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Streszczenie: Opracowanie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r. dotyczące 
przesłanek zaufania organizacyjnego tworzonych w wyniku polityki personalnej przedsię-
biorstwa. Na empiryczny obszar badań składają się wytypowane dwie grupy respondentów. 
Pierwszą stanowią pracownicy przedsiębiorstwa (sieć handlowa) z pokolenia Y, przedsię-
biorstwa, które posiada jasną wizję i politykę personalną, drugą pracownicy z innych przed-
siębiorstw (bez zawężania ich wieku) tworzących zróżnicowaną perspektywę oceny. Jako 
główne założenie badawcze przyjęto, że skłonność do wykorzystania zaufania w  ocenie 
polityki personalnej w wybranym przedsiębiorstwie jest wyższa niż pracowników z drugiej 
grupy. Wyniki analizy potwierdziły to przypuszczenie. Opracowano 83 stwierdzeń zakwali-
fikowanych do 4 obszarów funkcji personalnej oraz obszaru przekrojowego. Wyrażały one 
takie konteksty sytuacyjne, które mogą pozytywnie wpływać na wzmacnianie zaufania lub 
sprzyjać brakowi ufności. Najniżej w obu grupach wyceniono obszar oceny pracowniczej. 
Na uzyskane wyniki mógł mieć wpływ wysoki poziom ufności obu grup (wg metodyki CO-
BOS) w stosunku do próby ogólnopolskiej, a także wiek respondentów z grupy 1.

Słowa kluczowe: zaufanie, funkcja personalna, przedsiębiorstwo, ankieta, analiza

Abstract: The paper presents researches results oriented on premises of organizational trust. 
The trust is created by organizational personal policy. Empirical scope of the research covers 
two selected respondent groups. The first is enterprise’s staff, which represents Y – genera-
tion. The generation has clear vision of organizational policy. The second group are workers 
from other firms (without age limit). A statement was taken, by authors, that the first group 
has stronger preferences for trust in a process of considering personnel policy than the se-
cond group. Analyses confirmed the statement. Authors created 83 sentences, that represent 
four perspectives of organizational personal function. Some impact on researches results 
would have high level of trust among the two group (according the COBOS methodology) 
and also the respondents age.

Keywords: trust, personal function, enterprise, questionnaire, analyze

Wstęp

Opracowanie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r. dotyczą-
cych zaufania wynikającego z przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki personalnej. 
Przesłanką badań było wykazanie, że spójność polityki personalnej wyrażana po-
przez wizję, system wartości i jasne procedury w sferze kadrowej przedsiębiorstwa 
wzmacniają zaufanie w ocenie efektów (stanów postrzegania przez pracowników) 
tej polityki. Podjęte badania są kontynuacją rozważań o problemie spójności stra-
tegii personalnej odniesionej do czterech obszarów: dobór, ocena, motywowanie, 
rozwój kapitału ludzkiego w organizacji1. Są one też powiązane z trzema wcześniej-

1  J. Kroik, A. Świda, Model of the cohesion measurement of the organisation’s personnel strategy, “Jour-
nal of Positive Management” 2018, Vol. 9, nr 1, s. 69-82.
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szymi pracami Katedry Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej2, ad-
resowanymi do młodego pokolenia (pokolenie Y) w zakresie oddziaływania prak-
tyki zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) na wizerunek EB (Emloyer Branding). 
Problematyka zaufania wiąże się z podejmowaniem ryzyka i niepewnością, a także 
akceptacją spodziewanych zachowań. Jedna strona relacji z  pełną świadomością 
asekuruje się – poprzez zaufanie – na działanie drugiej strony w przyszłości. Jak 
podkreśla A. Sankowska, „zaufanie jest zatem orientacją na przyszłość z optymi-
stycznym oczekiwaniem”3. W przypadku oczekiwań względem drugiej strony ufa-
jący bierze pod uwagę kompetencje osoby obdarzonej zaufaniem. Ważna jest też 
jej poprawność moralna. Są to cechy relacji typowej dla przywództwa (leadership)4. 
Zaufanie odnosi się również do innych elementów relacji, m.in. do odpowiedzial-
ności, wiarygodności, nadziei, dobrej woli, poleganiu, lojalności, uczciwości, prze-
widywalności, przejrzystości, sprawiedliwości, życzliwości5.

Te cechy zaufania wskazują, że powinno być ono dostrzegalne i zróżnicowane 
w realizacji funkcji personalnej organizacji i kształtowaniu relacji przywództwa. Za-
ufanie może zatem z jednej strony formować i wspierać politykę personalną, z dru-
giej stanowić przejaw skuteczności (w warunkach zachowania jej spójności). 

