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ZAUFANIE W STRATEGIACH POLSKICH PRZEDSI BIORCÓW

Przedmiotem artyku u jest zaufanie i jego formy w kontek cie indywidualnej aktywno ci 
gospodarczej. Autorzy zastanawiaj  si , do jakich konkretnych form zaufania (osobistego, 
uogólnionego) si gaj  przedsi biorcy w ró nych sferach swojej dzia alno ci, jakie s  przy-
czyny ich wyborów oraz ich skutki dla prowadzenia biznesu. Problematyka zaufania anali-
zowana jest w trzech podstawowych sferach dzia alno ci przedsi biorców: prawa, kontaktów 
z urz dnikami i relacjach z innymi przedsi biorcami. Postawiona zostaje teza, e na skutek 
uwarunkowa  historycznych, w tym utrwalonego systemu funkcjonowania pa stwa i prawa, 
a tak e sposobu tworzenia przepisów o dzia alno ci gospodarczej, w ród polskich przedsi -
biorców wytworzy a si  uogólniona nieufno  wobec prawa, administracji pa stwa i innych 
przedsi biorców. Badania w formie indywidualnych wywiadów pog bionych z ponad 100 
przedsi biorcami z czterech województw Polski Po udniowej potwierdzaj , e instytucje 
pa stwa, prawa oraz administracji pa stwowej stanowi  w Polsce przeszkod  w budowaniu 
uogólnionych form kapita u spo ecznego i generuj  brak zaufania, zamiast przyczynia  si  
do wzmacniania postaw obywatelskich i wytwarza  uogólnione zaufanie do innych (tak e 
partnerów biznesowych). Przy deÞ cycie zaufania uogólnionego, przedsi biorcy musz  zatem 
wypracowywa  rozmaite strategie budowy, staj cego si  podstaw  nawi zywania kontaktów 
gospodarczych, osobistego zaufania (zarówno w stosunku do innych przedsi biorców, jak 
i urz dników), co jednak drastycznie podnosi tzw. koszty transakcyjne prowadzenia Þ rmy.

G ówne poj cia: kapita  spo eczny; zaufanie; zaufanie osobiste; zaufanie uogólnione; 
przedsi biorcy; pa stwo; prawo; aktywno  gospodarcza; badania empiryczne.

Wprowadzenie

Przedmiotem artyku u jest rola, jak  zaufanie i ró ne jego formy odgrywaj  
w indywidualnej aktywno ci gospodarczej. Interesuje nas, do jakich form si ga-
j  przedsi biorcy, któr  z nich i w jakich sferach swojej dzia alno ci wykorzystu-
j  najcz ciej, a któr  najrzadziej i jakie to niesie skutki dla prowadzenia biznesu, 
a w konsekwencji – ca ej gospodarki. Zaufanie traktujemy jako sk adow  kapita u 
spo ecznego (Delhey, Newton i Welzel 2011: 800). W naszym artykule przyjmujemy, 
jako wiod c , perspektyw  jednostkow  w rozpatrywaniu zaufania. Przyj cie punktu 
widzenia przedsi biorcy musi by  uzupe nione analizami zbiorowych form kapita-
u. Traktujemy je jako wytworzone historycznie, emergentne w a ciwo ci porz dku 

spo ecznego, o istotnym wp ywie wywieranym na strategie indywidualne. W tym 
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sensie czymy podej cie Pierre’a Bourdieu, który rozpatrywa  kapita  spo eczny, 
w tym zaufanie, z punktu widzenia zasobów jednostkowych (1986) oraz uj cie Ro-
berta Putnama, traktuj cego kapita  spo eczny jako w a ciwo  grup i zbiorowo ci 
(1995). Naszym zdaniem uj cia te s  komplementarne, nie za  wykluczaj ce si . 
Oba bowiem wskazuj  na istotne cechy kapita u spo ecznego, w tym zaufania, jako 
zasobu jednostki i zbiorowo ci równocze nie. 

Istniej ca, do  ju  obszerna, literatura na temat kapita u spo ecznego i zaufania 
w Polsce (por. m.in. Gli ski 2005; Rymsza 2007; Ka mierczak 2007; Herbst 2008; 
Bartkowski 2005 i 2007; Zarycki 2004; Trutkowski i Mandes 2005; Zió kowski 
2000 i 2012; Czapi ski 2008; Polska 2030. Wyzwania rozwojowe 2009; Diagnoza 

Spo eczna 2013) pozwala stwierdzi , e przewa aj c  form  kapita u spo ecznego 
jest kapita  spajaj cy (bonding capital) (Putnam 2001). Dominacja tego typu kapi-
ta u charakteryzuje spo ecze stwa s abo lub w ogóle niezmodernizowane (Newton 
1999). Z kapita em spajaj cym powi zane jest zaufanie osobiste, do tych, „którzy 
s  tacy sami, jak my”1. Najwi ksz  barier  rozwoju spo ecze stwa i gospodarki jest 
brak kapita u cz cego (bridging capital) i towarzysz cego mu uogólnionego zaufa-
nia „do ludzi w ogóle”2. W ostatnich badaniach przeprowadzonych w 2007 r. w ra-
mach wiatowego Sonda u Warto ci Polska znalaz a si  w grupie pa stw o niskim 
wska niku uogólnionego zaufania. Na pytanie, czy wi kszo ci ludzi mo na ufa , 
odpowiada twierdz co niespe na 20% Polaków (WVS 2009). Tak e badania CBOS 
z 2012 roku potwierdzaj  tez , e Polacy w yciu spo ecznym pozostaj  generalnie 
nieufni wobec innych. Jedynie 23% ankietowanych zgodzi o si  z opini , e „Ogól-
nie rzecz bior c wi kszo ci ludzi mo na ufa ”, podczas gdy 74% przychyli o si  
do zdania, i  „W stosunkach z innymi trzeba by  bardzo ostro nym” (CBOS 2012: 
1). Zaufanie, jak pisz  autorzy przywo ywanego raportu, zarezerwowane jest dla 
ludzi z naszego najbli szego otoczenia. „Badani – wed ug ich w asnych deklaracji – 
w ogromnej wi kszo ci ufaj  najbli szej rodzinie (97%), swoim znajomym (90%), 
a tak e dalszym krewnym (89%) i wspó pracownikom (84%)” (tam e, s. 6). 

Zaufanie do instytucji ycia publicznego ró nicuje si  w zale no ci od rodza-
ju instytucji. Najwi kszym, od lat, obdarzane s  instytucje „mundurowe” (wojsko, 
harcerstwo, policja) i Ko ció  katolicki. Instytucjom tym ufa pomi dzy 75% a 65% 
respondentów. Najmniejszym – instytucje polityczne i powi zane z polityk  (rz d, 
gazety, zwi zki zawodowe, parlament i partie polityczne) – zaufanie waha si  od 
39% do 20% (tam e, s. 12). Z kolei badania Edelman Trust Barometer pokazuj , e 
zaufanie do wszystkich instytucji: rz du, biznesu, organizacji pozarz dowych i me-
diów, spad o w Polsce w roku 2013 o co najmniej 10% w porównaniu do poziomu 
z roku 2012 i jest najni sze spo ród badanych 27 krajów. Wzrost poziomu zaufania 

1 Ten typ zaufania okre lany bywa równie  mianem zaufania spersoniÞ kowanego b d  sparty-
kularyzowanego.

2 W literaturze pojawiaj  si  ró ne t umaczenia wprowadzonych przez Roberta Putnama poj  
bonding capital i bridging capital, mi dzy innymi – odpowiednio – kapita  integracyjny i kapita  
pomostowy. W niniejszym artykule pos ugiwa  si  b dziemy poj ciami kapita u spajaj cego oraz 
kapita u cz cego, przyj tymi przez Marka Zió kowskiego w przedmowie do wydania polskiego 
ksi ki Roberta Putnama Samotna gra w kr gle z 2008 roku.
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do biznesu w latach 2011–2013 spad  w tym ostatnim roku z 56 do 45%. Trzeci rok 
z rz du maleje poziom deklarowanego zaufania do mediów – w 2011 roku wynosi  
on 53%, obecnie jest to ju  tylko 30%. Polacy przestaj  ufa  nawet organizacjom 
pozarz dowym, do których zaufanie w poprzednich latach utrzymywa o si  na stale 
wysokim poziomie. Po raz pierwszy w historii badania Edelman Trust Barometer, 
zaufanie Polaków do instytucji pozarz dowych spad o rok do roku – o 15 pkt proc., 
do 47% (Edelman Trust Barometer 2013).

Wed ug przywo ywanego wcze niej raportu CBOS, nieufno  jako zasada ogól-
na w najmniejszym stopniu dotyczy relacji biznesowych. W opiniach na temat obda-
rzania zaufaniem partnerów w interesach, Polacy s  podzieleni niemal na pó : 38% 
twierdzi, e zaufanie w interesach si  op aca, 37% twierdzi, e zaufanie do partne-
rów w interesach na ogó  le si  ko czy, ale a  24% pytanych nie ma w tej sprawie 
zdania (tam e, s. 3)3. Du a liczba braków odpowiedzi mo e wiadczy  o tym, e 
sporej liczbie respondentów trudno by o odnie  si  do tak ogólnie sformu owanego 
pytania. Dopiero pog bione badania mog  przynie  obraz rzeczywistego funkcjo-
nowania zaufania w codziennych kontaktach biznesowych.

Konstrukcja niniejszego artyku u podporz dkowana jest analizie zaufania w trzech 
podstawowych sferach dzia alno ci przedsi biorców: przepisów reguluj cych dzia al-
no  gospodarcz , kontaktów z urz dnikami oraz relacji z innymi przedsi biorcami. 
Na poziomie strategii indywidualnych chcemy zbada , do jakich form zaufania si -
gaj  przedsi biorcy w ka dej z tych sfer i co jest przyczyn  takiego, a nie innego 
wyboru. Z kolei badaj c kapita , jako w a ciwo  zbiorowo ci, w centrum naszych 
zainteresowa  stawiamy historycznie wytworzon  struktur  kapita u spo ecznego 
w ka dej z tych sfer z punktu widzenia zaufania jako jego podstawowej sk adowej. In-
nymi s owy, staramy si  dowiedzie , jakie rodzaje zaufania dominuj  w jakich sferach 
zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  i jaka jest genealogia takiego stanu rzeczy.

Przyjmujemy robocz  hipotez , e na skutek uwarunkowa  historycznych, 
w tym utrwalonego systemu funkcjonowania pa stwa i prawa, sposobu tworzenia 
przepisów o dzia alno ci gospodarczej oraz braku historycznych wzorców samoor-
ganizacji gospodarczej, w ród polskich biznesmenów wytworzy  si  znaczny poten-
cja  nieufno ci wobec prawa, administracji pa stwa i innych przedsi biorców. St d 
w polskiej kulturze gospodarczej dominuje – jako ekwiwalent brakuj cych, zgene-
ralizowanych form zaufania – zaufanie oparte na znajomo ci osobistej, w tym ró ne 
formy osobistego pozyskiwania urz dników oraz zaufanie jedynie do tych przed-
si biorców, których zweryÞ kowano we wcze niejszych kontaktach. W przypadku 
deÞ cytu zaufania uogólnionego przedsi biorcy musz  wypracowywa  rozmaite stra-
tegie budowy osobistego zaufania (zarówno w stosunku do innych przedsi biorców, 
jak i urz dników). Tym samym, osobiste zaufanie staje si  podstaw  nawi zywania 
kontaktów gospodarczych. To jednak drastycznie podnosi koszty transakcyjne (Wil-
liamson 1998), zwi zane z funkcjonowaniem gospodarki. 

3 Jednocze nie nale y odnotowa , i  od 2002 roku, kiedy CBOS zacz  bada  pogl dy Polaków 
na ten temat, odsetek respondentów wyznaj cych zasad  ograniczonego zaufania sukcesywnie ma-
leje, natomiast ro nie odsetek tych, którzy s dz , e zaufanie w interesach si  op aca (tam e, s. 3).
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Staramy si  tym samym dowie , e ukszta towana historycznie struktura ka-
pita u spo ecznego w skali makro decyduje o strategiach podejmowanych przez 
jednostki w wykorzystywaniu ró nych zasobów (kapita ów), co wprost przek ada 
si  na indywidualn  efektywno  ekonomiczn , a w konsekwencji, na efektywno  
gospodarki jako ca o ci.

Nasz artyku  opiera si  na badaniach przeprowadzonych w ramach Þ nansowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego projektu „Wzorce uczestnictwa 
polskich przedsi biorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania spo eczno-kulturo-
we oraz instytucjonalne”, który zosta  zrealizowany przez zespó  pod kierownic-
twem Gra yny Sk pskiej w latach 2009–20114. W ramach bada  przeprowadzono 
ponad 100 pog bionych wywiadów indywidualnych (IDI) z przedsi biorcami5, 
przede wszystkim z sektora ma ych i rednich przedsi biorstw, ale te  z zarz dzaj -
cymi du ymi Þ rmami, z terenu 4 województw Polski Po udniowej: ma opolskiego, 
l skiego, wi tokrzyskiego i podkarpackiego. Mia y one na celu zrekonstruowanie 

opinii, do wiadcze  i motywacji, wi cych si  z prowadzeniem dzia alno ci go-
spodarczej na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej oraz odtworzenie 
relacji biznesu z otoczeniem, zw aszcza administracyjnym. 

Poj cie kapita u spo ecznego i jego niejednoznaczno

Poj cie kapita u spo ecznego zaj o trwa e miejsce w dyskursie socjologicznym. 
Od lat toczy si  równie  debata nad podstawami teoretycznymi oraz u yteczno ci  
tej koncepcji dla analizy rzeczywisto ci spo ecznej6. W Polsce poj cie kapita u spo-
ecznego zacz o robi  zawrotn  karier  po ukazaniu si  w 1995 roku t umaczenia 

g o nej ksi ki Putnama i wspó pracowników Demokracja w dzia aniu. Tradycje 

4 Grant N116 2830 35 (2830/B/H03/2008/35); projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ.
5 Badania prowadzone by y przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów Instytutu 

Socjologii UJ wed ug scenariuszy wywiadów, daj cych badaczom mo liwo  dog bnej eksplora-
cji badanej problematyki w ramach elastycznej i dynamicznej struktury interakcji z rozmówcami 
w ich naturalnym rodowisku (najcz ciej w siedzibie Þ rmy). Dobór rozmówców mia  charakter 
celowy, uwzgl dniaj cy wielko  Þ rmy. Dodatkowo starano si , aby przedsi biorcy reprezentowali 
ró norodne bran e dzia alno ci gospodarczej. Po serii wywiadów pilota owych, przeprowadzo-
no wst pn  analiz  uzyskanego materia u, co pozwoli o na modyÞ kacj  scenariusza wywiadów. 
Wszystkie wywiady zosta y zarejestrowane na dyktafonach i poddane transkrypcji. Uzyskane 
w ramach wywiadów informacje zakodowano w programie MAXQDA, co u atwi o dalsz  analiz  
danych. Rozmówcy pytani byli o kwestie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej obejmuj ce kilka 
bloków tematycznych: cele, motywacje i przyczyny podj cia dzia alno ci gospodarczej; ród a 
jej Þ nansowania; strategie oraz kierunki inwestycji; bariery i ryzyko w prowadzeniu dzia alno ci 
gospodarczej; porównanie prawa polskiego i unijnego, a tak e norm pozaprawnych (z uwzgl dnie-
niem zmian instytucjonalnych o charakterze formalnym i nieformalnym); systemy warto ci, prawa 
i norm pozaprawnych; zaufanie i relacje spo eczne; patologie sfery publicznej z punktu widzenia 
dzia alno ci gospodarczej (w tym w relacjach z administracj ); a tak e przemiany dyskursywne 
zwi zane z biznesem.

