
badaniu, aby ograniczyć błąd wspólnej metody (common method bias), zdecydowano 
się na kilka pomiarów: na poziomie kierowniczym i zespołowym. Umiarkowane i słabe 

3 Dobre parametry dopasowania wynikają prawdopodobnie z zastosowanych modeli teoretycznych, 
wielokrotnie weryfikowanych w badaniach, stosunkowo dużej próby i niewielkiej liczby zmiennych.
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związki zaufania interpersonalnego kierowników z zaufaniem członków zespołów 
oraz ze skutecznością firmy w relacji pozwalają przypuszczać, że ufna lub nieufna 
postawa kierownika może być istotna w procesie tworzenia powiązań międzyorga-
nizacyjnych, w tym na poziomie zespołów i jednostek (actor bonds) oraz budowania 
norm wzajemności na poziomie organizacji. Prawdopodobnie zaufanie kierowników 
jest swoistym katalizatorem procesów współpracy międzyorganizacyjnej. Mimo że 
samo zaufanie kierowników nie wykazuje związków z zaufaniem organizacyjnym, 
może mu sprzyjać poprzez oddziaływanie na zaufanie członków zespołów. Związek ze 
skutecznością firmy w relacji, rozumianą jako osiąganie założonych celów współpracy 
międzyorganizacyjnej, wydaje się naturalny z uwagi na rolę kierownictwa w proce-
sie ustalania celów i zarządzania poprzez cele. Prawdopodobnie szczególna pozycja 
władzy, jaką zajmują kierownicy w organizacji, może sprzyjać wyższemu przywią-
zaniu organizacyjnemu oraz silniejszej identyfikacji z celami organizacji, i poprzez 
to przyczyniać się do skuteczniejszej kooperacji międzyorganizacyjnej. Być może 
rola kierowników jest podobna do tej, którą opisuje Bakiev [2] w badaniach wśród 
tureckich policjantów, gdzie uzyskano zbieżne rezultaty. Im wyższe zaufanie interper-
sonalne do kierownictwa oraz wyższe przywiązanie organizacyjne zaobserwowano 
u kierowników, tym wyższe było wykonanie zadań (efektywność). Stąd wniosek, że 
kierownictwo stymuluje kulturę opartą na zaufaniu, a ta może przełożyć się na czyn-
nik motywacyjny. Innym wytłumaczeniem roli kierowników w budowaniu zaufania 
organizacyjnego może być także postrzeganie kontroli niepewności i ryzyka w sytuacji 
współpracy, wynikające z poczucia władzy i pełnionej roli łącznika organizacyjnego. 
Różnice w zaufaniu sytuacyjnym kierowników i członków zespołów mogą wynikać 
z praktyk kierowania zespołami i kultury organizacyjnej. Być może pracownicy nie 
mają pełnej wiedzy na temat charakteru relacji międzyorganizacyjnej lub w mniej-
szym stopniu identyfikują się z celami własnej organizacji. Dokładniejsza interpre-
tacja zebranych wyników wymaga jednak dalszych analiz.