Polityka personalna wywodząca się z przyjętej strategii personalnej organizacji sta-
nowi spójną i unikalną konfigurację działań, które wynikają z  formułowanych zasad 
i programów, ukierunkowanych na rozwój i wykorzystywanie potencjału kapitału ludz-
kiego6. Powinna być zatem rozpatrywana przez pryzmat praktyk, produktów i proce-
sów7. K. Gadomska-Lila dla obszaru (ZZL) wprowadza trzy poziomy dopasowywania 
(spójności), tj. intelektu, zachowań i procedur8. Konwencja spójności w organizacji jest 
więc dużym wyzwaniem poznawczym w naukach o zarządzaniu. W pracy J. Kroika 
i A. Świdy zaprezentowano schemat pomiaru spójności strategii personalnej obejmu-
jący szczegółowe stwierdzenia i wycenę deklarowanych cech (ponad 120), dzięki któ-

2  Jednostka zatrudnienia współautora pracy; prace: J. Kroik, Z. Malara, Marka pracodawcy i jej wize-
runkowe znaczenie w zarządzaniu talentami. „Przegląd Organizacji” 2016, nr 8; J. Kroik, P. Ziembicki, 
Wpływ funkcji personalnej na pozytywny wizerunek pracodawcy, „Marketing i Rynek” 2016, r. 23, nr 3;           
Z. Malara, J. Kroik, Dobór, rozwój, motywacja jako pola kształtowania employer branding – ocena w świe-
tle badań własnych, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2018, t. 28, s. 417-431.
3  A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganiza-
cyjna, Difin, Warszawa 2011, s. 29. 
4  J.C. Cuddy, M. Kohut, J. Neffinger, Przywództwo zaczyna się od zaufania, HBR Polska, kwiecień 
2015, s 38-45.
5  Ibidem, s. 18.
6  A. Pocztowski, Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy – szanse i barie-
ry, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, s. 60.
7  A. Szymankowska, Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, Wydaw-
nictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, cz. 8, Częstocho-
wa 2014, s. 355. 
8  K. Gadomska-Lila, Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządza-
nia zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2013, s. 40,
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rym można analizować i oceniać zgodność praktyki z wizją, wartościami, procedurami 
charakteryzującymi strategię personalną. W niniejszym opracowaniu nie zastosowano 
tego schematu ze względu na dużą jego pracochłonność dla respondenta. Wykorzystano 
sprawdzoną w praktyce propozycję ograniczoną do 9 stwierdzeń9. Miały one za zada-
nie potwierdzić, zdaniem pracowników, że wybrana do badań organizacja (Kaufland) 
spełnia wymogi przedsiębiorstwa o  spójności: wizji, wartości, procedur związanych 
z ZZL. Pracownicy tego przedsiębiorstwa – należący do pokolenia Y (do 39 lat) – sta-
nowili pierwszą grupę respondentów (G1). Drugą grupę (G2) stanowili pracownicy 50 
innych przedsiębiorstw, bez weryfikacji spójności polityki oraz ograniczeń wiekowych 
(do 64 lat). Obie grupy respondentów wyrażały opinię w skali Likerta (1-5) o sytuacjach 
(stwierdzeniach) wzmacniających zaufanie według wyróżnionych obszarów funkcji 
personalnej, wzmacniania wizerunku, zaś odrębna część składała się z 3 pytań identyfi-
kujących ogólny poziom zaufania według metodyki COBOS. Ujęto to w tabeli 1. 

Tabela 1. Struktura sytuacji do oceny przez respondentów z grupy G1 i G2 
Table 1. Structure of situation for assessing by respondents from group G1 and G2 

Nazwa kontekstu badań Liczba stwierdzeń w polu
1. Ogólny poziom zaufania (ETB- COBOS) 3 (pytania)

2. Sytuacje wzmacniające zaufanie w doborze pracowników 5
3. Sytuacje wzmacniające zaufanie w motywowaniu pracowników 11

4. Sytuacje wzmacniające zaufanie w ocenie pracowników 9
5. Sytuacje wzmacniające zaufanie w rozwoju pracowników 5
6. Sytuacje wzmacniające zaufanie w wizerunku pracodawcy 5

7. Sytuacje przekrojowe w ZZL wzmacniające zaufanie 10
Denison Organizational Culture Scale – sytuacje dotyczące 

spójności  organizacyjnej dla ZZL wg [5]
9 

(tylko grupa G1)

Źródło: opracowanie własne.

Celem opracowania jest zatem odpowiedź na pytania badawcze: 
1. Czy badana organizacja (Kaufland) spełnia wymogi przedsiębiorstwa o spój-

ności wizji, wartości i procedur związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi? 
2. Czy sieć handlowa Kaufland w  zarządzaniu zasobami ludzkimi wypełnia 

przesłanki do budowy zaufania przez pracowników, a spójna polityka personalna 
zwiększa poziom zaufania i zapotrzebowanie na nie?

 Założono, że pierwsza grupa respondentów wywodząca się z organizacji o spój-
nej polityce personalnej ma wyższą ocenę sytuacji wzmacniających zaufanie niż 
grupa 2 tworząca z natury rzeczy zróżnicowane przesłanki oceny. 