6 Warto przy tej okazji wspomnie  o niedawno opublikowanej, przekrojowej i krytycznej pozycji 
Jacka Tittenbruna Anti-capital: Human, Social and Cultural (2013).
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obywatelskie we wspó czesnych W oszech. Putnam, odwo uj c si  do funkcjonali-
stycznej koncepcji Jamesa Colemana, argumentowa , i  „kapita  spo eczny odnosi 
si  do takich cech organizacji spo ecze stwa, jak zaufanie, normy i powi zania, któ-
re mog  zwi kszy  sprawno  spo ecze stwa u atwiaj c skoordynowane dzia ania: 
»Tak jak i inne postaci kapita u, kapita  spo eczny jest produktywny, umo liwia bo-
wiem osi gni cie pewnych celów, których nie da oby si  osi gn , gdyby go za-
brak o. […] Na przyk ad grupa, której cz onkowie wykazuj , e s  godni zaufania 
i ufaj  innym b dzie w stanie osi gn  znacznie wi cej ni  porównywalna grupa, 
w której brak jest zaufania.« […] Spontaniczna wspó praca jest atwiejsza dzi ki 
spo ecznemu kapita owi” (1995: 258). W uj ciu Putnama kapita  spo eczny stanowi 
zatem dobro publiczne, nie za  prywatne (tam e, s. 263), przypisywany jest gru-
pom spo ecznym, w szczególno ci spo eczno ciom regionalnym b d  lokalnym7. 
Podobne rozumienie kapita u spo ecznego prezentuje w ksi ce Zaufanie. Kapita  

spo eczny a droga do dobrobytu Francis Fukuyama (1997).
W sposób odmienny deÞ niuje kapita  spo eczny Pierre Bourdieu (1986)8. W jego 

uj ciu stanowi on „zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie zwi zane 
s  z posiadaniem trwa ej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych zwi z-
ków opartych na wzajemnej znajomo ci i uznaniu lub, innymi s owy, z cz onko-
stwem w grupie, która dostarcza ka demu ze swych cz onków wsparcia w postaci 
wspó posiadanego przez zbiorowo  kapita u oraz wiarygodno ci, która daje im 
dost p do kredytu w najszerszym znaczeniu tego s owa” (s. 248). Wielko  kapi-
ta u spo ecznego posiadanego przez dan  jednostk  zale y od rozmiaru sieci, któr  
jednostka jest w stanie efektywnie zmobilizowa , jak równie  wielko ci kapita u 
symbolicznego, kulturowego i ekonomicznego, posiadanego przez ka d  z osób, 
z jakimi dana jednostka jest powi zana. W rozumieniu Bourdieu zatem, inaczej ni  
w uj ciu Putnama, kapita  spo eczny stanowi raczej zasób poszczególnych jedno-
stek ni  zbiorowo ci. Jednak jednostki te w swych d eniach do reprodukcji statusu 
i podtrzymania dost pu do zasobów w adzy mog  korzysta  z mo liwo ci, jakie 
daje im kapita  spo eczny. 

W ksi ce Samotna gra w kr gle (2008), zawieraj cej rewizj  poddanej szerokiej 
krytyce koncepcji kapita u spo ecznego z Demokracji w dzia aniu, Putnam pisze, i  
„kapita  spo eczny ma zarówno aspekt indywidualny, jak i zbiorowy – oblicze pry-
watne i publiczne. Jednostki, tworz c zwi zki, wp ywaj  korzystnie na swoje w asne 
interesy. Powszechnie stosowanym trikiem ambitnych osób szukaj cych pracy jest 
»tworzenie sieci« (networking), poniewa  wi kszo  z nas dosta a prac  ze wzgl du 
na to, kogo zna, a nie ze wzgl du na to, co umie – to znaczy, ze wzgl du na nasz kapi-
ta  spo eczny, a nie kapita  ludzki” (tam e, s. 35). Putnam zauwa a ponadto, i  „Spo-
ród wszystkich wymiarów, wedle których ró nicuj  si  formy kapita u spo ecznego, 

7 Jednym z zasadniczych wska ników tak rozumianego kapita u spo ecznego jest poziom cz on-
kostwa w ró nego typu dobrowolnych organizacjach i stowarzyszeniach, stanowi cych podstaw  
spo ecze stwa obywatelskiego i warunek istnienia rozbudowanych sieci spo ecznej wspó pracy. 

8 Wyró nia on trzy zasadnicze formy kapita u: ekonomiczny, kulturowy i spo eczny, a obok nich 
symboliczny i polityczny.
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by  mo e najwa niejsze jest rozró nienie na cz ce (bridging), czyli inkluzywne, 
i spajaj ce (bonding), czyli ekskluzywne” (tam e, s. 40). Zwraca tym samym uwag  
na niejednoznaczne konsekwencje obu podstawowych form kapita u dla jednostek 
i grup. O ile ten pierwszy zasób pomaga jednostkom w nawi zywaniu kontaktów na 
zewn trz grup pierwotnych (rodzinnych, kole e skich, lokalnych), o tyle ten drugi 
utrudnia je, a ponadto blokuje osobom z zewn trz dost p do osób zwi zanych kapita-
em spajaj cym. Co wi cej: „Sieci i skojarzone z nimi normy wzajemno ci s  na ogó  

dobre dla tych, którzy s  w tej sieci, jednak skutki zewn trzne kapita u spo ecznego 
adn  miar  nie s  zawsze pozytywne”. I dalej: [grupy] „wykorzystuj  kapita  spo-
eczny, eby osi gn  cele, które z szerszej perspektywy okazuj  si  antyspo eczne” 

(tam e, s. 38–39).
Z kolei Bourdieu twierdzi, i  sie  zwi zków mo e stanowi  wytwór indywidu-

alnych lub grupowych strategii inwestycyjnych, wiadomie b d  te  nie wiadomie 
nakierowanych na wytworzenie lub reprodukowanie zwi zków spo ecznych, które 
dadz  si  bezpo rednio wykorzysta  w krótszej b d  d u szej perspektywie czaso-
wej (Bourdieu 1986). Co wi cej, transakcje zwi zane z kapita em spo ecznym s  
w mniejszym stopniu jawne ani eli transakcje zwi zane z kapita em ekonomicznym. 
Wzajemne zobowi zania, horyzonty czasowe ich wype nienia, ani te  konsekwencje 
niewywi zania si  z zobowi za  nie s  w tym przypadku jednoznacznie okre lone. 
Podczas gdy w uj ciu Colemana i pocz tkowo Putnama (1995)9 kapita  spo ecz-
ny stanowi dobro o jednoznacznie pozytywnym charakterze, kapita u spo ecznego 
w rozumieniu Bourdieu nie daje si  jednoznacznie okre li  z punktu widzenia dobra 
ogólnospo ecznego, skutki posiadania kapita u spo ecznego przez jak  grup  mog  
by  bowiem ró ne.

Istnieje wi c zasadniczy spór, je li chodzi o natur  kapita u spo ecznego i jego 
szersze skutki spo eczne. Nie wik aj c si  w szczegó owe rozwa ania teoretyczne 
przyjmujemy, e poj cie kapita u spo ecznego ma swój aspekt indywidualny i spo-
eczny równocze nie. Co do normatywnych konsekwencji kapita u spo ecznego, 

przychylamy si  do pó niejszego stanowiska Putnama (2008) o wielorakich skut-
kach (pozytywnych lub negatywnych dla grupy i jej otoczenia) wykorzystania ró -
nych rodzajów kapita u. 

Zaufanie jako wytworzona historycznie forma kapita u spo ecznego

Wcze niej przedstawili my poj cie kapita u spo ecznego jako zasadniczo wie-
loznaczne i otwarte na rozmaite interpretacje. Czy podobne w tpliwo ci dotycz  
tak e poj cia zaufania? Jakie s  powi zania pomi dzy ró nymi rodzajami kapita u 
spo ecznego a ró nymi formami zaufania? Jak kszta towa y si  historycznie ró ne 
rodzaje kapita u spo ecznego i powi zane z nimi formy zaufania?

Na te pytania próbuje odpowiedzie  Kenneth Newton w artykule Social Capi-

tal and Democracy in Modern Europe (1999). Newton wymienia trzy historycznie 

9 W Samotnej grze w kr gle Putnam zrewidowa  spojrzenie na kapita  spo eczny i zacz  dostrze-
ga  jego negatywne konsekwencje.
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wytworzone modele kapita u spo ecznego i towarzysz ce im formy zaufania. Pierw-
szy rodzaj zaufania, historycznie najwcze niejszy, okre la terminem „g ste zaufa-
nie” (thick trust) i wi e go z durkheimowskim modelem kapita u spo ecznego (tam-
e, s. 14–15). G ste zaufanie rozwija si  w ma ych grupach lokalnych, wspólnotach 

etnicznych, spo eczno ciach plemiennych, sektach religijnych, spo eczno ciach 
wyspiarskich czy miejskich gettach, które s  nie tylko spo ecznie homogeniczne, 
ale i pozostaj  we wzgl dnej izolacji od innych grup. G ste zaufanie jest wi c efek-
tem durkheimowskiej solidarno ci mechanicznej lub tönnisowskiego Gemeinschaft. 
Charakterystyczne dla tego rodzaju spo eczno ci jest jednak to, e je li produkuj  
zaufanie wewn trz grupy, to równocze nie generuj  nieufno  wobec szerszego spo-
ecze stwa, wobec nieznajomych. Je li przyj , e odpowiednikiem durkheimow-

skiego modelu kapita u spo ecznego by by putnamowski kapita  spajaj cy, to dzia a 
on jednocze nie inkluzywnie i ekskluzywnie. „Spajaj cy kapita  spo eczny tworzy 
pewnego rodzaju socjologiczny superklej, natomiast cz cy kapita  spo eczny za-
pewnia socjologiczne smarowid o. Spajaj cy kapita  spo eczny, poprzez tworzenie 
silnej lojalno ci wewn trzgrupowej, mo e te  stworzy  silny antagonizm zewn trz-
grupowy” (Putnam 2008: 41–42). Indywidualnym mechanizmem reprodukuj cym 
g ste zaufanie jest d ugotrwa a osobista znajomo  lub kontakt polecany przez ko-
go , kogo si  dobrze zna.

Osobiste zaufanie w biznesie jest niezwykle wa nym zasobem, bo istotnie u a-
twia wspó prac  (wystarcz  s owne zapewnienia, nie trzeba podpisywa  drobiazgo-
wych umów, mo na polega  na kim , bo jest rzetelny, bo na pewno dostarczy towar 
nie daj c przedtem zap aty, co dla p ynno ci Þ nansowej ma niebagatelne znaczenie 
itd.). Ma jednak t  wad , e ograniczone jest jedynie do ludzi, których pozna o si  
osobi cie i wymaga czasu, aby mo na by o skorzysta  z niego jako z zasobu indy-
widualnego. Poza tym, silne lojalno ci osobiste, wytworzone na bazie intensywnych 
kontaktów, maj  swoje obci enia w postaci zobowi za , które mog  okaza  si  
kosztowne i uci liwe.

We wspó czesnej, z o onej i dynamicznej gospodarce nie da si  w d u szej per-
spektywie podtrzymywa  trwa ej sieci osobistych kontaktów biznesowych na po-
dobnej, jak w przypadku miejskich gett czy tradycyjnych spo eczno ci lokalnych 
zasadzie. Zwykle jedni kontrahenci upadaj , pojawiaj  si  na ich miejsce nowi, 
a zmienna koniunktura wymaga nieustannego poszukiwania nowych partnerów biz-
nesowych. Przedsi biorcy potrzebuj  zatem innych, bardziej uogólnionych form za-
ufania, eby utrzyma  si  na rynku. 

Zaproponowane przez przywo ywanego tu Newtona poj cie „zaufania rozpro-
szonego” (thin trust), nawi zuje do tocquevillowskiego modelu kapita u spo ecz-
nego, charakterystycznego dla wspó czesnych spo ecze stw zachodnich (1999: 
15–17). W spo ecze stwach tych dominuje mozaika lu nych, sporadycznych kon-
taktów rozwijanych w pracy, szkole, ró nego rodzaju stowarzyszeniach czy organi-
zacjach dobrowolnych, ale tak e przy okazji wszelkich akcji obywatelskich, inicja-
tyw osiedlowych czy s siedzkich. Sednem tego modelu kapita u spo ecznego jest 
przyj te przez Alexisa de Tocqueville’a za o enie, e cz onkostwo w organizacjach 
dobrowolnych generuje cnoty obywatelskiego zaanga owania, wspó pracy, zaufania 
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i wzajemno ci (tam e, s. 16). Cnoty te s  rozsadnikiem uczciwych i nieskorumpo-
wanych instytucji ycia publicznego, a te z kolei – sprawiedliwego pa stwa. Od-
powiednikiem tocquevillowskiego modelu kapita u spo ecznego jest putnamowski 
kapita  cz cy (bridging capital) (Putnam 2008). Wspó czesne spo ecze stwa nie 
generuj  zaufania g stego (thick trust), lecz w a nie mi kkie, rozproszone zaufanie 
(thin trust) solidarno ci organicznej. Zaufanie rozproszone jest zatem produktem 
s abych powi za  (weak ties), by u y  s ynnego sformu owania Marka Granovettera 
(1973). S abe powi zania s  za  podstaw  integracji wspó czesnych, z o onych spo-
ecze stw Zachodu. W kontek cie interesuj cej nas tutaj dzia alno ci gospodarczej 

jest ono wypracowane w ramach ró nych form wspó pracy niezwi zanych bezpo-
rednio z dzia alno ci  gospodarcz , np. w ramach izb gospodarczych czy handlo-

wych oraz innych instytucji otoczenia biznesu. Wysi ek w o ony w ten rodzaj ko-
operacji nie od razu przynosi korzy ci przedsi biorcy, lecz dopiero po jakim  czasie. 
Wówczas pojawiaj  si  „wyp aty” w postaci np. nowych kontaktów gospodarczych, 
uzyskanych dzi ki samorz dowi gospodarczemu, r kojmi udzielanej przez dan  in-
stytucj  zawieraj cym kontrakt partnerom czy te  po prostu znajomo ci, zawartych 
przy okazji spotka  organizowanych przez rozmaite stowarzyszenia gospodarcze. 