W zakresie zaufania interpersonalnego uzyskane wyniki w dużej mierze pokry-
wają się z rezultatami innych badaczy [20, 27, 31]. Zaufanie interpersonalne człon-
ków zespołów (gotowość do ufania) pozostaje w związku zarówno z wydajnością 
i skutecznością firmy w relacji oraz z zaufaniem organizacyjnym. Można zatem 
pośrednio wnioskować, że stanowi ono istotny czynnik mechanizmów zarządzania 
relacją, np. uczenia się i dzielenia się wiedzą [30]. Związek zaufania interpersonalnego 
z wynikami firmy w relacji wpisuje się w związki zaufania z efektywnością koope-
rujących zespołów. Meuthel, Siebdrat i Hoegl [20] na podstawie swoich badań piszą 
o szczególnym znaczeniu zaufania interpersonalnego w sytuacjach współpracy, gdy 
zespoły są rozproszone geograficznie, pracują zdalnie i są zróżnicowane narodowo-
ściowo (a takie prawdopodobnie są zespoły w kooperacji gospodarczej). Rezultaty 
ich badań dowodzą, że im wyższe rozproszenie, zróżnicowanie i wirtualizacja, tym 
bardziej zaufanie interpersonalne wpływa na efektywność.
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Zaobserwowane związki zaufania interpersonalnego z zaufaniem organizacyjnym 
są podobne do tych, o których piszą Gulati i Sytch [11]. Wskazują oni na dwa mecha-
nizmy powstawania zaufania między organizacjami w oparciu o zaufanie interper-
sonalne boundary spanners: 1) zaufanie jednostek i ich interakcja ulega rutynizacji 
i przenosi się na poziom organizacji lub 2) boundary spanners postrzegani są przez 
pryzmat ról, jakie pełnią w organizacjach, ich zachowania są emanacją norm i pro-
cesów typowych dla firm, które reprezentują, ich kultury organizacyjnej, stąd orga-
nizacyjne mechanizmy budowania zaufania, w oparciu o które działają boundary 
spanners, są pierwotne dla zaufania między partnerami i zaufania jednostek, które 
w partnerstwie uczestniczą. W przypadku badanych przez nas polskich przedsię-
biorstw zachodzi ten drugi mechanizm.

Niniejsze badania częściowo wypełniają lukę badawczą, na którą zwracają uwagę 
Gulati i Sytch [11]. Badano nie tylko deklaracje dotyczące zaufania organizacyjnego, 
wynikającego z przeszłych doświadczeń w relacjach, ale skupiono również uwagę 
na kalkulowanych i niekalkulowanych źródłach zaufania w organizacji i jego wpływie 
na sukces firmy w relacji. Nie tyle zaufanie per se, ale zestaw zdolności i umiejętności 
zamkniętych w rutynach organizacyjnych budujących tzw. kompetencję budowania 
zaufania, jako część kompetencji relacyjnej, decyduje o powodzeniu partnerstwa, 
w tym zwłaszcza osiąganiu, dzięki współpracy, własnych celów biznesowych. Badania 
potwierdzają więc założenia o zaufaniu, jako źródle przewagi konkurencyjnej osiąga-
nej dzięki relacjom. W tym kontekście za najbardziej skuteczne i wydajne w relacjach 
należy uznać te, spośród przebadanych firm, które opierają swoje relacje na połączo-
nym zaufaniu relacyjnym i kalkulowanym. Dzięki zbudowaniu kulturowego kontekstu 
dla zaufania i wiarygodności organizacji oraz zaufania organizacyjnego firmy mogą 
z sukcesem kooperować gospodarczo. Natomiast jednostki (kierownicy i członko-
wie zespołów) odpowiedzialne za realizację celów partnerstwa uzyskują pozytywne 
wzmocnienie ich indywidualnego zaufania interpersonalnego.

Badając zaufanie organizacyjne jako sumę posiadanych kompetencji, możemy 
bardziej precyzyjnie powiązać wyniki firmy w relacji z konkretnymi przyczynami 
tkwiącymi w mechanizmach zarządzania relacją. Zarządzanie zaufaniem powinno 
odnosić się zarówno do ryzyka/niepewności, w warunkach którego podejmowane 
są działania wymagające zaufania, jak i do organizacyjnej podatności na zagrożenie 
(vulnerability). Mechanizmy organizacyjne, pozwalające ograniczać niepewność, 
zmniejszać podatność na zagrożenie oraz budować wiarygodność, tworzą podstawy 
zaufania jako mechanizmu regulującego zachowania partnerów w relacjach. Dlatego 
właściwe zrozumienie struktury tak ujętego zaufania i jego wewnętrznych relacji jest 
niezbędne dla rozwijania kompetencji kluczowych dla sukcesu relacji międzyorga-
nizacyjnych, uwzględniając także specyfikę kontekstu otoczenia i innych czynników 
pozaorganizacyjnych.