9  M. Juchnowicz, B. Mazurek-Kucharska, D. Turek, Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. 
Metody i narzędzia pomiaru, PWE, Warszawa 2018.
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1. Źródła i rodzaje zaufania w naukach o zarządzaniu

Zaufanie jest jedną z ważniejszych kategorii funkcjonowania organizacji. We-
dług W.M. Grudzewskiego i  in. można mówić o  trzech jego składowych, które 
w praktyce mogą być ich kombinacją. Tymi składowymi są10:

•	 dyspozycja – zasadzająca się na mentalnym subiektywnym stosunku wobec 
drugiej strony (ocena, przewidywanie, oczekiwanie), 

•	 decyzja – jako intencja (zamiar) polegania na decyzji, przez co ufający staje 
się zależny od drugiej strony,

•	 zachowanie – wypływjące z aktu powierzenia czegoś drugiej stronie11.
A. Prison ujął zaufanie jako „refleksyjne działanie związane z uwrażliwieniem 

się na osobę, grupę, organizację, oparte na oczekiwaniu wiarygodności składającej 
się z kompetencji, życzliwości, niezawodności, otwartości oraz uczciwości”12. 

W literaturze wyróżniane składowe (akcenty) zaufania są często określane róż-
nie, jednak mają zbliżony sens (np. dla kompetencji używa się określenia zdolność, 
wiarygodność, dla uczciwości – niezawodność, szczerość, dla troski – lojalność, do-
bra wola)13. 

Z różnych propozycji definiowania i ujmowania źródeł zaufania można tworzyć 
bardziej ustrukturyzowane podziały, nazwane typologiami. Często są one odmien-
ne z uwagi na różne rozłożenie akcentów w postrzeganiu zaufania. Niejednokrotnie 
typologie zaufania wiążą się z podziałem źródeł zaufania.

G. Biesiok oraz J. Wyród-Wróbel podają podstawowy podział na zaufanie ogól-
ne oraz szczegółowe. Pierwsze z nich to „przekonanie, że z reguły ludzie, instytucje, 
przedsiębiorstwa są godni zaufania”. Natomiast zaufanie szczegółowe to „przeko-
nanie jednostki, iż inna jednostka lub jednostki związane z pewną siecią zależności 
społecznych lub grupa społeczna są godne zaufania”14. 

M. Bartnicki oraz J. Strużyna zaproponowali podział, opierając się na znanych 
już klasyfikacjach zaufania. Na tej bazie zaproponowali pięć klas zaufania:

•	 osobowościowe, 
•	 kalkulacyjne,
•	 instytucjonalne,
•	 percepcyjne,
•	 kumulacyjne (oparte na wiedzy). 
 Wynikają one z doświadczeń wskutek przeszłych interakcji15.

10  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przed-
siębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
11  Ibidem, s. 17.
12  Z. Malara, J. Kroik, Dobór, rozwój, motywacja..., s. 69-70.
13  Ibidem, s. 41.
14  J.C. Cuddy, M. Kohut, J. Neffinger, Przywództwo zaczyna się..., s. 16-17.
15  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem..., s. 46.
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Jak wspomniano, tłem dla zjawiska zaufania w organizacji jest poziom ogólne-
go zaufania w społeczeństwie i gospodarce. Corocznie badania przeprowadzane są 
przez międzynarodową organizację Edelman (Edelman Trust Barometer – ETB)16 
oraz Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) potwierdzają niski poziom zaufa-
nia w Polsce i na świecie. Według ETB ogólny wskaźnik zaufania w społeczeństwie 
dla Polski za 2018 r. wynosił 39 (w 2017 był to poziom 35). Wyższy poziom osiągnął 
wskaźnik adresowany do rynku biznesowego, tj. 43. Próg neutralności według ETB 
wynosi 50-59. Tym samym społeczeństwo i rynek biznesowy kwalifikują Polskę do 
grupy nieufnych (1-49)17. 

Odrębną sferą poznawczą jest zaufanie organizacyjne przejawiane m.in. przez 
grupę pracowników wobec jej przełożonego. Chodzi o  przekonanie zespołu, że 
mogą polegać na słowie i działaniach menedżera, z przeświadczeniem, że menedżer 
ma wobec nich dobre intencje18. 

Ciężar budowania zaufania w miejscu pracy spoczywa więc przede wszystkim 
na menedżerach, którzy kształtują funkcję personalną19. Badania wielu autorów po-
zwalają zarekomendować względnie trwałe kryteria zaufania w miejscu pracy. Są 
wśród nich: prawość, lojalność, kompetencje, konsekwencja oraz otwartość. Wyż-
sze zaufanie uzyska menedżer, gdy podwładny będzie czuł się bardziej chroniony 
(w kwestii wyznawanych wartości i poczucia godności). Z pozycji pracownika zna-
cząca dla zaufania jest również przewidywalność działań podejmowanych przez 
przełożonego. Przyczynia się do tego też trafność decyzji. Generują one poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności. Determinantą zaufania w miejscu pracy jest także kry-
terium otwartości, czyli dzielenia się z pracownikami informacjami i pomysłami20.