Newton wprowadza jeszcze jeden, charakterystyczny dla spo eczno ci „wyobra-
onych” (Anderson 1997) czy reß eksyjnych (Giddens 2009) rodzaj zaufania, który 

nazywa abstrakcyjnym (abstract trust) [1999: 17–20]. Powstaje ono w pe nej fazie 
rozwoju spo ecze stw nowoczesnych, ale g ównie w fazie pó nej nowoczesno ci – 
przede wszystkim dzi ki narodowym systemom edukacji, mass mediom i oddzia y-
waniom ideologicznym pa stwa narodowego, ale tak e rodz cym si  instytucjom 
spo ecze stwa obywatelskiego i dojrza ej sfery publicznej (Habermas 2007). Efektem 
funkcjonowania narodowych systemów edukacji, jak pisze Newton, s  nie tyle kompe-
tencje do ycia w ró nego rodzaju grupach, ile uczenie si  rozumienia takich idei jak: 
obywatelstwo, uniwersalizm, równo , dobro wspólne, korzy ci p yn ce ze wspó pra-
cy czy pokojowe rozwi zywanie konß iktów (Newton 1999: 17). O ile zaufanie g ste 
dotyczy cz onków tej samej spo eczno ci pierwotnej (rodziny, klanu czy spo eczno ci 
lokalnej), zaufanie rozproszone cz onków tego samego stowarzyszenia czy organiza-
cji lokalnej, o tyle zaufanie abstrakcyjne obejmuje „znajomych” (acquaintances), któ-
rzy deÞ niowani s  jako uczestnicy tego samego kr gu kulturowo-cywilizacyjnego10. 
Pojawia si  w fazie pog bionej specjalizacji funkcjonalnej spo ecze stw (Luhmann 
1979 i 1988), ró nicuj cych si  i mno cych stylów ycia i systemów warto ci, dla 
których wspólnym mianownikiem staj  si  narodowe systemy edukacji i kultura ma-

10 Poj cie „znajomi”, b d ce odpowiednikiem angielskiego acquaintances, jest w tym konkret-
nym u yciu znaczeniowo odleg e od potocznego rozumienia tego terminu w Polsce. Chodzi raczej 
o ludzi przypadkowo napotkanych w miejscach publicznych, w trakcie podró y, w urz dzie, kawiarni, 
na ulicy, z którymi tworzymy jednak e wspólnot  podstawowych warto ci i ogólnych pogl dów na 
wiat. Potwierdza to Newton nieco dalej: „to [abstrakcyjne zaufanie – przyp. AB-KG-PP] obejmuje 

zaufanie pomi dzy lud mi, którzy si  prawdopodobnie nie znaj  i którzy prawdopodobnie wiedz  
o sobie niewiele, jednak e staj  si  odt d podobni do siebie pod paroma istotnymi wzgl dami. Innymi 
s owy, zaufanie abstrakcyjne mo e istnie  nie tylko pomi dzy lud mi z tego samego kraju, ale mo e 
ono tak e przekracza  granice narodowe” (Newton 1999: 17). 
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sowa (Newton 1999: 19). Ten rodzaj zaufania nabiera szczególnej wagi w obliczu 
wzrastaj cej niepewno ci, nieprzejrzysto ci, ryzyka i kompleksowo ci spo ecze stw, 
wynikaj cych z ich ró nicowania systemowego (Luhmann 1978). Poj cie „zaufania 
abstrakcyjnego” obejmuje tak e zaufanie do ró nego rodzaju z o onych systemów 
technicznych oraz skomplikowanych struktur organizacyjnych i instytucjonalnych 
(Beck 2004; Sztompka 2007). Piotr Sztompka pisze o kulturze zaufania jako systemie 
regu  dotycz cych zaufania i wiarygodno ci, dodaj c, e jest ona produktem historii 
(2007: 222–223). W przypadku relacji gospodarczych kultura zaufania niepomiernie 
u atwia kontakty biznesowe. Przyspiesza transakcje, pozwala utrzymywa  p ynno  
Þ nansow  przez odroczone p atno ci, zmniejsza koszty zwi zane z prawn  obs ug  
kontraktów. Trzeba jednak doda , e normy i warto ci reguluj ce kwestie zaufania 
i wiarygodno ci w rozwini tych, zachodnich systemach gospodarczych wsparte s  
sieci  instytucji stoj cych na ich stra y i egzekwuj cych sankcje za „wy amywanie 
si ”. Nale  do nich mi dzy innymi rozmaite instytucje otoczenia biznesu, instytucje 
samorz du gospodarczego, a przede wszystkim skuteczny aparat pa stwa, ze stabil-
nym i skutecznym prawem oraz efektywnym s downictwem na czele.

Dlatego nale y wprowadzi  pewien podtyp zaufania abstrakcyjnego, zaufanie in-
stytucjonalne. Zaufanie instytucjonalne we wspó czesnych krajach demokratycznych 
dotyczy sytuacji, w której to pa stwo, rz d, administracja publiczna s  g ównymi 
czynnikami generuj cymi zaufanie obywateli do instytucji. Pa stwo mo e tworzy  
zgeneralizowane zaufanie, np. wp ywaj c na stosunek spo ecze stwa do biurokracji 
poprzez w a ciwe procedury, gwarancje funkcjonowania rynków i prawa, w tym pra-
wa w asno ci, oraz ochron  kontraktów gospodarczych (Nowakowski 2008: 218). 
Bo Rothstein, powo uj c si  na liczne badania, pisze, e istnieje ju  ca kiem solidna 
podstawa empiryczna, by s dzi , i  to „wiarygodne, nieskorumpowane, uczciwe, 
sprawiedliwe instytucje rz du i pa stwa, sprawuj ce w adz  publiczn  i wdra aj ce 
polityki publiczne w uczciwy sposób s  zasadniczym elementem wytwarzaj cym 
spo eczne zaufanie i kapita  spo eczny” (2013: 1014). Tym samym, tocquevillowskie 
za o enie, e to cnoty obywatelskie s  podstaw  uczciwego spo ecze stwa i pa -
stwa, zostaje odwrócone: to instytucje pa stwa przyczyniaj  si  do wzmacniania 
postaw obywatelskich i generuj  uogólnione zaufanie do innych ludzi.

Podsumowuj c: w toku dziejów spo ecze stwa wykszta ci y dwie podstawowe 
formy zaufania: g ste (thick) oraz rozproszone (thin), a u ywaj c innych okre le , 
osobiste i uogólnione (Delhey, Newton i Welzel 2011). Zaufanie rozproszone i abs-
trakcyjne to dwie postaci tego samego zgeneralizowanego zaufania do tych, których 
si  nie zna, wytworzonego historycznie w szerszej skali, wykraczaj cej poza tra-
dycyjne formy wspólnotowe. B dziemy je w tek cie okre la  terminem: zaufanie 
uogólnione. Uogólnione zaufanie jest we wspó czesnej, dynamicznej gospodarce 
fundamentalnym zasobem wykorzystywanym w indywidualnej dzia alno ci gospo-
darczej, cho  wytwarzanym na poziomie kolektywnym (przez instytucje otoczenia 
biznesu oraz pa stwo). Natomiast do zada  pa stwa (i prawa) nale y budowanie 
transparentnego i bezstronnego rodowiska instytucjonalnego, które zapewni spraw-
ny obrót gospodarczy, ochron  przed nieuczciwymi kontrahentami, ale tak e równe 
szanse na rynku czy te  ochron  s abszych wobec wi kszych kontrahentów. 
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Formy zaufania i ich wzajemne relacje: 
blokowanie, zwi zywanie, substytucja

Historycznemu rozwojowi spo ecze stw zachodnich towarzyszy a ewolucja form 
zaufania. Modernizacja nigdy jednak nie przebiega w sposób kierunkowy i liniowy. 
„Nowy porz dek spo eczny nie wy ania si  z poprzedzaj cych go, drobniejszych 
zmian i wzajemnych dostosowa  zachodz cych w ró nych obszarach ycia spo e-
cze stwa, lecz wyrasta z chaosu poprzedzaj cych go dzia a , b d cych wypadkow , 
z jednej strony, malej cej efektywno ci dotychczasowych form ich uspo ecznienia, 
a z drugiej, z poszukiwania form nowych, lepiej dopasowanych do zmieniaj cej si  
rzeczywisto ci” (Marody 2005: 215). Wiele wspó czesnych spo ecze stw, w tym 
polskie, charakteryzuj  elementy ró nych faz historycznego rozwoju oraz odtwa-
rzane i reprodukowane w ich obr bie formy zaufania lub nieufno ci. Podstawowe 
znaczenie ma to, które z nich stanowi  dominuj c  podstaw  wi zi spo eczno-gospo-
darczych, a w zwi zku z tym – jak wygl daj  mechanizmy reguluj ce relacje mi dzy 
ró nymi formami zaufania. 

Jednym z takich mechanizmów jest blokowanie. W spo ecze stwach zachodnich 
na skutek post puj cego procesu detradycjonalizacji (Giddens 2009; Thompson 1996), 
formy pó niejsze wypieraj  z przestrzeni publicznej i marginalizuj  wcze niejsze for-
my zaufania. W spo ecze stwach takich jak polskie, które znajduj  si  w relatywnie 
wczesnych stadiach modernizacji11, mamy natomiast do czynienia z blokowaniem 
przez formy zaufania charakterystyczne dla stadiów wcze niejszych (np. thick trust), 
form typowych dla stadiów pó niejszych (thin trust czy abstract trust) (Sztompka 
2007). Opisu mechanizmu blokowania, opartego na szerokim materiale empirycznym 
dostarcza Alejandro Portes (1998). Pisz c o wi ziach grupowych jako ródle kapita u 
spo ecznego, wytwarzaj cych mi dzy innymi owo g ste zaufanie, wspomina on jedno-
cze nie o zwi zanych z tym, niejednoznacznych konsekwencjach spo ecznych, tak e 
negatywnych, do których zalicza: wykluczanie outsiderów z grupy, wykorzystywanie 
cz onków grupy w asnej, ograniczanie wolno ci indywidualnej poprzez wymuszanie 
grupowego konformizmu oraz „ ci ganie w dó ” najbardziej aktywnych i ambitnych 
cz onków grupy, je li ta wchodzi w konß ikt z dominuj cym kanonem kulturowym 
(tam e, s. 16–18). Te grupowe zabiegi, prowadz ce do zacie niania relacji w obr bie 
„swoich”, staj  si  przyczyn  spo ecznych napi , podzia ów i konß iktów, które z ko-
lei os abiaj  tendencj  do powstawania bardziej uogólnionych form zaufania, poprzez 
ograniczanie mi dzygrupowej i ponadgrupowej wspó pracy i komunikacji.

Innym mechanizmem, charakterystycznym dla spo ecze stw znajduj cych si  
we wcze niejszych fazach modernizacji, jest zwi zywanie, czyli wykorzystywanie 
form zaufania osobistego w kontaktach formalnych. Wyró niany przez wiele organi-
zacji zajmuj cych si  praktycznymi miernikami rodzaj kapita u spo ecznego – kapi-
ta  powi za  (linking)12, budowany jest na bazie kontaktów przebiegaj cych wzd u  

11 Tempo modernizacji jest przy tym w ró nych obszarach odmienne.
12 Przyjmujemy powy sze t umaczenie w celu odró nienia od poj cia kapita u cz cego (brig-

ding) w rozumieniu Putnama (tak te  mi dzy innymi Sieroci ska 2011).
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drabiny spo ecznej hierarchii (np. dzi ki kontaktom z wp ywowymi osobami czy 
politykami), w kontaktach instytucjonalnych, np. w miejscu pracy lub w innego 
typu instytucjach – Ko ciele, polityce (partie polityczne) czy te  instytucjach pa -
stwa (OfÞ ce for National Statistics: 2001, 2002 i 2003; Woolcock 1998). General-
nie rzecz bior c, wi zi instytucjonalne (s u bowe, formalne), obok wspólnotowych 
i stowarzyszeniowych, s  niezb dnym elementem funkcjonowania nowoczesnego 
spo ecze stwa i pa stwa. Jednak e niektórzy badacze, zw aszcza z w oskiego Po u-
dnia (Graziano 1978) twierdz , e powi zania instytucjonalne rodz  pokus  zbija-
nia indywidualnego kapita u dzi ki wykorzystywaniu kontaktów instytucjonalnych 
dla prywatnych celów i korzy ci w postaci korupcji, klientelizmu b d  nepotyzmu, 
kosztem dobra wspólnego. Opisuj c procesy modernizacji krajów zachodnich w dru-
giej po owie ubieg ego wieku w kategoriach instytucjonalnych, Shmuel Eisenstadt 
i Luis Roniger (1984), a wraz z nimi zorientowani instytucjonalnie przedstawicie-
le funkcjonalizmu, Sidney Tarrow, Peter Katzenstein oraz Luigi Graziano (1978), 
przedstawiaj  procesy korupcji i klientelizmu na tle przej cia od klientelistycznego 
do uniwersalistycznego modelu powi za . Model uniwersalistyczny powi za  spo-
ecznych charakteryzuje si  wysokim stopniem instytucjonalizacji wi zi poziomych 

z wyra nym oddzieleniem funkcjonalnym ró nych sfer aktywno ci (ekonomicznej 
od politycznej, religijnej od wieckiej, prywatnej od publicznej itp.) przy istnieniu 
silnej instytucjonalizacji pionowej opieraj cej si  na przejrzystych i uniwersalnych 
regu ach gry (np. zwyczaje polityczne, prawo, normy zawodowe), na których stra y 
stoi najcz ciej pa stwo albo/i spo ecze stwo obywatelskie. Z kolei model kliente-
listyczny opiera si  na blokowaniu w uk adzie wi zi poziomych wolnego dost pu, 
przyk adowo do rynków czy polityki (nomenklatura, korupcja, nepotyzm, kapitalizm 
polityczny itp.), przy istnieniu pionowych powi za  personalnych. Jest to zatem niski 
poziom instytucjonalizacji, w którym rozmaite sfery (prywatna vs publiczna, ekono-
miczna vs polityczna) nak adaj  si  i zacieraj , a powi zaniom pionowym zamiast 
otwartych regu  towarzysz  wi zi patronackie, personalne, wykluczaj ce. A zatem 
mechanizm zwi zywania urz dników mo na potraktowa  jako form  zaufania g -
stego (osobistego), wytworzon  na bazie relacji formalnych (instytucjonalnych). 
Podstaw  zaufania przedsi biorcy do urz dnika nie powinny by  osobiste relacje, 
lecz prawo, czyli pewien ogólny i formalny system regu , obowi zuj cy w równym 
stopniu obie strony, a tak e bezstronny aparat pa stwa, egzekwuj cy przepisy prawa. 
Je li który  z tych elementów zawodzi, przedsi biorca buduje nieformalne wi zi 
jako podstaw  osobistego zaufania, których skutki dla ogó u, o czym by a przed 
chwil  mowa, s  negatywne.