134 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz  

Przeprowadzone badania, choć objęły sporą próbę ponad 250 przedsiębiorstw 
i 1196 pracowników, miały charakter badań poprzecznych i samoopisowych. W przy-
szłości warto byłoby zaprojektować badania, w których można dokonać kilku pomia-
rów zaufania, np. na początku, w trakcie trwania i na zakończenie relacji. Innym 
ograniczeniem naszego badania jest także jego jednostronność. Nie badano zaufa-
nia wzajemnego, ale zaufanie firm uczestniczących w relacjach, bez jednoczesnego 
sprawdzenia tego samego u partnerów. Zatem uzyskany wynik może być obarczony 
błędem normy aprobaty społecznej, czy normy wzajemności, na co pośrednio może 
wskazywać silna lewoskośność uzyskanych danych.

W celu lepszego zrozumienia istoty wpływu zaufania na wyniki firmy w rela-
cjach w kolejnych badaniach trzeba zadbać o kontrolę czynników kontekstowych, 
zewnętrznych. Badania z praktycznych powodów opierały się na samoopisie, ale 
poprzez zastosowanie niezależnego pomiaru w grupie kierowników i członków ich 
zespołów uniknięto tzw. common method bias. Badane organizacje nie udostępniały 
obiektywnych danych ekonomicznych, np. wyników produkcji, sprzedaży, udziału 
w rynku i in. Stad wyniki relacji opierały się na spostrzeganiu i ocenie menedżerów. 
W przyszłości można by je uzupełnić o dane obserwacyjne oraz połączyć analizę 
ilościową i jakościową uzyskanych wypowiedzi badanych. Wszystkie obserwowane 
zależności okazały się istotne statystycznie, co stanowi zachętę do dalszych pogłę-
bionych badań tych zjawisk.
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WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH 
MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

Streszczenie

Celem badań było ukazanie wpływu typów zaufania interpersonalnego i organizacyjnego 
w organizacji na osiąganie wyników we współpracy gospodarczej. W konceptualizacji zaufania 
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przyjęto interdyscyplinarną perspektywę, która wyróżnia badania na tle innych. Badano zaufa-
nie interpersonalne (zmienna psychologiczna) menedżerów odpowiedzialnych za współpracę 
międzyorganizacyjną i członków ich zespołów oraz zaufanie organizacyjne – kalkulowane 
i relacyjne (zmienna ekonomiczna), które składa się na kompetencję relacyjną przedsiębior-
stwa. Zbadano 210 średnich i dużych firm polskich oraz 1196 ich pracowników (w tym 210 
kierowników i 986 podległych im członków zespołów kooperujących). Rezultaty potwier-
dziły słabe i umiarkowane pozytywne związki wyników firmy w relacjach kooperacyjnych 
z zaufaniem interpersonalnym, szczególnie zaufaniem interpersonalnym członków zespo-
łów. Zaufanie interpersonalne kierowników okazało się być katalizatorem zaufania członków 
zespołów. Jednocześnie przeprowadzone analizy mediacji i analizy ścieżek potwierdziły sta-
tystycznie istotny pośredni wpływ zaufania interpersonalnego na skuteczność i wydajność 
firmy w relacjach kooperacyjnych poprzez zaufanie organizacyjne, które okazało się być 
mediatorem tego związku.

Słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaufanie interpersonalne, 
kooperacja międzyorganizacyjna, wyniki firmy w relacjach, 
modelowanie strukturalne

THE IMPACT OF INTERPERSONAL TRUST ON THE OUTCOMES 
OF A FIRM IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS

Abstract

The aim of the research was to show the influence of trust in organizations on inter-organiza-
tional relationships’ (IORs) outcomes. We use interdisciplinary perspective in trust concep-
tualization, which is quite rare approach. We researched interpersonal trust (psychological 
variable) of managers responsible for IORs and their teams and also organizational trust – cal-
culative and relational (economic variable), which builds relational competence of a company. 
The sample was 210 medium and big Polish companies and their 1196 employees. The results 
show weak and moderate, but relevant relations of IORs outcomes and interpersonal trust, 
especially teams’ trust. Managers’ trust appears to be a catalyst of teams’ trust. Mediation and 
path analyses confirmed statistically relevant mediation of organizational trust in relation of 
interpersonal trust and IORs’ outcomes.

Key words: organizational trust, interpersonal trust, inter-
organizational cooperation, inter-organizational relations’ 
outcomes, structural equations modeling