W.M. Grudzewski i in. zjawisko zaufania w organizacji postrzegają z perspek-
tywy zarządzania nim. Wyinterpretowano zatem możliwość dostrzeżenia – w  tej 
perspektywie - funkcji i procesów zarządczych. Oznacza to, że organizacje powinny 
określić mapę tzw. „kamieni milowych” i „drogowskazów” kształtowania zaufania, 
tak aby zarządzanie zaufaniem było realne w praktyce. Taka interpretacja przyświe-
cała podjętym badaniom, w których opracowane stwierdzenia wyznaczają elementy 
takiej mapy w obszarach ZZL. Przyjęto, że wyższy poziom zgodności ze stwierdze-
niem wzmacnia potencjał zaufania, z wyjątkiem jednej sytuacji, kodowanej odwrot-
nie (symbol O8).

16  Edelman Trust Barometer – międzynarodowe badanie zaufania i wiarygodności realizowane od 
19 lat.
17  A. Szymankowska, Ewolucja zarządzania..., s. 6 i 38.
18  E. Skrzypek, Zarządzanie zaufaniem w administracji publicznej w warunkach nowej ekonomii, [w:] 
W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management. Problemy funkcjonowania organizacji pu-
blicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 52.
19  A. Sankowska, Wpływ zaufania..., s. 18.
20  A. Pocztowski, Koncepcje łączenia zarządzania..., s. 563-573.
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2. Wyniki analizy i  ocena badań

2.1. Zaufanie ogólne, rzetelność statystyczna kwestionariusza 

Jak wspomniano, podstawą do uzyskania oceny roli zaufania była ankieta zawiera-
jąca stwierdzenia dotyczące funkcji personalnej oraz wizerunku EB. Z kolei założenie, 
że wybrana organizacja spełnia status przedsiębiorstwa o zdefiniowanej wizji i stra-
tegii personalnej, wymagało potwierdzenia przez pracowników (Spółka Kaufland) 
w  odrębnym badaniu, tj. realizacji w  praktyce przyjętych programów ujętych we 
własnych dokumentach i raportach. Wykorzystano w tym zakresie znane z literatury 
przedmiotu narzędzie pomiarowe dotyczące spójności organizacyjnej, składające się 
z 9 stwierdzeń. Dokonano też pomiaru ogólnego zaufania według schematu COBOS.

Struktura respondentów według wieku / stażu zawodowego podana jest w tabeli 
2. Grupa 1 reprezentuje pokolenie Y.

Tabela 2. Struktura wiek/staż w dwóch grupach respondentów
Table 2. Structure age and practice among two respondents groups

Wiek/staż (lat/lat)
Respondenci

18-24/
do 5   25-34/6-15 35-44/16-25 45-64/26 

-
Grupa 1 (pracownicy centrali 

spółki) – 32 osoby [% / %]  9 /31  53/66  38/3
 (max staż 17 lat)  0/0

Grupa 2 (pracownicy z in-
nych przedsiębiorstw) – 50 

osób [% /%]
 18/28  34 /36  16 /12  32/24

Źródło: dane z badań ankietowych.

Opracowane narzędzie poddano weryfikacji statystycznej jego rzetelności me-
todą Alfa Cronbacha (program IMB SPSS Statistics); wyniki podane są w tabeli 3.

Tabela 3. Ocena rzetelności kwestionariusza wg metody Alfa Cronbacha
Table 3. Estimation the correctness of questionnaire according to Alf Cronbach method

Część kwestionariusza
Współczynnik Alfa 

Cronbacha
inne przedsiębiorstwa

Współczynnik Alfa 
Cronbacha

Spółka
1. Stwierdzenia dotyczące spójność 
kultury organizacyjnej - 0,720

4. Zaufanie w obszarach funkcji perso-
nalnej, wizerunku, klimatu organiza-
cyjnego (pola 4-10)

0,968 0,955

 
Źródło: dane z programu IBM SPSS Statstics. 
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Uzyskane współczynniki spełniają warunki rzetelności dla opracowanego na-
rzędzia pomiarowego. Z  kolei ogólny poziom zaufania według COBOS dla obu 
grup osiągnął poziom dodatni, co odbiega od ujemnej ogólnopolskiej oceny. Szcze-
góły tych badań ujęto w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki i wskaźniki zaufania według COBOS uzyskane dla grupy 1 i 2 
Table 4. Results and figures of trust ( COBOS methodology) for group 1 and group 2

Struktura postaw według metodyki 
COBOS (wyraz liczbowy postawy)

Grupa 1 (Spółka)
[% (liczba osób)]

Grupa 2 
[% (liczba osób)]

Bardzo duża ufność, otwartość (+3) 34, (11)  36, (18 )
Średnia ufność (+2) 3, (1) 14, (7)

Niewielka ufność (+ 1) 16, (5) 16, (8)
Ambiwalentna ( 0 ) 0, (0)  0, (0)

Niewielka nieufność (-1) 25, (8) 10, (5)
Średnia nieufność (-2) 13, (4) 12, (6)

Bardzo duża nieufność, ostrożność (-3) 9, (3) 12, (6)
Średnia ważona, wskaźnik ogólny 0,44 0,79

Poziom ogólnopolski zaufania w społeczeń-
stwie i biznesie w 2017 r (-0,89)

Źródło: opracowanie własne wg metody COBOS, Edelman Trust Barometer, https://www.
edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_Edelman_Trust_Barometer_Glo-
bal_Report_FEB.pdf [dostęp: 20.01.2019].