Wreszcie, mamy tak e do czynienia ze zjawiskiem substytucji, czyli si gania do 
jednych form zaufania z braku innych, które cho  ta sze, s  jednak e niedost pne 
w danej chwili. Na przyk ad, je li instytucje otoczenia biznesu lub administracji pa -
stwowej s  s abe i nie stanowi  skutecznej ochrony przed ewentualnym oszustwem, 
trzeba si gn  do por czenia konkretnych osób i na nich budowa  zaufanie. W tym 
sensie jeden typ zaufania mo e sta  si  ekwiwalentem drugiego, co nie oznacza, e 
si gni cie po jeden b d  drugi rodzaj zaufania b dzie mia o takie same skutki indy-
widualne i spo eczne. 
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Zaufanie do systemu prawa

Pierwszym obszarem budowy zaufania, którym chcemy si  zaj , podstawowym 
z punktu widzenia budowania uogólnionego zaufania, u atwiaj cego wzajemne re-
lacje w sferze gospodarczej i obni aj cego koszty prowadzenia biznesu, jest prawo. 
Prawo ma fundamentalne znaczenie dla redukcji ryzyka w prowadzeniu dzia alno ci 
gospodarczej. Stabilne, proste i klarowne prawo obni a ryzyko, a w konsekwencji 
koszty aktywno ci biznesowej. Zaufanie ma cis y zwi zek z ryzykiem w sensie 
ogólniejszym, bowiem: „Ryzyko, jako aspekt stosunków spo ecznych (…) sta o si  
konstytutywnym aspektem ycia w nowoczesnym spo ecze stwie i dlatego zaufanie 
jako odpowied  na tak  form  ryzyka sta o si  w równej mierze deÞ niuj cym kom-
ponentem naszego » wiata ycia«” (Seligman 1997: 170, za: Sztompka 2007: 99).

Prawo oraz dzia ania organów administracji pa stwowej sprawiaj  dzia aj cym 
w Polsce przedsi biorcom szereg problemów13. Postaramy si  je przybli y  poni ej, 
odwo uj c si  do zebranych w ramach bada  opinii samych przedsi biorców, któ-
re ilustrowa  b d  konkretne dane dotycz ce sygnalizowanych przez nich zjawisk 
i barier.

W badaniach przedsi biorcy pytani byli zarówno o zaufanie do prawa jako pew-
nego abstrakcyjnego systemu, ogó u regulacji i unormowa  dotycz cych dzia al-
no ci gospodarczej, jak i o konkretne z nim do wiadczenia. Co ciekawe, wy ania 
si  tu z jednej strony deklarowane uznanie prawa jako systemu regu  niezb dnych 
w gospodarce, a z drugiej, daleko posuni ta krytyka dzia ania prawa, zarówno w co-
dziennych, jak i tych wyj tkowych do wiadczeniach biznesowych.

Warto zatem rozpocz  od podkre lenia faktu, e przedsi biorcy polscy traktuj  
prawo jako sta y element prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, wpisany w hory-
zont ich my lenia, cho  te  i konieczny, co niejako z natury wymusza zaufanie do 
niego.

No, musz  mu ufa , prawda, bo po prostu inaczej to bym mia  troszeczk  ba agan w tej Þ rmie 

i nie mia bym tej satysfakcji z tego, co robi .

Tak jak wskazywali my powy ej, zaufanie do prawa jako do abstrakcyjnego sys-
temu nie implikuje jednak wcale zaufania do poszczególnych instytucji, ani osób je 
egzekwuj cych.

Znaczy, ogólnie zaufanie do prawa generalnie si  ma. Nie ma si  pe nego zaufania do in-

stytucji „obs uguj cych” prawo.

13 Z danych przedstawionych w raporcie M P pod lup , przygotowanym w ramach Europejskiego 
Programu Modernizacji Polskich Firm wynika, i  prawie 70% przedsi biorców okre la warunki do 
prowadzenia Þ rmy w Polsce jako trudne b d  bardzo trudne. Narzekaj  przede wszystkim na zbyt 
skomplikowane procedury administracyjne, niejasne prawo i zawi y, ich zdaniem, system podatkowy 
(2011: 30. [Raport opiera si  na badaniach TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego 
przeprowadzonych w dniach 9-23.08.2011 r. na próbie 600 ma ych i rednich przedsi biorstw dobra-
nych metod  losowo-kwotow ]). Szerzej na temat barier w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej 
w Polsce por. szczegó owe opracowania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
Czarna lista barier, publikowane corocznie od 2004 roku (2004–2014).
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Z drugiej strony, z uogólnionym zaufaniem, a przynajmniej przyj ciem prawa 
en masse jako niekwestionowanej konieczno ci, kontrastuj  negatywne oceny kon-
kretnych regulacji prawnych w obszarze gospodarczym. Mo na tu mówi  o kilku 
powtarzaj cych si  zarzutach wobec prawa w Polsce. Po pierwsze, podkre lano, 
e jest ono bardzo skomplikowane, co obni a poziom zaufania do konkretnych re-

gulacji. Niejednokrotnie w wywiadach powtarza a si  kategoria „ograniczonego 
zaufania”:

Mam ograniczone zaufanie do prawa polskiego, z racji skomplikowania, je li mo na tak 

powiedzie . Jest bardzo skomplikowane i bardzo nieklarowne.

Skomplikowanie prawa polskiego rozmówcy zestawiali z innymi, znanymi im 
systemami prawnymi, które z powodzeniem unikaj  pi trzenia trudno ci przed 
przedsi biorcami.

Polskie prawo jest zbyt skomplikowane, zawi e, rozwlek e, a nieza atwiaj ce niestety spra-

wy. A prawo, to z czym ja si  spotykam, czyli ten rynek szwajcarski, francuski, w gierski, s o-

wacki, jest proste, klarowne i tutaj nie mamy adnych problemów.

Jeden z przedsi biorców z ironi  podsumowa  próby u atwienia rozpocz cia 
dzia alno ci gospodarczej, podczas gdy prawdziwe problemy wi  si  z codzienn  
walk  w g szczu przepisów.

Kiedy  powiedzia em na spotkaniu, je eli kto  kto zak ada Þ rm , nie potraÞ  w ci gu jednego 

tygodnia i  do kilku instytucji i za atwi  prostych spraw, to sobie w ogóle nie da rady z dzia-

alno ci . To jest jedna rzecz, to jest problem, e szereg przepisów nale a oby zmieni , przede 

wszystkim prawo podatkowe, które, jak mówi em, jest tak interpretowane, w ogóle, prawo pracy, 

jednym s owem przepisy dotycz ce funkcjonowania Þ rm, to jest obuch, który uderza cz owieka 

w g ow , jak si  zetknie z tymi wszystkimi problemami w a nie tutaj. 

Kolejnym problemem, który dostrzegaj  zarówno badani przedsi biorcy, jak 
i opisuj cy nisk  jako  prawa w Polsce, jest jego zmienno  i niestabilno . Nie-
którzy przedsi biorcy opisywali wr cz prawo polskie w kategoriach ci g ych re-
wolucji. 

To chyba wszyscy wiedz , e polskie prawo nie jest tyle stabilne i trwa e, bo bardzo cz sto 

ulega zmianom, to chyba jest jeszcze ci gle ten koszt przekszta ce , e my jeszcze no nie dopra-

cowali my sobie tego modelu, w którym chcemy funkcjonowa … I, oczywi cie, drobne zmiany 

s  wsz dzie i zawsze obecne, natomiast u nas jest bardzo du o rewolucji. Bardzo cz sto powta-

rzaj cych si  rewolucji. Czy to w prawie podatkowym, czy [do niedawna] w prawie pracy…

Maj cy zagraniczne do wiadczenie biznesowe porównywali prawo polskie ze 
stabilnymi regulacjami, zw aszcza w krajach Europy Zachodniej.

W Polsce regulacje bardzo cz sto si  zmieniaj , nawet yj c w Polsce i znaj c realia, bardzo 

trudno jest przewidzie , co nast pi za miesi c, rok czy dwa. A je li za granic  prowadzi si  inte-

resy, jest wi ksza stabilno , przede wszystkim stabilno  prawa po czona z t  elastyczno ci  

dla przedsi biorcy, po czona z takim wspomo eniem go, przynajmniej w takim zakresie.
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Brak stabilno ci, okre lany wr cz jako „nieszcz cie”, prowadzi  musi do kurio-
zalnych sytuacji, takich jak przytoczony charakterystyczny przyk ad prowadzonej 
od wielu lat „batalii” o podatek VAT, dotycz cy zakupów samochodów ci arowych, 
tzw. „z kratk ”, wprowadzaj cy zam t i podkopuj cy zaufanie do prawa:

Nieszcz ciem naszym jest to, e prawo nie jest dane raz na zawsze (…). Ale nie mo e by  

tak, e jednego roku mo e Pan kupi  sobie samochód z kratk  i wzi  go w koszty, w nast pnym 

roku ju  Panu tego nie wolno, a teraz znowu Panu wolno. Jak to mo e tak by ? Prawo powinno 

by  dane raz na zawsze, albo pozwalamy, albo nie pozwalamy.

Tak e badania ilo ciowe potwierdzaj , e zdecydowana wi kszo  przedsi bior-
ców dostrzega problem zmienno ci polskiego prawa. Wed ug przeprowadzonych 
w ród przedsi biorców w 2012 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki bada , 
2/3 ankietowanych (66%) ocenia zmiany prawne jako cz ste. Respondenci jasno 
opowiadali si  za ograniczeniem zmian prawnych. Podkre laj c, e powinny one by  
wprowadzane mo liwie jak najrzadziej (zdaniem 63% badanych zmiany legislacyjne 
powinny by  dokonywane najcz ciej raz w roku, wed ug 23% maksymalnie dwa 
razy w roku14), potwierdzali wag  sta o ci regulacji w biznesie (por. Filus i Pohl 
2012). 

W przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki Programie Reformy Regulacji 

2010–2011 w ród skutków s abej jako ci prawa wymienia si  niestabilno  systemu 
prawnego (zbyt wiele i zbyt cz ste nowelizacje)15, niespójno  przepisów i zwi zany 
z ni  brak przejrzysto ci systemu prawnego16 oraz nadprodukcj  aktów prawnych 
(inß acj  legislacyjn ) jako efekt podej cia „zawsze regulowa ”17 (2010: 6). 

Ilustracj  problemu nadprodukcji prawa mo e by  zestawienie danych dotycz -
cych nowych i nowelizowanych aktów prawnych w Polsce. W tabeli 1 zamie cili-
my liczb  ustaw uchwalanych w poszczególnych latach przez Sejm wraz z liczb  

numerów Dzienników Ustaw oraz liczb  stron Dzienników Ustaw. Pokazuje ona 
rosn c  tendencj  do nadprodukcji prawa. Dobitnie ukazuje te , e wbrew temu, co 
mo na by s dzi , to wcale nie pierwsze lata transformacji ani okres akcesji do UE 

14 Dla 4% mo e to by  maksymalnie 4 razy w roku, dla 1% do 12 razy w roku, a dla 8% nie ma 
to znaczenia. 

15 Wed ug danych Ernst&Young oraz Sejmowego Biura Analiz i Ekspertyz, powo ywanych przez 
autorów programu, nowelizacje stanowi  oko o 60% przyjmowanych ustaw, przy czym ich przed-
miotem s  cz sto ustawy nowe, przyj te po 1989 roku, ustawy nowelizowane b d  przyjmowane 
w tym samym roku, a nawet ustawy w okresie vacatio legis. Stosunek nowelizacji do projektów ca o-
ciowych systematycznie ro nie. Udzia  nowelizacji w ogólnej liczbie uchwalanych ustaw w okresie 

Sejmu I kadencji wynosi  57%, II – 50%, III – 55%, IV – 59%, V – 69%, natomiast VI – a  74% (por. 
uralska 2013: 76).

16 Wskazuje si , i  brak spójno ci pomi dzy ró nymi ustawami reguluj cymi dany obszar ycia 
spo eczno-gospodarczego oraz nadmierna liczba szczegó owych, niespójnych z ustawami rozporz -
dze  podnosz  koszty dostosowywania si , zwi kszaj  ryzyko prowadzenia dzia alno ci i zach caj  
do dzia ania w „szarej streÞ e”.

17 Autorzy programu stawiaj  pytanie czy liczba aktów prawnych faktycznie odzwierciedla licz-
b  problemów spo eczno-gospodarczych zidentyÞ kowanych przez rz d i czy w ka dym przypadku 
zidentyÞ kowany problem nale a o rozwi zywa  przez przyj cie aktu prawnego.
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by y czasem najwi kszej aktywno ci legislacyjnej w Polsce. Ta przypada bowiem na 
ostatnie lata i VII kadencj  Sejmu (od 2008 roku). 

Tabela 1.  Liczba uchwalonych ustaw, liczba Dzienników Ustaw oraz liczba stron Dzienni-
ków Ustaw w latach 1990–2011

Rok Liczba uchwalonych 
ustaw  

Liczba numerów 
Dzienników Ustaw

Liczba stron Dzienni-
ków Ustaw

1989 33* 75 1186

1990 107 92 1348

1991 109 (107/2)** 125 1823

1992 64 103 1835

1993 49 (28/21)** 134 2402

1994 85 140 3034

1995 96 154 3784

1996 106 158 3781

1997 183 (162/21)** 162 5671

1998 97 166 7492

1999 126 112 7292

2000 174 122 7455

2001 258 (222/36)** 157 13132

2002 213 241 16018

2003 226 232 16454

2004 241 286 21032

2005 199 (178/21)** 267 17610

2006 193 251 12936

2007 176 (170/6)** 251 17988

2008 251 237 13723

2009 232 226 18350

2010 229 259 18245

2011 239 (234/5)** 299 17480

Obja nienia: * Liczba ustaw uchwalonych przez Sejm kontraktowy. ** W nawiasach podano liczb  ustaw 
z rozbiciem na ustawy uchwalone przez sejm ko cz cy kadencj  oraz sejm rozpoczynaj cy kadencj  w roku 
wyborów parlamentarnych.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Archiwum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Inter-
netowego Systemu Aktów Prawnych

Zilustrowana powy sz  tabel  ogromna poda  aktów prawnych prowadzi do 
negatywnych konsekwencji i stanowi istotn  barier  dla przedsi biorców. Wytwo-
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rzy o si  bowiem pe ne zmian otoczenie prawne, które charakteryzuje si  brakiem 
stabilno ci i nieprzewidywalno ci . Nie sprzyja ono budowaniu zaufania do prawa, 
ani nie pozwala przedsi biorcom na znalezienie w prawie oparcia, zwi ksza nato-
miast ryzyko pope niania b dów, wymusza nieustanne ledzenie zmian w prawie 
i poci ga za sob  du e koszty bycia na bie co z kolejnymi, cz sto niespójnymi 
ze sob  regulacjami. Poziom zaufania do prawa zmniejsza si  wraz ze wzrostem 
ryzyka generowanego przez mno ce si  i coraz bardziej drobiazgowe akty prawne. 
Jest to pal cy problem, na który zwracali uwag  zarówno nowi, jak i do wiadczeni 
przedsi biorcy:

Mój poziom zaufania do prawa polskiego? Po 20 latach prowadzenia Þ rmy mog  powie-

dzie  tylko tyle: s  tak beznadziejnie przygotowywane przepisy prawa, e wszystkie problemy, 

które wynikaj  u polskich podatników, w Þ rmach (…), wed ug mnie wynikaj  z beznadziejnie 

napisanych, (…) które s  tak niejasne, e ten rzetelny i uczciwy podatnik cho by bardzo chcia  

pracowa  zgodnie z liter  prawa, to pracuje zgodnie z t  liter  prawa, na miar  swojej wiedzy, 

a e ta wiedza jest podana b dnie i nierzetelnie, to takie s  potem skutki. 

