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ZAUFANIE W BUDOWANIU NALISTÓW

Streszczenie

o-

ego i teorii zaufania w kon-

i sposobów budowania zaufania w gronie pracowników wiedzy.
, zaufanie, ,

Wprowadzenie

y-
j-

cych zasadn e-
sjonalistów –

,

l-

o-
– to nowy profesjonalista (w od-

1
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iu od wielu klas pracowników starych profesji), konkretny typ specjalisty 
w ramach pracowników organizacji opartych na wiedzy. 

,
problemem,

poziomu zaufania jako istotnej jego determinanty, i-

o-

i stopniem wykorzystania a poziomem oraz rodzajami zaufania charakterystyczny-
mi dla pracowników wiedzy.

1.

- i makroekonomiczny. Postrzegany jest jako „klej”, 
„spoiwo

o-

kiewicz 2012, s. 26, 85, 97).

relacjami –

-Gonczaryk 2009, s. 37).

zatem (Marcinkowska 2012, s. 20):

– wie-
dzy i kompetencji),

zaufanie,
i-

tycznych, ekonomicznych).
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e-
intelektualnego organizacji y-

inne jego zalety:
pomaga specjalist n-
dydatów do pracy w firmach ;

;
;

wiedzy
specjalistów i tym samym ;

;
poprawia stosunki z dostawcami, sprzyja stworzeniu sieci relacji partner-

;
r-

ganizacji i ich wyników;
p-

szych zasobów;
i, wchodzenie na nowe rynki;

;
;

;
o-

wania organizacji.
Reasum a-

a-
o-

o-

2. Teoria zaufania

a-
o-
a-

,
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powaniu –40).
zatem –

Zdaniem D. Harrisona, L.L. Cummingsa i N.L. Chervany’ego zaufanie jest 
go kategorie. 

r-
o-
y-

zowali nas
zaufanie kalkulacyjne (calculative-based trust) definiowane jako element 

relacji;
(personality-based trust) 

d-
;

zaufanie instytucjonalne (institution-based trust) l-
a-

;
zaufanie percepcyjne (cognition-based trust) 

;
zaufanie oparte na wiedzy (knowledge-based trust), które jest najtrwalsze, 
bo rozw

3. Specyfika zaufania specjalistów

a-
cowników wiedzy t i Fields 2010, s. 129):

;
o-
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a nie skrzywdzi innej 
jednostki

a-
je zaufania w nie-
(Grudzewski i in. 

2008, s. 55).

na kompetencjach, jednak w perspektywie pracowników wiedzy obydwie formy 

a-
a-

W grupach wirtualnych proces 
budowy zaufania interpersonalnego przebiega odmiennie (rysunek 1). Jego uczest-

odstawowego instrumentarium budowy zaufania w drodze 
.

Rys. 1.

op .

e-

o-

l-
n-
l-

ne

l-

relacje wirtualne

– zaufanie powsta e na pod-
k-

tów zostaje przeniesione do 

– spoiwo grupy stanowi 
zaufanie na poziomie identy-
fikacji

– zaufanie 
zaufaniu oraz na zaufaniu 
opartym na wiedzy
– w-

na poziomie identyfikacji

– podstawowe znaczenie 
ma zaufanie szybkie, które 

m

w-
nym czasie w zaufanie 
oparte na wiedzy
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a-
skutecznie nowych 

relacji (Bendkowski 2011, s. 84–85). Stanowi ono 

szybk dlatego jego budowanie 

organizacyjnym, wspólnotowym i technologicznym (tabela 1).

Tabela 1

Wymiary sytuacyjnych czynników szybkieg

Wymiar Czynniki

or
ga

ni
za

cy
jn

y

– domena –

– sposób powstania – spontanicznie 

– – wymiar ekonomiczny, kultura organizacyjna oraz styl 

e-
som tworzenia i rozwoju szybkiego zaufania

– przywództwo – w sytuacji stale negocjowanego przywództwa odpowie-
z-

dzie
zaufania

w
sp

ól
no

to
w

y

– –

– –

z wiedzy wspólnoty,
– sposób rekrutacji 

– u-
o-

–
a-

–
kulturowe

– z-

otwartej komunikacji, co automatycznie spowoduje spadek 
szybkiego zaufania i rozpad wspólnoty

te
ch

no
lo

gi
cz

ny

– o-
wania i zakres wy-
korzystywania 
technologii informa-
cyjnych

–
zaufania

op –88).
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o-
o-

cesy budowy szybkiego zaufania. Wymiar technologiczny obejmuje wszelkie tech-

(Bendkowski 2011, s. 87–88).
o-
e-
o-

innych specjalistów wiedzy (rysunek 2).

Rys. 2.

(Sankowska 2011, s. 126).

d-
d-
d-

– ki – przywódca pracowników intelektu-
alnych. analiz dedykowanych indykatorom

l-
(Paliszkiewicz 

2013, s. 84).



366

Podsumowanie

o-

sine 
qua non mi. Zaufanie bo-

wówczas
innych uczestników organizacji, kooperantów czy klientów (Bugdol 2010, s. 39). 

to przede wszystkich si
Nie pozostaje to bez znaczenia

i-
stów, dla których charakterystyczne jest funkcj

i-

d-

jest intelektualna poczta pantofl
,

y-
porównywalnym poziomie) (Pie-

truszka-Ortyl 2015, s. 105–111).

przeplatanie i warunkowanie szeroko rozumianej sfery kulturowej i materialnej. 
W efekcie tworzy to nowy wymiar gospod

a-
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TRUST IN CREATING SOCIAL CAPITAL OF PROFESSIONALS

Summary

The paper takes the issues of the role of trust in building social capital of profes-
sionals as the next generation of knowledge workers. The starting point is consideration 
being dedicated to the theory of social capital and trust in the context of the specialists. 
Merits create presentations of trust’s levels of professionals and techniques to build trust 
among knowledge workers.
Keywords: professionals, trust, social capital, knowledge sharing.
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