Otrzymane wskaźniki w obu grupach jednoznacznie są wyższe i dodatnie (0,44; 
0,79) niż uzyskane na próbie ogólnopolskiej przez CEBOS. Wynik ogólnopolski 
(-0,89) interpretuje się jako poziom wskazujący na ogólną społeczną nieufność Po-
laków21. Badane dwie grupy wykazują postawy odmienne, z przewagą do wyrażania 
niewielkiej ufności. Są to nawet poziomy wyższe niż wskaźniki uzyskane dla miast 
powyżej 500 tys. mieszkańców (0,24) i  specjalistów z  wyższym wykształceniem 
(0,01), które to cechy dominują w  próbie badawczej22. Można wysnuć przypusz-
czenie, że taka okoliczność może mieć wpływ na większą sprawczość do budowy 
zaufania w ZZL niż w przypadku próby o bardziej zróżnicowanych cechach spo-
łeczno-demograficznych.

21  Edelman Trust Barometer, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/2018_
Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf [dostęp: 20.01.2019], s. 38.
22  Ibidem, s. 5.
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2.2. Ocena statusu wybranego przedsiębiorstwa

Wybrane przedsiębiorstwo handlowe (Kaufland) ma swoje placówki (markety) 
w kilku państwach Europy Na rynku polskim działa od dziewiętnastu lat. Obecnie funk-
cjonuje około 210 marketów, zatrudniając w swoich strukturach około 17 tysięcy pra-
cowników. Spółka akcentuje, że jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie. 
Posiada wiele certyfikatów, które potwierdzają taki stan (m.in. „Sustainable Cleaning”, 
FSC, GOTS, UTZ, MSC)23. W 2017 roku Spółka miała 6. pozycję w rankingu najwięk-
szych sieci handlowych w Polsce, osiągając przychody rzędu 10,1 miliarda złotych24. 
Centrala Spółki mieści się we Wrocławiu, a  organizacyjnie przyjęła nazwę Centrum 
Usług Wspólnych (CUW). Respondenci z grupy 1  (32 osoby) pochodzą z Centrum 
CUW, są to pracownicy na stanowiskach specjalistów (75%), kierowniczych i dyrektor-
skich (19%), oraz stażystów aplikujących na stanowiska specjalistyczne (6%). 

Fundamentalnymi wartościami przestrzeganymi w  Spółce są: efektywność 
(przesądzająca o  sukcesie), dynamika (wpływająca na skuteczności w  działaniu) 
i zasada fair play (opierająca się na szacunku, uznaniu, zaufaniu i uczciwości). Na 
tych trzech podstawowych wartościach sformułowane są zasady zarządzania, trak-
towane jako zobowiązanie wobec pracowników. Stanowią je: jasna komunikacja 
i wytyczanie kierunków, rozwój pracowników i wykorzystanie ich potencjału, efek-
tywność i dynamiczne działanie, postępowanie fair i budowanie zaufania, odpowie-
dzialne działanie i bycie wzorem.

Podstawą polityki personalnej Spółki jest przyjęty model kompetencyjny. Mo-
del pozwala na przełożenie przyjętych wartości i zasad na konkretne zachowania. 
Składa się z czterech podstawowych osi kompetencji: osobowościowych, analitycz-
nych, społecznych i kierowniczych (warstwa 1), w drugiej warstwie występuje 11 
pól, a trzecia warstwa wskazuje szczegółowe przesłanki (3 lub 4) dla danego pola. 
Na przykład w ramach kompetencji kierowniczych wyróżnia się obszar o nazwie 
tworzenie pozytywnej atmosfery pracy, z trzema przesłankami: motywowanie pra-
cowników, inspirowanie pracowników swoją postawą, budowanie kultury uczenia25. 
Ocena praktyki (m.in. stosowania modelu kompetencyjnego) wymagała sprawdze-
nia, na ile są przestrzegane i postrzegane przez pracowników Spółki wewnętrzne 
zasady, wartości i założenia modelu kompetencyjnego.

Wykorzystano w tym celu fragment kwestionariusza do badania spójności kul-
tury organizacyjnej Denison Organizational Culture Scale (według 5-stopniowej 
skali Likerta)26. Tabela 5 prezentuje stwierdzenia i wyniki osiągnięte w badaniu.