Z punktu widzenia przedsi biorców zmiany w prawie s  nieprzemy lane, nie-
spójne i wprowadzane napr dce, co wywo uje niepotrzebny zam t. Prawo okre li  
mo na jako

bardzo niestabilne. Ja rozumiem, e je trzeba udoskonala , ale… u nas je si  zmienia, tak… 

eby zmienia . Takie jest wra enie, e tam go cie maj  osobiste ambicje, eby co  zmieni , nie-

koniecznie jak to jest potrzebne.

Najjaskrawszym przyk adem niepokoj cego zjawiska inß acji prawnej jest prawo 
podatkowe, dla wielu z badanych przedsi biorców stanowi ce jeden z podstawo-
wych problemów w dzia alno ci gospodarczej. Tak e w przywo ywanym ju  bada-
niu Ministerstwa Gospodarki podatki wskazywane by y przez a  88% responden-
tów jako obszar prawa maj cy najwi kszy wp yw na prowadzenie biznesu (Filus 
i Pohl 2012). Wystarczy wspomnie , e ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podat-
ku od towarów i us ug (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z pó n. zm.)18 do ko ca 2013 
roku doczeka a si  37 nowelizacji, a ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z pó n. zm.) do ko ca 
2013 roku zmieniana by a 151 razy19 (na podstawie danych Internetowego Systemu 
Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl/). 

Konsekwencj  skomplikowania, niestabilno ci i wprowadzanych w po piechu 
zmian w prawie jest jego niespójno . Rzecznik Praw Obywatelskich, pisz c do Mi-
nistra Finansów w sprawie prawa podatkowego, wytyka a, e jego przepisy „niejed-
nokrotnie s  […] niespójne i wzajemnie wykluczaj  si  z przepisami innych ustaw” 

18 Zast pi a ona ustaw  z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i us ug oraz o podatku 
akcyzowym (Dz.U. 1993 Nr 11, poz. 50 z pó n. zm.). Wi cej na temat tworzenia tzw. ustawy o VAT 
patrz: Czubkowska 2013.

19 Zast pi a ona ustaw  z dnia 31 stycznia 1989 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. 1989 Nr 3, poz. 12 z pó n. zm.).
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(Rzecznik Praw Obywatelskich 2013). Wzmaga to niepewno  i niestabilno  sytu-
acji przedsi biorców.

Bardzo wiele ustaw, które te  nas dotycz , chocia by zwi zane z prawem pracy, powstaje za 

szybko. Za szybko, nie jest to sprawdzone, skoordynowane z innymi ustawami, z innymi aktami 

prawnymi.

Przez wszystkie te mankamenty, z ej jako ci prawo staje si  niejednoznaczne 
i otwiera si  na ró norodne interpretacje. Te z kolei, przy tak du ej liczbie aktów 
prawnych, ich ci g ych zmianach, czy wynikaj cych z g szczu przepisów i po pie-
chu legislatorów niespójno ciach, w licznych przypadkach wykluczaj  si .

[Mój poziom zaufania do prawa polskiego] nie jest zbyt wysoki ( miech). I to przede wszyst-

kim ze wzgl dów na… interpretacj . I na niesta o .

Ró ne, cz sto sprzeczne interpretacje wprowadzaj  niepewno  i ryzyko, a przez 
to ograniczaj  zaufanie do prawa. W ten sposób prawodawstwo rzutuje na dzia al-
no  administracji publicznej, której odmienne, a przez to w niektórych przypad-
kach wr cz sprzeczne i nieprzewidywalne interpretacje przepisów s  bol czk  wielu 
przedsi biorców.

[By a] sprawa Kluski, […] chodzi o o Þ rm  Optimus, bardzo znana sprawa, zosta a znisz-

czona Þ rma we Wroc awiu, te  komputerowa, nie pami tam nazwy... tak samo zosta a zniszczo-

na, w a nie poprzez z  interpretacj  prawa. Czyli istnieje jakie  prawo, ale interpretacja – jaka, 

to ju  nie oceniajmy tego, bo mam okre lone zdanie… ale w a nie przez jego niespójno , po-

wstaje mo liwo  ró nej interpretacji prawa, i tak np. jeden zapis prawa w Kielcach mo e by  

interpretowany przez US tak, a np. w Szczecinie zupe nie inaczej. To jest w a nie to, co psuje 

i przeszkadza w prowadzeniu dzia alno ci, bo prawo powinno by  tak skonstruowane, eby 

interpretacja tego prawa, wyk adnia, by a jednoznaczna. 

Najwi kszy problem z interpretacj  dotyczy wspominanego ju  prawa podatko-
wego, i to mimo istniej cych od 2007 roku uregulowa , maj cych likwidowa  pro-
blem sprzecznych interpretacji przepisów przez poszczególne urz dy skarbowe20. 
Wed ug jednego z rozmówców, problem le y w tym, e: 

20 Od 1 lipca 2017 roku, na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy – Ordy-
nacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2006 Nr 217, poz. 1590) oraz roz-
porz dzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upowa nienia do wydawania 
indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2007 Nr 112 poz. 770 z pó n. 
zm.), interpretacje prawa podatkowego wydaj  w imieniu ministra w ustalonym zakresie dyrektorzy 
izb skarbowych w Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, a od 1 kwietnia 2011 roku – tak e 
w odzi. W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe 
i organy kontroli skarbowej, obok wydawanych na wniosek podatników interpretacji indywidual-
nych, Minister Finansów wydaje równie  interpretacje ogólne (z urz du oraz od 1 stycznia 2012 
roku – w zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z 16 wrze nia 2011 roku o redukcji niektórych obo-
wi zków obywateli i przedsi biorców [Dz.U. Nr 232, poz. 1378] – równie  na wniosek podatników). 
Interpretacji ogólnych w okresie od lipca 2007 roku do ko ca 2011 roku wydano zaledwie 30, a do 
ko ca 2012 roku w sumie 44 (opracowanie w asne na podstawie danych Ministerstwa Finansów). 
Problemem s  wci  sprzeczne, cz sto niskiej jako ci interpretacje indywidualne izb skarbowych. 
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ró ne s  interpretacje tego samego przepisu, prawda… No i tutaj si  ca o  pojawia, bo 

je eli jeden urz d skarbowy jest w stanie zinterpretowa  przepis w jeden sposób, a drugi, który 

znajduje si  dwadzie cia kilometrów dalej, w inny sposób, no to tutaj si  pojawiaj  te… tu si  

pojawia to du e ryzyko zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci.

Sta o , pewno , spójno  i stabilno  prawa s  bardzo istotne z punktu wi-
dzenia dzia alno ci gospodarczej. Badani przedsi biorcy rozumieli rol  prawa jako 
u atwiaj cego prowadzenie biznesu, daj cego pewno  i mo liwo  planowania 
w okre lonych podstawowych i niezmiennych ramach.

W jakich sytuacjach przedsi biorcy si gaj  zatem po prawo? Po pierwsze, jest 
traktowane jako „dane” i konieczne w codziennej dzia alno ci. Pomimo wszystkich 
powy ej opisanych mankamentów, cho  prawo mo e nie by  traktowane jako dobre, 
to stanowi zastane ramy dzia ania.

Ja nie rozpatruj  kategorii [zaufania]. Po prostu s  przepisy i trzeba si  do nich dostosowa . 

One mog  nam si  podoba  lub nie, ale one obowi zuj  i ten produkt musi by  dostosowany do 

wymogów odpowiednich rynków.

Ambiwalencja zaufania do prawa objawia si  natomiast w sytuacjach konß ik-
towych. Z jednej strony rozmówcy powo ywali si  na mo liwo  s downego roz-
wi zywania konß iktów, z drugiej jednak w badaniach ujawni  si  motyw unikania 
rozwi za  drog  s dow  i prób samodzielnego rozwi zywania konß iktów, nawet 
kosztem rezygnacji z cz ci roszcze . Jako powód rezygnacji z mo liwo ci wyst -
pienia w przypadku sporu na drog  s dow  respondenci wskazywali przewlek o  
post powa  s dowych oraz – w przypadku uzyskania korzystnego rozstrzygni cia 
– nisk  skuteczno  post powa  komorniczych21. 

Zalegano mi pieni dze, dosy  du e. Wiedzia em, e Þ rma jest w trudnej sytuacji. I podjecha-

em do Þ rmy w tym momencie, do nowego prezesa z propozycj  tak : prosz  pana, po ow  tych 

pieni dzy mi pan zap aci i sprawa jest pozamykana. Reszt  wpisz  w koszty, straty, byleby co  

odzyska . W sekretariacie mi pani powiedzia a: prosz  pana, ja ju  siedem Þ rm zlikwidowa am, 

ani grosza panu nie zap ac . Ta jest nast pna do likwidacji. To s  specjali ci ds. likwidacji, 

upad o ci Þ rm. To jest to, na co my po wi camy mnóstwo czasu, na uwag , na ledzenie tego 

kontrahenta.

Nisk  jako  polskiej legislacji dobitnie podsumowa  Pierwszy Prezes S du 
Najwy szego Lech Gardocki, przedstawiaj c podczas Zgromadzenia Ogólnego S -
dziów S du Najwy szego sprawozdanie z dzia alno ci SN za 2009 roku: „Utrzymuje 
si  wysoki wp yw zagadnie  prawnych, powodowany trudno ciami przy wyk adni 

W latach 2010–2012 zaskar anych by o corocznie oko o 2500 interpretacji (z ponad 30 tys. wydanych 
w 2010 roku i ponad 36 tys. w 2011), zale nie od danej izby skarbowej od 5% do 11% wszystkich 
przez ni  wydawanych. Ponad po owa z nich by a przez s dy uchylana (por. Molik 2012). Mimo 
systemowej poprawy w zakresie dost pu do szybkiej i przejrzystej indywidualnej interpretacji podat-
kowej, jak  mo na zanotowa  od 2007 roku, instytucja interpretacji indywidualnych nie jest w stanie 
naprawi  zasadniczej wady systemu, polegaj cej na braku dobrych ustaw podatkowych.

21 W 2008 r. skuteczno  ta utrzymywa a si  na poziomie 34%, natomiast w 2012 r. spad a poni ej 
20% (PKPP Lewiatan 2013 w odwo aniu do danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci).
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prawa o stale pogarszaj cej si  jako ci, wyra aj cej si  brakiem wyra nych okre le  
ustawowych, du ym stopniem szczegó owo ci prawa ustawowego, zawieraj cego 
luki i niespójno ci, a tak e ci g ymi nowelizacjami dokonywanymi w polskim usta-
wodawstwie” (S d Najwy szy 2010). Wszystko to przyczynia si  do podkopania 
zaufania do prawa (por. Rzecznik Praw Obywatelskich 2013), a wr cz do prób wy-
korzystywania powsta ych luk prawnych i omijania przepisów. Te deÞ cyty prawa 
dostrzegali tak e nasi rozmówcy, wskazuj c na negatywne tego konsekwencje dla 
biznesu.

System […] zach ca do omijania, czy te  tam kombinowania. Bo prawo, to polskie, podatko-

we i inne, generalnie jest bardzo skomplikowane… gdzie jest tyle ró nych mo liwo ci i jak kto  

by chcia  to by móg … powiedzmy, no, dzia a … bo tam, co nie zabronione, to dozwolone […]. 
Nie ma stabilnego prawa, które zapewnia przedsi biorcom bezpieczne inwestowanie.

Rozmówcy dostrzegli, e zbyt skomplikowane i niejednoznaczne prawo otwiera 
mo liwo ci jego omijania. Jeden z nich wprost po czy  nadmiern  regulacj  sfery 
biznesu z pojawianiem si  oszustw.

Prawo jest nie yciowe, nie przystaje do sytuacji, wielokrotnie prawo nie musia oby by  

tak restrykcyjne. Tak to jest zwykle, e tam, gdzie jest najwi ksza dyscyplina, to jest najwi cej 

przekr tów.

Takie przeregulowanie, na co zwraca  uwag  Henry Farell (2009), nie dzia a po-
zytywnie na wytworzenie zaufania. Powód tego jest prosty – nie ma ku temu po-
trzeby. Mo emy zatem twierdzi , e zbyt szczegó owe, drobiazgowe prawo, które 
istnieje w Polsce, staje si  przeszkod  do wytworzenia zaufania w innych obszarach 
dzia alno ci gospodarczej.

Jestem zwolennikiem, na pewno, na pewno teorii, e tylko tyle [prawa], ile jest niezb dne. e 

na pewno trzeba pozostawi  t  woln  przestrze , bo to znowu… to jest tym motorem kreatywno-

ci i przedsi biorczo ci Polaków. Zbyt daleko id ce regulacje zabijaj  to i do tego zniech caj  

do prowadzenia biznesu. Natomiast na pewno nie mo e by  tak, e nie b dzie w a nie adnych 

regulacji, czy… czy… te regulacje nie b d  dotyczy y ycia gospodarczego. No one musz  by , 

no ten kryzys chyba jest najlepszym tego przyk adem, chocia by w sferze bankowo ci, e… Co  

takiego powinno by , e, e gdzie  tam s  te, te granice tej dowolno ci… Dlatego, e skutki 

potem takich dzia a  nieuregulowanych, no mog  by  op akane, jak wida .

Po wtóre wreszcie, deÞ cyty prawa i problemy z wytworzeniem zaufania wobec 
regulacji prawnych wp ywaj  na zwi kszenie kosztów transakcyjnych prowadzenia 
biznesu. Wymaga to dodatkowych zabezpiecze , bardziej szczegó owego sprawdza-
nia kontrahentów i partnerów, po wi cenia czasu, energii i pieni dzy na drobiazgo-
we i ci g e zapoznawanie si  ze zmieniaj cymi si  regulacjami prawnymi.

Przepisy s  do  cz sto zmienne. Ca y czas trzeba by  z tym na bie co, i to powoduje, e 

du  cz  zamiast merytorycznie nad dan  prac  czy nad danym zleceniem do wykonania… 

zamiast temu si  po wi ci , to musimy du  cz  sp dza  nad tym, eby zobaczy  jak… co si  

znowu  zmieni o, eby nie pope ni  w a nie jakiego  ma ego b du. Czyli… mamy mniej czasu 

na merytoryczn  stron  zagadnienia, a wi cej czasu w a nie na tak  formalno-administracyjn .
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W obszarze regulacji prawnych mamy do czynienia z dwoma podstawowymi 
zjawiskami. Pierwsze dotyczy asymetrii pomi dzy deklarowan  przez przedsi bior-
ców generaln  akceptacj  prawa jako systemu reguluj cego dzia alno  gospodarcz  
a powa n , fundamentaln  krytyk  zarówno sposobu tworzenia prawa w Polsce, jak 
i wielu konkretnych rozwi za  prawnych. Przedsi biorcy podkre laj , e polskie 
prawo jest zbyt drobiazgowe, zmienne, niejasne i niespójne, przez co prowadzenie 
biznesu w Polsce staje si  obarczone zbyt du ym ryzykiem, a to z kolei obni a za-
ufanie do prawa jako systemu odpowiedzialnego za regulowanie dzia alno ci gospo-
darczej i obni anie ryzyka. Dotyczy to zw aszcza przepisów podatkowych, których 
stabilno  jest podstawowym warunkiem planowania dzia a  biznesowych. Drugim 
wartym podkre lenia mechanizmem, który ujawni  si  w zebranym materiale, jest 
swoiste negatywne sprz enie zwrotne pomi dzy sposobem tworzenia prawa a za-
ufaniem do prawa ze strony przedsi biorców. Regulacje prawne, charakterystyczne 
dla biurokratycznego modelu rz dzenia (Hausner 2004), ewidentnie ujawniaj  brak 
zaufania ustawodawcy do przedsi biorcy. Ów brak zaufania przybiera posta  drobia-
zgowo ci regulacji (przeregulowania), wielo ci regulacji oraz ci g ych zmian i prze-
róbek prawa, cz sto pod wp ywem bie cych wydarze  („afer”) i zwi zanych z nimi 
panik spo ecznych. Skutkiem owego braku zaufania ujawniaj cego si  w dzia al-
no ci legislacyjnej jest spadek zaufania przedsi biorcy do przepisów prawa. Tak 
wi c brak zaufania do przedsi biorcy na poziomie systemowym reprodukuje deÞ cyt 
zaufania do prawa w strategiach indywidualnych.

Zaufanie a relacje z urz dnikami

Nasze badania ukazuj  naznaczone niezrozumieniem, wzajemn  wrogo ci , 
a przede wszystkim brakiem zaufania relacje przedsi biorców z administracj . Za-
czniemy od zidentyÞ kowania kilku najwa niejszych problemów, które pojawiaj  
si  na tej linii, by nast pnie zastanowi  si  nad oczekiwaniami wobec administracji 
i sposobami przezwyci ania istniej cych barier. 

Jednym z g ównych motywów w rozmowach by a negatywna ocena administra-
cji, a co za tym idzie, brak zaufania, jaki przejawia  si  musi w relacjach przedsi -
biorców z jej przedstawicielami. Podkre li  nale y, e ów brak zaufania ma charak-
ter uogólniony – wobec administracji jako ca o ci, a tak e wobec jej przedstawicieli. 
Wynika  to mo e, jak twierdzili rozmówcy, z braku zaufania pa stwa wobec nich 
(czy te , patrz c szerzej, wobec obywateli), a co gorsza, tak e i wobec samych 
urz dników. Ów brak zaufania ze strony pa stwa mo e by  wr cz rozumiany jako 
nierówno  stron, systemowo wpisana w relacje biznesu z administracj  i tworz ca 
rodowisko dzia ania wykluczaj ce budowanie jakichkolwiek form uogólnionego 

zaufania wobec urz dników, administracji czy, ogólniej mówi c, pa stwa.

W Polsce i urz dnicy i s dy administracyjne stawiaj  prymat pa stwa nad innymi stronami. 

I to z automatu powoduje, e post powania s  bardzo rozci gane w czasie. I wed ug mnie te 

przepisy, które dzisiaj s , reguluj ce procedury, one nie s  do ko ca stosowane przez urz dni-

ków i przez s dy. W zasadzie procedura reguluje równo  stron post powania, a ja tego nie do-

strzegam. Jednak prymat w a nie interesu pa stwa nad interesem prywatnym jest dostrzegalny.
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Wed ug wielu badanych, brak zaufania pa stwa wobec przedsi biorców osi gn  
rozmiary patologiczne, przez co prowadz cy dzia alno  gospodarcz  traktowani s  
z za o enia jako oszu ci i przest pcy. Jest to dla rozmówców trudne do przyj cia 
i niezrozumia e.

Urz dy, to jak cz owiek przychodzi do nich, to si  wydaje, jak oni patrz  na nas, e jak my 

by my byli z odziejami, jak my by my gdzie  oszukiwali ci gle, ci gle chcieli kogo  oszuka . 

A przecie  nie na tym polega interes.

Za o enie z góry, e przedsi biorca jest oszustem, najlepiej uwidocznia si  w po-
staci uci liwych kontroli w Þ rmach, niejednokrotnie, wed ug rozmówców, prowa-
dzonych po to, „ eby co  znale ”22.

Jest takie, takie czasami prze wiadczenie, e pa stwo traktuje przedsi biorców jako z o-

dziei, co do zasady. Czyli wszystkich po kolei tak samo. Czyli nie traktuje si  ich jako osób, 

które… jako przedsi biorcy, który co do zasady chce normalnie pracowa  i tak dalej… tylko co 

do zasady, który jest zdzierc -kapitalist … Kontrola ju  jest z góry tak ukierunkowana. Kontrola 

jest pod k tem tego, czy wszystko funkcjonuje dobrze, ale urz dnik, który przyjdzie na kontrol , 

wcale tak si  nie zachowuje. On przychodzi z prze wiadczeniem, eby co  znale . Tak, e, ju  

gdzie  tam ten przedsi biorca (…) boi si  w a nie ju  tego, e si  go traktuje na dzie  dobry jako 

potencjalnego z odzieja, straszy si  go kar  jak  tam i w ogóle.

Przebieg typowej kontroli w Þ rmie zak ada z góry brak zaufania w stosunku do 
kontrolowanego podmiotu, przejawiaj cy si  chocia by w daleko id cej formaliza-

22 Nale y tu podkre li  wprowadzone w ostatnich latach istotne zmiany regulacji prawnych 
w kwestii kontroli przedsi biorstw, maj ce polepszy  warunki, a cz sto wr cz umo liwi  prowadze-
nie normalnej dzia alno ci gospodarczej. Pierwsze u atwienia wprowadzono w 2004 roku. Zgodnie 
z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz.U. 2004 
Nr 173, poz. 1807 z pó n. zm., tekst jednolity: Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 672) nie mo na równocze nie 
podejmowa  i prowadzi  wi cej ni  jednej kontroli dzia alno ci przedsi biorcy, dzi ki czemu ukró-
cono praktyki prowadzenia jednocze nie wielu kontroli przez ró ne uprawnione organy, na kszta t 
„nalotów” na wybranych przedsi biorców. Kolejne istotne zmiany pojawi y si  w 2009 roku wraz 
z nowelizacj  ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej wprowadzonej ustaw  z dnia 19 grudnia 
2008 roku (Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97), w której zawarto m.in. zasady prowadzenia niemal wszyst-
kich kontroli (za wyj tkiem tych okre lonych w odr bnych przepisach). Wprowadzono ograniczenia 
w zakresie i dowolno ci prowadzenia kontroli, w tym mi dzy innymi instytucj  zawiadomienia o za-
miarze wszcz cia kontroli, zgodnie z któr  przedsi biorca musi by  poinformowany o kontroli, która 
ma odby  si  w terminie od 7 do 30 dni od dnia dor czenia zawiadomienia. Zdecydowanie skrócono 
równie  czas prowadzenia kontroli w jednym roku kalendarzowym u przedsi biorcy, wcze niej wy-
nosz cy do 4 tygodni (i do 8 tygodni w najwi kszych Þ rmach). Obecnie, zale nie od wielko ci Þ rmy, 
nie mo e on przekracza : 12 dni roboczych w mikroprzedsi biorstwach, 18 dni roboczych w ma ych 
przedsi biorstwach, 24 dni robocze w rednich Þ rmach i 48 dni w pozosta ych przedsi biorstwach. 
Dowody z wadliwie przeprowadzonej kontroli nie mog  ju  stanowi  dowodów w sprawach przeciw-
ko przedsi biorcom, a oni sami mog  sprzeciwi  si  podj ciu i wykonywaniu przez organy kontroli 
czynno ci z naruszeniem niektórych przepisów ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, co 
powoduje wstrzymanie czynno ci kontrolnych od momentu dor czenia kontroluj cemu zawiado-
mienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu jego rozpatrzenia. Ponadto przedsi biorca, który na skutek 
prowadzenia czynno ci kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa poniesie szkod , przys uguje 
odszkodowanie (por. równie  Welsyng 2009).



ANDRZEJ BUKOWSKI, KAJA GADOWSKA I PAULINA POLAK88

cji, wygórowanych wymaganiach i drobiazgowym sprawdzaniu dokumentów, nieza-
le nie od o wiadcze  i sprawozda  sk adanych przez przedsi biorców.

Trzeba milion dokumentów, a i tak te dokumenty nie na pewno s  uczciwie zrobione, ale jak 

ju  s  uczciwie zrobione, to mo emy najlepiej jeszcze sprawdzi  kopi , a najlepiej eby jeszcze 

poprosi  kogo , eby potwierdzi , e tak jest.

Jednocze nie nale y podkre li , e wed ug rozmówców to w a nie ich osobiste 
negatywne do wiadczenia w relacjach z administracj  skutkuj  narastaj c  nieuf-
no ci  wobec instytucji pa stwa, a w konsekwencji brakiem uogólnionego zaufa-
nia. Owa nieufno  wzmacniana jest przez opisywane w mediach przypadki Þ rm 
pokrzywdzonych, w tym nawet doprowadzonych do upad o ci, w wyniku dzia a  
administracji publicznej i prokuratury23.

My si  boimy ka dego dzia ania, my si  boimy, bo kto  to podci gnie pod taki paragraf, lub 

pod taki paragraf. […] Od czasu do czasu s yszymy o wielkich aferach, w prasie [opisane] na 

4 strony i to pierwsze, a potem po 5 latach si  dowiadujemy, e facet zosta  uniewinniony, bo 

nic nie by o. To s  sytuacje, których nikt nie zrozumie, przecie  wiemy ile siedzia  Kluska, a ile 

go m czyli, a potem go zrobiono doradc . Bo go najpierw wsadzi  urz d skarbowy, a potem go 

pu cili. Ale s yszymy o tym, boimy si  te  przez to…

Problemy w relacjach z administracj  wi  si  z niesamowitym rozrostem biu-
rokratycznych procedur. Machina biurokratyczna jest zarazem nieprzewidywalna, co 
zwi ksza jeszcze poczucie niepewno ci przedsi biorców. Biurokratyzacja skutkuje 
dowolno ci  w dzia aniach urz dników, oznacza spowolnienie procedur i opiesza-
o  w dzia aniach, wytykan  wielokrotnie mi dzy innymi przez NIK (por. np. Rudz-

ka-Lorentz 2008). 

Bardzo cz sto jest kwestia nie regulacji, tylko podej cia konkretnego urz dnika […]. Czy 

podej cie takie, e jak mam 60 dni, to si  w 60. dniu tym zajm , prawda. A nie, e 60 dni to mam 

po prostu, mam si  zaj  w 1. dniu, jak mi si  uda w pi , to b dzie super, tak jest naprawd  

z pozwoleniami na budow  […]. Powinno si  pomaga , a cz ciej mu si  utrudnia ycia. 

Kontrastuje to z zagranicznymi do wiadczeniami rozmówców, gdzie

ta dyscyplina i to wszystko ma to, jak to si  mówi, dobry taki wzorzec do na ladowania. 

I jak tam si  idzie i co  za atwia to si  ma za atwione, a u nas przyjdziesz to ci mówi  masz 

za atwione, a okazuj  si , e tego nie masz, albo dokumentów brakuje, albo co  tam prawda, 

albo urz dnik si  zmieni , albo no to to mia o by , a nie ma. 

Rozmówcy prezentowali dwa rodzaje oczekiwa  wobec administracji. Po pierw-
sze, oczekiwali pomocy, dobrego poinformowania, solidno ci i terminowo ci. Dla 

23 Mi dzy innymi g o ne i szeroko opisywane sprawy Romana Kluski i Þ rmy Optimus (por. np. 
Fisher 2002; Królak 2011; Mi czy ski i Kostrzewski 2008), JTT (por. np. Michalewicz 2010; Górec-
ki 2013), Krakmeat (por. np. Czuchnowski i Sidorowicz 2010; Paluch 2010a, 2010b, 2010c), New 
Knitting (Solska 2004; Marynowicz 2011) czy te  tragicznej w skutkach sprawy Krystyny i Jaros awa 
Chojnackich i Þ rmy Cristhine (por. np. Adamczyk 2013; Stankiewicz 2014).
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przyk adu, istotnym wsparciem dla biznesu ma by  tworzenie specjalnych stref 
ekonomicznych, które jednak z punktu widzenia rozmówców nie zawsze spe niaj  
za o on  funkcj . Nie wspomagaj  polskich Þ rm, nie oferuj  pomocy na miejscu, 
lokalnie. Tak wi c oczekiwania wsparcia ze strony instytucji pa stwa najcz ciej 
nie s  spe niane. 

Biznes dzia a zawsze w jakim  otoczeniu. A to otoczenie w Polsce jest niesprzyjaj ce gene-

ralnie. 

Przedsi biorców razi  brak pomocy i informacji ze strony urz dów.

Na pewno nam nie pomog , na pewno ch tnie sprawdz , czy nie zani amy podatków od nie-

ruchomo ci, my l , e szybciej by chcieli nam udowodni , e co  le robimy, ni  odpowiedzie  

na nasze pytanie z pro b  o pomoc.