23  Na podstawie materiałów i informacji udostępnionej przez pracowników Spółki.
24  Komunikat z badań: O nieufności i zaufaniu, COBOS, Nr 35/2018, marzec 2018, https://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF [dostęp: 20.01.2019].
25  Na podstawie materiałów udostępnionych przez pracowników Spółki.
26  M. Juchnowicz, B. Mazurek-Kucharska, D. Turek, Diagnoza jakości..., s. 243.
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Tabela 5. Postać stwierdzeń i wyniki dla pomiaru spójność zasad i wartości w Spółce
Table 5. Statements and results of cohesion a trust rules and values 

Czyn-
nik

Nr 
w an-
kiecie

Stwierdzenie Średnia 
z ocen

K
lu

cz
ow

e 
w

ar
to

śc
i 3.1.1. Kadra zarządzająca i menedżerowie postępują zgodnie z klu-

czowymi zasadami ustanowionymi dla całej organizacji. 4,06

3.1.2.
W tej organizacji występuje zgodność pomiędzy kluczowy-
mi wartościami a działaniami biznesowymi (określonymi 

w tych wartościach).
4,31

3.1.3. W tej organizacji istnieją kodeksy etyczne i wskazówki, jak 
należy zachowywać się w sytuacjach dylematów etycznych. 3,72

Zg
od

no
ść

3.2.1.
W tej organizacji w sytuacjach pojawienia się nieporozu-
mień pracujemy wspólnie nad znalezieniem optymalnych 
rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu.

4,03

3.2.2. W tej organizacji raczej łatwo osiągamy consensus, nawet 
w trudnych i skomplikowanych sprawach. 3,75

3.2.3. W naszej organizacji mamy zazwyczaj trudności w znalezie-
niu wspólnych rozwiązań. * 3,94

Ko
or

dy
na

cj
a 

i i
nt

e-
gr

ac
ja

3.3.1. W tej firmie pracownicy z różnych oddziałów mają podob-
ną perspektywę patrzenia na organizację i działania firmy. 4,03

3.3.2.
W tej firmie nie ma większych trudności w koordynowa-

niu projektów i działań realizowanych przez pracowników 
z różnych działów i jednostek organizacyjnych.

4,19

3.3.3. W mojej firmie istnieją wspólne cele dla pracowników 
z różnych szczebli organizacji. 4,41

*Kodowane w odwrotny sposób 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z ankiety według koncepcji w: M. Juch-
nowicz, B. Mazurek-Kucharska, D. Turek, Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. 
Metody i narzędzia pomiaru, PWE, Warszawa 2018, s. 244.

Poziom ocen należy uznać za zadowalający w kontekście założeń co do statusu 
Spółki Kaufland jako posiadającej spójną wizję i politykę personalną.

2.3. Wspieranie zaufania w perspektywie funkcji personalnej

Opracowanie stwierdzeń w  ankiecie było podyktowane poszukiwaniem w  po-
szczególnych obszarach funkcji takich kontekstów, których sytuacja może pozytywnie 
wpływać na zaufanie lub sprzyjać brakowi zaufania. Wyodrębniono ponadto obszar na-
zwany umownie przekrojowym, z uwagi na charakter stwierdzeń przenikających wiele 
(wszystkie) obszarów funkcji personalnych. Mają one duże znaczenie, bo są, zdaniem 
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autorów, emanacją źródeł zaufania w środowisku pracy. Wyrażane było to przez wybór 
odpowiedzi według skali Likerta – od zdecydowanej niezgody (poziom ilościowy 1) do 
zdecydowanej zgody (poziom ilościowy 5). Postać stwierdzeń podano w tabeli 6. 

Tabela 6. Zestaw stwierdzeń dla poszczególnych obszarów funkcji personalnej oraz wybra-
nych miar rozproszenia wyników dla stwierdzeń
Table 6. A set of statements for selected perspectives of personal function and selected me-
asures of results distribution

Sym-
bol Stwierdzenie Wybrane miary 

rozproszenia wyników

 Dobór (D) 
Średnia

G1
G2

Wariancja
G1
G2

Media-
na
G1
G2

Roz-
stęp
G1
G2

D1
Występuje uwzględnianie postawy 
innowacyjnej w decyzjach kadrowych 
(awansach, przesunięciach itp.).

3,66
3,1

0,684
1,316

3,5
3

3
4

D2
Po przyjęciu do pracy występuje zapo-
znanie w wystarczającym stopniu z re-
gułami i zasadami panującymi w firmie.

4,5
4,37

0,710
0,766

5
5

4
3

D3 Osoba prowadząca rozmowę kwalifi-
kacyjną była kompetentna.

4,41
4,26

0,507
0,727

5
4

2
3

D4 Podczas całego procesu rekrutacji nie 
padły pytania dotyczące życia osobistego.

4,78
3,94

0,628
1,772

5
4,5

4
4

D5
Podczas rekrutacji była możliwość 
i atmosfera zadawania pytań i wypo-
wiadania się.

4,63
4,12

0,371
1,291

5
4

2
4

 Średnia dla obszaru D  (wskaźnik 
rang Spermana średnich - 0,10)

4,41
3,96

Motywowanie

M1 Przełożeni chętnie delegują swoje 
uprawnienia.

4,13
3,54

0,952
1,070

4
4

4
3

M2 Częstotliwość kontroli jest dostosowa-
na do charakteru pracy.

3,91
3,92

1,055
0,973

4
4

4
4

M3 Udział i znaczenie samokontroli są duże. 4,53
4,26

0,451
0,931

5
5

4
2

M4 Systemy kontroli (oceny) powiązane 
są z instrumentami motywacji.

3,81
3,76

1,060
1,370

4
4

4
4

M5 Pracownicy chętnie angażują się w dzia-
łania podejmowane w organizacji.

4,59
3,48

0,249
1,192

4
5

4
1

M6 Pracownicy pracują najlepiej jak potrafią. 4,03
3,56

0,483
0,986

4
4

3
3
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M7 W organizacji występuje poczucie 
niezależności.

3,63
3,62

0,758
0,934

4
4

4
3

M8 Występuje poczucie możliwości wpły-
wania na bieg spraw w organizacji.

3,22
3,46

1,080
0,949

4
3

4
4

M9 Występuje poczucie, że zarobki są 
satysfakcjonujące.

4,13
3,2

0,694
1,716

4
4

4
3

M10 Występuje poczucie, że wysiłek i za-
angażowanie zyskują uznanie.

4,1
3,506

0,975
1,602

4
4

4
3

M11 Godziny nadliczbowe są prawidłowo 
ewidencjonowane.

4,78
4,00

0,370
1,633

4
5

4
3

 Średnia dla obszaru M  (wskaźnik 
rang Spermana średnich - 0,10)

4,08
3,63

Ocenianie

O1 Istnieją liczne formuły bezpośrednich 
kontaktów z przełożonymi

4,16
3,90

0,652
0,908

4
4

3
3

O2 Istnieje możliwość odwołania się od 
uzyskanego wyniku oceny.

4,06
4,00

1,157
0,857

4
4

4
4

O3 Kryteria oceny są wcześniej znane. 4,34
4,12

1,072
0,883

5
4

4
3

O4 Kryteria oceny są wymierne. 4,09
3,92

0,668
1,014

4
4

3
4

O5 Kryteria oceny są jasne. 4,28
3,98

0,854
0,959

5
4

3
4

O6
W systemach ocen zachowania proin-
nowacyjne są uwzględniane i premio-
wanie. 

2,22
3,34

1,144
1,617

2
3

4
4

O7 Zadania i oczekiwania są jasno okre-
ślone. 

4,56
4,30

0,706
0,786

5
4,5

3
4

O8
Podczas rozmowy występuje koncen-
tracja na uwypukleniu słabych stron 
i błędów.

3,5
2,66

0,968
1,576

4
3

3
4

O9 Otrzymana ocena ma charakter 
obiektywny.

3,75
3,56

1,032
1,068

4
4

3
4

 Średnia dla obszaru O  (wskaźnik 
rang Spermana średnich - 0,88)

3,89
3,75

Rozwój

R1

Występuje możliwość nauki nie tylko 
tego, co bezpośrednio wiąże się z wy-
maganiami stanowiska, ale także do-
skonalenia innych umiejętności (np. 
umiejętności społecznych).

4,03
3,86

0,805
0,858

4
4

3
4
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R2
Pracownicy znają swoje silne strony 
i podejmują zadania, w których mogą 
te silne strony wykorzystywać.

3,59
3,84

0,636
1,035

4
4

3
4

R3 Nie występuje obawa przed podejmo-
waniem eksperymentów w działaniu.

4,13
3,42

0,952
0,983

4
4

3
4

R4
Występuje przekonanie o możliwości 
wykorzystywania w pracy zaintereso-
wań oraz rozwijania własnych talentów.

3,47
3,52

0,580
1,316

4
4

4
4

R5
Pracownicy chętnie uczestniczą 
w kursach, szkoleniach i innych for-
mach podnoszenia kwalifikacji.

4,78
4,24

0,176
0,594

5
4

1
3

 Średnia dla obszaru R  (wskaźnik 
rang Spermana średnich - 0,40)

4,00
3,78

Sytuacje przekrojowe dla obszarów D, M, O, R

P1 Występuje pełna argumentacja decy-
zji.

3,81
3,50

1,383
1,480

4
4

4
4

P2 Pracownicy śmiało wypowiadają wła-
sne opinie.

4,50
3,90

1,097
1,071

5
4

4
4

P3 Występuje poczucie, że procedury 
i kryteria są jawne.

4,44
3,82

0,448
0,640

5
4

2
4

P4 Występuje poczucie, że procedury 
i kryteria są sprawiedliwe.

4,28
3,80

0,531
0,857

4
4

3
4

P5 Występuje poczucie, że procedury 
i kryteria są przejrzyste.

4,22
3,94

0,499
0,670

4
4

3
3

P6 Występuje pewność otrzymania infor-
macji zwrotnej.

3,72
3,68

1,241
1,283

4
4

4
4

P7 Występuje przekonanie o kompeten-
cjach przełożonych.

4,41
3,70

0,765
0,990

5
4

3
4

P8 Pracownicy rozmawiają ze sobą szcze-
rze i słuchają siebie nawzajem.

4,59
3,80

0,507
1,184

5
4

3
3

P9 Stosowany jest elastyczny czas pracy 4,75
3,68

0,516
2,304

5
4

3
4

P10
Występuje poczucie możliwości har-
monijnego godzenia życia zawodowe-
go z prywatnym.