Drugie, bardziej radykalne podej cie, zak ada o rezygnacj  z jakiejkolwiek 
pomocy ze strony organów pa stwa, na rzecz maksymalnego ograniczenia relacji 
z administracj . To „oczekiwanie minimum” w postaci nieprzeszkadzania, wyrazi  
najdobitniej jeden z rozmówców:

Nic nie chc  od adnego pa stwa polskiego, nie pójd  po adn  pomoc. Nie chc , basta, 

sam sobie pójd , sam sobie zrobi , sam sobie za atwi , s  mechanizmy, s  sposoby, moi ludzie 

pracuj  na wiecie, oni wszystko za atwi , oni wszystko przygotuj , ja od pa stwa mojego nie 

chc  nic, niech mi tylko nie przeszkadzaj , mnie to w zupe no ci wystarczy.

Takie podej cie dotyczy z jednej strony codziennego prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej, a z drugiej, szerszej roli administracji w tworzeniu przyjaznego oto-
czenia dla biznesu.

Pa stwo ma pomaga  osobom, które chc  robi  biznes – to wobec tego jestem raczej scep-

tyczny. To znaczy, e pa stwo ma spe ni  swoj  rol , i osoba, która chce robi  biznes, ma spe ni  

swoj . To znaczy [pa stwo ma tylko nie przeszkadza ]. Tak. Jak najbardziej.

Dominuj ca wydawa a si  jednak w a nie ta pierwsza postawa, zwi zana z pew-
nymi, niezbyt wygórowanymi oczekiwaniami co do pomocy w inwestowaniu i przy-
jaznego podej cia do Þ rm:

Nie ma adnego wsparcia [ze strony administracji], to jest najwi kszy minus. […] Nie ma 

w Polsce regulacji prawnych, które by wspiera y przedsi biorstwa, nie ma zwolnie  podatko-

wych za eksport, nie ma jakich  zwolnie  od podatków od nieruchomo ci, nie ma czegokolwiek, 

wr cz przeciwnie, tworzymy strefy ekonomiczne, w które inwestuj  zachodnie Þ rmy i w ten spo-

sób jakby jeszcze bardziej utrudniamy konkurowanie polskim przedsi biorcom. 

Przywo ywano jednak równie  i pozytywne przyk ady, obrazuj ce zmiany w po-
dej ciu administracji, zw aszcza lokalnej, do przedsi biorców:

ja mam poza Kielcami Þ li  Þ rmy, zak ad produkcyjny, nowa hala produkcyjna, nowobudo-

wana. Zach ci  mnie sposób obs ugi w tej gminie, podej cie do ludzi, którzy prowadz  Þ rm , 

zach ty. Wszystko to, o co spyta em, mia em jak na talerzu, bez powtórnego dzwonienia, super. 
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Podobnie wygl da sytuacja eksporterów i dzia aj cych tak e poza Polsk  Þ rm, 
napotykaj cych problemy ze wspó prac  z polskimi placówkami dyplomatycznymi. 
Niejako w przeciwie stwie do nich, podawano liczne przyk ady ambasad innych 
krajów, które przesy aj  informacje lub lobbuj  na rzecz rodzimych Þ rm w Polsce. 
Jeden z rozmówców porównywa  wsparcie podczas targów w Moskwie ze strony 
ambasady polskiej i czeskiej, wspomagaj cej jego zarejestrowan  w Czechach Þ rm . 
Ambasada czeska zapewni a dojazd z lotniska, kwatery w zaprzyja nionej placówce 
dyplomatycznej, niedrogi catering i sale konferencyjne:

Dla mnie to by  szok. Nigdy nie spotka em si  z pomoc  ze strony [polskiej] ambasady 

dotycz cej szukania kontrahentów, dostajemy pisma co jaki  czas dotycz ce targów, na które 

mo emy je dzi , w cenach wy szych, ani eli ja bym pojecha  sam.

Niesprawna, opiesza a, nie yczliwa administracja powoduje, e przedsi biorcy 
szukaj  sposobów omini cia zardzewia ych trybów biurokratycznej machiny. Naj-
prostszym wyj ciem z tej sytuacji jest próba zwi zywania urz dników, czyli odej cie 
od zdepersonalizowanych relacji na poziom interpersonalnego osobistego zaufania 
do konkretnych osób. Nie wchodz c w problematyk  patologii sfery publicznej, za-
trzymamy si  na „zaprzyja nianiu si ”, czyli szukaniu i nawi zywaniu znajomo-
ci bli szych relacjom osobistym. Dzi ki osobistym znajomo ciom mo na atwiej, 

szybciej i sprawniej omija  przeszkody prawne i biurokratyczne – a przynajmniej 
zapewni  sobie lepsz  sytuacj , niejako przechodz c szybsz  cie k  bez zb dnych 
(niekiedy standardowych) opó nie  i problemów. 

Jedna rzecz to jest zaufanie, drug  rzecz  jest znajomo  w urz dach, znajomo  ludzi… 

tam wsz dzie ka dy cz owiek cz owiekowi wilkiem… To si  nigdzie nic nie za atwi. I adne prze-

pisy nic wtedy nie dadz , bo zawsze si  znajdzie taki przepis, eby tego nie zrobi . A je li ludzie 

si  ze sob  dogadaj , to niewa ne jakie by te przepisy by y, to wszystko da si  zrobi . Przez to 

na przyk ad by  tam problem, e tutaj byli my nowi, i te  za atwienie odbioru tych budynków, 

budowanie, pozwolenie, ca a papierologia by a trudna, bo nie znali my ludzi.

Wydaje si , e zbli anie si  do urz dników, zw aszcza lokalnego szczebla, z któ-
rymi ma si  regularne kontakty, mo na traktowa  jako próby prze amania biurokracji 
i formalizmu – z jednej strony przy sztywnych procedurach, a z drugiej – w sytuacji 
niepewno ci i przy sporej dozie nieprzewidywalno ci pracy administracji. W ten 
sposób „oswajaj ce” urz dników znajomo ci niejako neutralizuj  mankamenty pra-
wa i wymogów biurokracji:

Ja my l , e w dalszym ci gu lepiej jest kogo  zna , ni  nie zna . Ten kontakt bezpo redni czy 

znajomo  na pewno jest lepsz  rzecz  ni  jej brak. Co tu du o gada , gdyby by o takie prawo, 

ja bym powiedzia  solidne i solidnie respektowane, to mo e i te uk ady by by y i niepotrzebne.

 Przyczyn  braku zaufania przedsi biorców do pa stwa jest nieufno  pa stwa 
wobec przedsi biorcy. Ten brak zaufania, o czym ju  by a mowa, przejawia si  
w wielo ci i drobiazgowo ci regulacji prawnych, co z kolei skutkuje niesprawno ci , 
opiesza o ci  i nieprzewidywalno ci  dzia a  administracji publicznej. Urz dnicy 
miast koncentrowa  si  na rozwi zywaniu problemów przedsi biorców, niekiedy 
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nawet mimo dobrych intencji, s  ca kowicie poch oni ci zgodno ci  wydawanych 
przez siebie decyzji z liter  prawa, gdy  to pa stwowa struktura prawno-biurokra-
tyczna jest ich najwa niejszym otoczeniem instytucjonalnym i st d p yn  podstawo-
we bod ce reguluj ce ich aktywno  zawodow : zasoby i sankcje. Przedsi biorcy 
maj  bardzo ograniczony wp yw na urz dników, bo przepisy prawne nie uzale nia-
j  w istotny sposób wynagradzania urz dników od zadowolenia klientów (Hausner 
2004). Dlatego zamiast pomocy, dobrego poinformowania, solidno ci i terminowo-
ci, biznesmeni spotykaj  si  cz sto z podejrzliwo ci  i uznaniowo ci . Ta ostatnia 

postawa okazuje si  szczególnie dotkliwa dla prowadzenia dzia alno ci gospodar-
czej, bo skazuje j  na niepewno  i osobiste uzale nienie od urz dnika. St d te  
w a nie „prywatne zwi zywanie” urz dnika staje si  strategi  dzia ania przedsi -
biorcy, redukuj cego ryzyko poprzez budowanie zaufania osobistego. W ten sposób 
zaufanie osobiste blokuje wytwarzanie si  w relacjach przedsi biorcy – urz dnicy 
zaufania uogólnionego, które w wielu krajach zachodnich wspierane jest przez pa -
stwo i jego instytucje. 

Zaufanie przedsi biorców do innych przedsi biorców

Szczególnie ciekawym i ch tnie poruszanym przez rozmówców problemem by o 
ich zaufanie do innych przedsi biorców – rozumiane zwykle jako zaufanie do kon-
trahentów czy te  partnerów biznesowych. Rozmówcy wielokrotnie podkre lali po-
zytywn  rol  zaufania w dzia alno ci gospodarczej. 

Oprócz pewnych zapisów w umowach handlowych, to wa n  spraw  jest partnerstwo, za-

ufanie i odpowiednia postawa przedsi biorców. Tego nie da si  zapisa  w umowach handlo-

wych. My o tym wiemy i tego do wiadczamy.

Dlaczego zatem zaufanie jest czym  wa nym? Po pierwsze, jego brak jest po pro-
stu drogi, czy te , mówi c j zykiem ekonomii, zwi ksza koszty transakcyjne prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej (Williamson 1998). Brak zaufania wymaga zatem 
licznych zabezpiecze  prawnych, po wi cenia du ej ilo ci czasu, energii i pieni dzy 
na sprawdzenie klienta, drobiazgow  kontrol  zamówie  lub inwestycji itd. Dlatego 
niektórzy przedsi biorcy dostrzegaj  rol  zaufania obok prawa czy wr cz niezale nie 
od niego i widz , e prawo, rozumiane zgodnie z zasad , e „co nie jest zabronione, to 
jest dozwolone”, nie zagwarantuje skutecznego i efektywnego prowadzenia biznesu. 

Prawo tutaj niczego nie rozwi e. Je li dwie osoby si  dogaduj , dwóch kontrahentów, 

jeden drugiemu co  sprzedaje, nawet mo e to by  kontrakt… To nie znaczy, e nawet maj c 

kontrakt, wszystko podpisane, prawnie, e która  ze stron nie b dzie oszukana.

Wida  wyra nie, e bez wzajemnego zaufania i uczciwo ci, nawet b d c chronio-
nym przez prawo, przedsi biorca wci  mo e czu  si  nara ony na oszustwa i nad-
u ycia. Dlatego te  bycie uczciwym i budowanie renomy czy te  zaufania u kontra-
hentów, u atwia i obni a koszty prowadzenia Þ rmy, nawet w sytuacjach kryzysowych, 
np. opó nie . Jak obrazowo pisa  Putnam, pozwala „nieco opu ci  gard ” (2008: 228).
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Chyba si  to op aca, bo inaczej jeste my postrzegani wobec dostawców. Jeste my postrze-

gani jako Þ rma solidna i nawet, jak si  z czym  spó nimy, bo co  przeoczymy, to telefon i na-

prawiamy. Nie ma problemu. Je eli chcemy co  na termin, jakie  wi ksze zakupy, to te  nie ma 

nigdy problemu.

Pomimo podkre lania pozytywnej roli zaufania, mówi c o w asnej Þ rmie, przed-
si biorcy prezentowali ju  raczej postaw  braku lub ograniczonego zaufania.

Prawa nie da si  omin , po to jest skonstruowane, eby je szanowa , daje mo liwo  poru-

szania si  w zagadnieniach. Z drugiej strony, zaufanie te  powinno by , bo niejednokrotnie nie 

da si  wszystkiego napisa , a nawet jak si  napisze, to i tak mo na to wszystko obali . Zaufanie 

nie z przesad , ale ostro ne zaufanie.

Takie ograniczone zaufanie, a wr cz nieufno , s  szczególnie widoczne wobec 
nowych czy te  niesprawdzonych kontrahentów. Wielokrotnie powtarza  si  motyw 
budowania zaufania, oznaczaj cego konieczno  zapracowania na wiarygodno  
i potwierdzenia swej uczciwo ci.

Staram si  ostro nie najpierw podchodzi  do wszelkiej wspó pracy z ka d  Þ rm … pó niej, 

jak to ju  si  sprawdzi przez jaki  czas, to… Jak dotychczas przez tyle lat dzia alno ci nie mia-

em takich problemów wi kszych.

W ten sposób zaufanie przyjmuje jedynie form  osobist , ufania znanym i ju  
zaufanym. Wymaga to czasu, potrzebnego na nabranie zaufania. Zbudowane w ten 
sposób przez pewn  „histori ”, cz sto wieloletniego prowadzenia wspólnych intere-
sów, osobiste zaufanie zmniejsza koszty i usprawnia wzajemn  wspó prac .

Gorzej, jak si  spotyka z kim , kogo si  nie zna i tu si  zaczynaj  ró ne numery, bo tu si  ta 

nieufno  pojawia, prawda. Zwykle to dobrze jest kogo  zna , bo to chyba najlepiej. A jak si  

nie zna, no to, to si  ryzykuje.

Wypracowane zaufanie, czyli przeciwie stwo zaufania uogólnionego, daje z ko-
lei mo liwo  wi kszej elastyczno ci w ustaleniach czy te  rezygnacji z cz ci for-
malno ci zwi zanych z okre lonymi projektami. Inni traktowani s  bowiem wpierw 
z dystansem i nieufno ci , a dopiero w kolejnych kontaktach, po pozytywnym przej-
ciu kolejnych „prób”, powoli wkraczaj  do wiata „znanych”, „oswojonych”, czyli 

tych, którzy potwierdzili sw  uczciwo  i zas uguj  ju  na kredyt zaufania. Ma to 
du e znaczenie praktyczne, w postaci mo liwo ci polegania na ju  sprawdzonym 
partnerze.

Wydaje mi si , po ilu  tam latach wspó pracy si  nabywa jakiego  zaufania. Wiemy, e na 

przyk ad [kontrahent] wie, e my w terminie zrobimy, e zrobimy to, co on potrzebuje, czego ocze-

kuje od nas, a my wiemy, e termin jest rzecz  wi t , e on pieni ki po jakim  tam czasie po le.

Takie zaufanie ma jednak wymiar czysto osobisty i nie przek ada si  na wzrost 
ufno ci wobec nowych partnerów, dotyczy bowiem robienia interesów „z poszcze-
gólnymi lud mi”, co uwidocznia si  jeszcze mocniej w zacie nianiu znajomo ci, 
a wr cz zaprzyja nianiu si  z kontrahentami, poznawaniu ich tak e od strony pry-
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watnej. Z punktu widzenia przedsi biorcy przez d u szy czas buduj cego osobiste 
zaufanie, jest wi c ono bardzo wa ne, gdy  daje szans , a niekiedy wr cz pewno , 
e tacy dobrzy znajomi nie porzuc , ani nie oszukaj  sprawdzonego i bliskiego kon-

trahenta.

Oni te  nie powiedz  ci, aaa wiesz co, ten mi tam daje dwa procent wi cej… lepsze warunki, 

to ja id  do niego. No bo to a  nieprzyzwoite by by o… Tak, e te relacje, s owem, s  bardzo wa -

ne, i to zaufanie. I oni wiedz , e jak trzeba to my ich te  nie zostawimy na lodzie, a my wiemy 

te , e… e te  nam nie zrobi  jakich  tam… nagle przekr tów, e, e uciekn .