4,56
3,96

0,512
1,549

5
4

3
4

 Średnia dla obszaru P  (wskaźnik 
rang Spermana średnich - 0,745)

4,33
3,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiet z wykorzystaniem programu SPSS.
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Opracowanie zestawu stwierdzeń jest pokłosiem wytycznych z analizy literatury 
z zakresu ZZL, przywództwa, budowy zaufania w przedsiębiorstwie. Otrzymane dla 
dwóch grup respondentów wyniki wskazują na wyższą i bardziej skupioną wycenę 
stwierdzeń dokonaną przez pracowników Spółki Kaufland. Wszystkie średnie dla G1 
w 5 obszarach funkcji personalnej są wyższe od grupy 2. Tylko w przypadku 4 stwier-
dzeń średnia ocen była niższa ( R2, R4, O6, M2). Wariancja, w zdecydowanej więk-
szości stwierdzeń, jest niższa dla grupy 1, co świadczy o większym skupieniu wyni-
ków. Najniżej wyceniony obszar przez obie grupy to ocena pracowników. Dla zestawu 
9 wybranych stwierdzeń tego obszaru średnia dla G1 i G2 była niższa od poziomu 
4. To potwierdza, że kwestia oceniania pracowników jest często źródłem niepokoju 
organizacyjnego i niezadowolenia kiedy nie stosuje się profesjonalnego podejścia27. 
Obie grupy w tym obszarze mają też zbliżony układ rang stwierdzeń mierzony według 
średniej (pomocniczy dla analizy wskaźnik Spermana dla tych średnich jest najwyż-
szy spośród obszarów i wynosi 0,88). Najwyżej wyceniony został przez obie grupy 
obszar doboru. Nie przesądzając znaczenia wzmacniania zaufania na etapie doboru, 
wyższe oceny tylko w powiązaniu z późniejszą praktyką w innych obszarach funkcji 
personalnej mogą to zaufanie wyzwalać. Ważne dla źródeł budowy zaufania w pra-
cy były stwierdzenia w obszarze przekrojowym. Wysoki wynik dla Spółki Kaufland 
(4,33), wyższy niż dla grupy 2 (3,78), przybliża przekonanie o większym potencjale 
zaufania w Spółce niż przeciętny poziom w innych przedsiębiorstwach.

Podsumowanie

Podstawowa kwestia poznawcza, jaką było odpowiedzenie na pytanie: czy w wa-
runkach wyższej spójności wizji, wartości i procedur adresowanych do sfery personalnej 
przedsiębiorstwa potencjał do budowy oczekiwań opartych na zaufaniu przez pracowni-
ków jest wyższy, zdaniem autorów daje odpowiedź pozytywną. Odpowiedź ta zależna 
jest oczywiście od opracowanego narzędzia pomiarowego (charakterystyki przyjętych 
stwierdzeń). Tym niemniej odpowiedzi na pytania przekrojowe skłaniają do utrwalenia 
tego wniosku (wpływ spójności) jako zasadny. Należy podkreślić fakt, że obie grupy 
G1 i G2 wykazują większą ufność niż ogólnopolska średnia według badań COBOS, co 
też może mieć wpływ na ocenę stwierdzeń. Dalszym uwarunkowaniem dla uzyskanych 
wyników może być wiek respondentów dla Grupy 1 (pokolenie Y). Potwierdzenie tego 
wpływu wymaga inaczej ukierunkowanych badań. Przyjęty schemat pomiaru spójności 
jest sprawdzonym narzędziem, rekomendowanym przez badaczy z nauk o zarządzaniu. 
Pozwoliło to przyjąć założenie, że Kaufland (w pryzmacie wyodrębnionej grupy G1 
z centrum usług wspólnych) ma status przedsiębiorstwa o wyższej spójności niż pod-
mioty z jego otoczenia. Opracowany autorski schemat spójności strategii personalnej 

27  M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar 
realizacji, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2014.
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z ponad 100 stwierdzeniami (Kroik, Świda) mógłby być też wykorzystany w kontekście 
zaufania. Wymagałoby to weryfikacji użytych tam stwierdzeń, ale wprowadziłoby stan 
niepewności co do oceny użyteczności tego narzędzia, niezależnie od jego dużej praco-
chłonności wymaganej od respondentów. Badania nad spójnością strategii personalnej 
warte są kontynuacji. Przyszłe badania mogłyby przebiegać dwutorowo. Pierwszym kie-
runkiem kontynuacji byłyby badania przeprowadzane w dużych organizacjach funk-
cjonujących w dojrzałych sektorach. Natomiast drugim kierunkiem (kontrapunktem) 
mogłyby być badania nad spójnością nowych innowacyjnych firm działających w sek-
torach High Tech. Miejscem funkcjonowania takich firm jest np: Akademicki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Jeden ze współautorów opracowania 
prowadził już tam badania, ale dotyczyły one nieco innych zagadnień. Problematyka 
spójności strategicznej firm działających lub wywodzących się z inkubatora przedsię-
biorczości niewątpliwie wzbogaciłaby tę dziedzinę badawczą.
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