Powy szy cytat dobrze obrazuje problem tworzenia rodowiska zaufania – przy 
braku z ych do wiadcze , sprawdzeniu i potwierdzeniu rzetelno ci partnerów nie-
jako „na w asnej skórze”, przedsi biorcy s  sk onni im zaufa . Niestety, co nale y 
podkre li  po raz kolejny, nie jest to zaufanie uogólnione, które mog oby przek ada  
si  na kolejne nowe relacje biznesowe.

Sprawdzony partner i osobiste relacje z nim mog  okaza  si  wr cz wa niejsze 
od regulacji prawnych. Nietrudno wyobrazi  sobie negatywne konsekwencje takiego 
podej cia, opisywane chocia by przez BanÞ elda w koncepcji amoralnego familizmu 
(1958), czy przez Putnama w odniesieniu do po udniowych W och (1995).

Lepiej omin  pewne normy prawne, a nie skrzywdzi  kontrahenta. Oczywi cie nie mówi  

o jakich  wa nych normach prawnych. To raczej rozgraniczenie dobro – z o.

Wskazali my dotychczas dwie strony zaufania w ród przedsi biorców – ogólne 
ograniczone zaufanie czy wr cz brak uogólnionego zaufania do obcych, nowych, 
nieznanych kontrahentów, a z drugiej – budowanie wzajemnego osobistego zaufania, 
co prowadzi do zupe nie innej Þ lozoÞ i prowadzenia biznesu ze znanymi i ju  zaufa-
nymi partnerami. Jednym z podstawowych przejawów braku uogólnionego zaufa-
nia jest sposób zawierania umów. Rozmówcy podkre lali istotno  drobiazgowych 
umów na pi mie.

Tu musi by  wszystko czarno na bia ym, na papierze, bo wtedy jest jaki  dokument. Bo takie 

umowy ustne s  fajne, aczkolwiek w momencie, kiedy jest wszystko okej. W momencie, kiedy si  

zaczyna co  dzia , to ka dy si  powo uje na to, co jest zapisane.

Umowy pisemne, wa ne ze wzgl du na zabezpieczenia i gwarancje, jakie dawa  
mo e wed ug rozmówców tylko s owo pisane, s  wi c dla wielu przedsi biorców, 
zw aszcza tych maj cych wcze niejsze z e do wiadczenia z oszustami, konieczno-
ci . Uzasadniaj  nawet ponoszenie zwi zanych z nimi wysokich kosztów, wynika-

j cych z konieczno ci zawarcia w umowach drobiazgowych uzgodnie  i licznych 
zabezpiecze .

Nie ufamy, to ju  si  sko czy o. Na pocz tku troch  ufali my bardziej, ale ju  nie. Wszystkie 

nasze umowy z kontrahentami maj  form  pisemn , i jest do  szczegó owa ta umowa. Tak 

e, mimo wszystko staramy si , eby by o dok adnie i jasne, dlatego e, tak jak mówi , us uga 

doradcza mo e by  ró nie rozumiana. I dopóki nie b dzie sprecyzowana, to nie do ko ca obie 

strony mog  wiedzie , co druga strona od niego oczekuje. Tak e, my nawi zuj c kontakt z klien-

tem, dajemy mu ju  propozycj  takiej umowy… dajemy mu zakres tej oferty.
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Mo liwo  ustnych ustale  pozostawiano w najlepszym razie tylko dla ju  zaufa-
nych, sprawdzonych kontrahentów.

Je eli si  ju  zna Þ rm , to w a ciwie umowa ustna czasami wystarczy, zdarzaj  si  takie 

przypadki, ale ja zawsze jednak umow  wol , wol  jak jest wszystko na pi mie, s  pewne rzeczy, 

bo je eli jest wszystko w porz dku to… natomiast zawsze mo e si  co  zdarzy  i co, pami  jest 

czasami zawodna. Jak jest na pi mie, to jest klarowane i nie ma adnych.. jest co , do czego 

mo na si  odwo a .

Znaj c si  wzajemnego zaufania, przedsi biorcy pokazuj , e jego okazanie 
mo e w du ym stopniu przyczynia  si  do zacie niania wi zi z partnerami. 

Czasami s owo, s owo przez telefon jest wa niejsze ni  kontrakt. I to jest bardzo wa ne. I tak 

si  buduje relacje z kontrahentami, e czasami… naprawd , s owo, s owo w restauracji, przy 

kolacji i dane przyrzeczenie kontrahentowi jest wa niejsze ni  setki, sterta kontraktów. Tak si  

w a nie buduje relacje mi dzy kontrahentami.

Niektórzy przedsi biorcy byli wiadomi zagro e  wi cych si  z rozbudowany-
mi, bardzo szczegó owymi umowami pisemnymi. Przy braku zaufania umowy staj  
si  trudne do ustalenia i drogie, wymagaj c jednocze nie bardzo powa nych zabie-
gów prawnych i zabezpiecze . Nawet jednak daleko id ca formalizacja i nawet naj-
lepiej skonstruowana umowa pisemna nie jest w stanie ochroni  przed oszustwem.

Nic nie da adna umowa, nawet najlepiej skonstruowana, je eli wspó pracy nie oprzemy na 

zaufaniu. W zwi zku z tym mo e pi ciu prawników pracowa  nad umow  i gdzie  tam kto , kto 

b dzie chcia  nas oszuka  to znajdzie… znajdzie furtk  w tej umowie i oszuka.

Rozmówcy dostrzegaj  jednak, e model biznesowy oparty na zaufaniu jest zara-
zem ta szy i bezpieczniejszy od modelu opartego na braku zaufania.

Potem dochodzi bardzo trudny moment negocjacji umownych, i wtedy, no, niestety trzeba 

próbowa  wszystko co jest mo liwe… sformalizowa … sformalizowa  umow . Trudne, niebez-

pieczne, w moim przekonaniu niepotrzebne, bo… no ten inny model biznesu, opieraj cy si  na 

tym daleko id cym zaufaniu… pozycji na rynku, jest, no, na pewno du o zdrowszy, du o bez-

pieczniejszy. [On jest obecny tak e w Polsce] oczywi cie, zdecydowanie tak.

Istnieje kilka wa nych problemów, które sk adaj  si  na brak zaufania – przede 
wszystkim uogólnionego – w polskim biznesie. Przedsi biorcy przywo ywali liczne 
w asne negatywne do wiadczenia zwi zane z próbami oszustw i nadu y  ze strony 
kontrahentów. Nawet pojedyncze i maj ce miejsce przed wielu laty z e do wiad-
czenia rzutuj  na brak zaufania w biznesie i podejmowanie w przysz o ci licznych 
rodków ostro no ci.

Oszuka a mnie du a Þ rma, bardzo du a Þ rma i to z zimn … z twarz  pokerzysty, bezlito nie 

[…]. To by o takie, rób, rób, rób, a my zap acimy i tak dalej. A to nie nale y w a nie z takimi 

lud mi post powa  w ten sposób, tylko za da  czego  na pi mie. To by o do  dawno temu, na 

ca e szcz cie ten przypadek by  w miar  odosobniony, ale wtedy ponios em autentycznie straty 

Þ nansowe.
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Po do wiadczeniach z oszustwem jeszcze silniej utrwala si  brak uogólnione-
go zaufania wobec innych przedsi biorców. Powraca tu te  problem braku silnych 
instytucji pa stwa, które pomog yby w ograniczaniu takich procederów, poci gaj -
cych za sob  ogromne koszty – Þ nansowe, ale i spo eczne, w postaci spadku zaufania 
dla poszkodowanych Þ rm. Przyk ad takiej „zaplanowanej upad o ci” poda  jeden 
z rozmówców.

S  takie Þ rmy, które powstaj  na rynku po to, eby w ko cu, w którym  momencie oszuka  

kontrahentów. To jest bardzo prosty sposób. Wystarczy zakupi  na kilka milionów towar na tak 

zwany przelew do danej Þ rmy. Zlikwidowa  w tym momencie Þ rm . Jak to? Jest ma a spó ka, ale 

z du , solidn  podstaw  Þ nansow . Takie Þ rmy si  spotyka. Na rynku. Rozwi zuj  dzia alno , 

zwijaj  potencjalnie, interes, otwieraj  spó k  inn . A tamta spó ka, póki jest w zawieszeniu, 

tam odbywaj  si  wszelkie spory prawne, s dowe, ale to trwa miesi cami. A w tym momencie 

pieni ki, które si  zdoby o w sposób nieuczciwy mo na obróci  otwieraj c now  dzia alno . 

I s  takie Þ rmy. Wy udzaj  towar i towar sprzedaj . Pieni ki przeznaczaj  na… na obrót, na 

now  dzia alno . I tak funkcjonuj . […] Kto  naci gnie kogo , zrobi, wypompuje pieni dze 

i likwiduje Þ rm . Za jaki  czas znowu likwiduje [kolejn ] Þ rm . Przechodzi, dzia a i mamy takich 

wiadomych upad o ci mnóstwo. Ja mia em do czynienia kiedy , tam w du ej Þ rmie, nie b d  

wymienia , zalegano mi pieni dze, dosy  du e. Wiedzia em, e Þ rma jest w trudnej sytuacji. 

I podjecha em do Þ rmy w tym momencie, do nowego prezesa z propozycj  tak : prosz  pana, 

po ow  tych pieni dzy mi pan zap aci i sprawa jest pozamykana. Reszt  wpisz  w koszty, straty, 

byleby co  odzyska . W sekretariacie mi pani powiedzia a: prosz  pana, ja ju  siedem Þ rm 

zlikwidowa am, ani grosza panu nie zap ac . Ta jest nast pna do likwidacji. To s  specjali ci 

ds. likwidacji, upad o ci Þ rm. To jest to, na co my po wi camy mnóstwo czasu, na uwag , na 

ledzenie tego kontrahenta.

Negatywny klimat wzajemnej nieufno ci czy wr cz zawi ci w biznesie ilustruj  
tak e relatywnie cz ste donosy na Þ rmy, pisane przez konkurencj , kontrahentów 
i klientów do organów kontroli skarbowej (por. np. Pokojska 2014, ika 2014). Takie 
negatywne do wiadczenia i powszechny klimat nieufno ci odbijaj  si  na dalszym 
sposobie prowadzenia dzia alno ci. Przedsi biorcy podejmuj  zatem liczne kroki 
maj ce na celu zminimalizowanie ryzyka i ochron  przed oszustwami, np. w for-
mie konieczno ci p atno ci z góry, rozbicia p atno ci partnerowi zale nie od post -
pu prac, dok adnego potwierdzania zamówie  czy te  krótkich terminów p atno ci. 
Poni szy cytat ukazuje przyk adowe zabezpieczenia dotycz ce przede wszystkim 
nowych, niesprawdzonych klientów.

Z nowymi klientami to mamy tak, e kilka dostaw pierwszych jest p acone gotówk . Tak si  

zapoznajemy z klientami […]. Zabezpieczamy si  w tej chwili tak, e na przyk ad wysy amy je-

den transport. I je eli ten transport nie jest zap acony, to przed zap aceniem tego transportu nie 

dostaje ten klient nast pnego transportu. Czyli jedynie mo emy straci  ten jeden transport. Nie 

dopuszczamy do sytuacji, gdzie na przyk ad tych transportów idzie trzy czy cztery, nie s  p acone 

i potem wychodzi z tego du a kwota, gdzie klient ju  nie jest w stanie zap aci .

Dodatkowym problemem, o którym wspominali badani przedsi biorcy, s  tzw. 
zatory p atnicze, czyli opó nienia lub wr cz brak zap aty za us ugi lub towary. Po-
wszechno  i wag  tego problemu potwierdzaj  niezale ne dane. Wi kszo  zale-
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g o ci p atniczych dotyczy du ych Þ rm. Nawet przedsi biorstwa w dobrej kondycji 
Þ nansowej wyd u aj  terminy p atno ci, przejmuj c z e praktyki od du ych Þ rm 
z Europy Zachodniej: „Cztery lata temu w Wielkiej Brytanii producent kompute-
rów Dell wyd u y  podwykonawcom termin p atno ci z 15 do 65 dni. Na podobny 
krok zdecydowa y si  wtedy Carlsberg czy producent herbatników United Biscuits. 
W ubieg ym roku do 75 dni termin p atno ci wyd u y  Procter & Gamble (w a ciciel 
marek Pampers czy Vizir), a do 120 – Mondelez (kawa Jacobs, czekolada Milka)” 
(Sudak 2014). W Polsce (oÞ cjalny) niechlubny rekord nale y do b d cej w s abej 
kondycji Þ nansowej Kompanii W glowej i producenta leków Polpharma, które od-
powiednio w 2013 i 2014 roku wyd u y y terminy p atno ci do 120 dni (tam e). 
Jest to przyk ad braku prawnej ochrony mniejszych przedsi biorców przed wi k-
szymi, którzy mog  sobie pozwoli  na przed u anie terminu p atno ci. Opó nianie 
p atno ci faktur bywa przez Þ rmy traktowane jako forma Þ nansowania si  kosztem 
dostawców. Problem ma przy tym charakter kaskadowy – gdy du e Þ rmy nie p a-
c  mniejszym, te ograniczaj  inwestycje i opó niaj  p atno ci w asnym dostawcom 
i pracownikom. Jednocze nie zobowi zane s  odprowadzi  podatek od faktur, za 
które nie otrzyma y jeszcze pieni dzy24.

 Wed ug raportów Krajowego Rejestru D ugów, co prawda sukcesywnie skraca 
si  okres oczekiwania na nale no ci zaleg ych faktur – z 4 miesi cy 21 dni (I kwarta  
2013), przez 4 miesi ce i 9 dni (II kwarta  2013 r.), a  do 3 miesi cy i 18 dni (III 
kwarta  2013), lecz wci  polskie Þ rmy musz  d ugo oczekiwa  na zap at  (por. 
Bia owolski 2013a, 2013b i 2014). Spo ród rozlicze  22,8% faktur, które nie zosta y 
zap acone w terminie, jest opó nione o ponad pó  roku. Prawie 2/3 ogó u zaleg o ci 
nie przekracza natomiast 3 miesi cy (Bia owolski 2014). Znacz co mniej faktur jest 
ju  dzi  przeterminowanych o wi cej ni  rok. Mimo zauwa alnej poprawy w 2013 
roku, wci  wi cej ni  co pi ta (22,7% pod koniec pa dziernika 2013 roku) faktura 
jest przeterminowana (tam e). W 2013 roku problemy z zaleg ymi p atno ciami kon-
trahentów dotyczy y niemal 90% polskich Þ rm (tam e). 

Do poprawy sytuacji ma si  przyczyni  uchwalona w 2013 roku ustawa o ter-
minach zap aty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), ustalaj ca ter-
min regulowania nale no ci mi dzy przedsi biorcami na 60 dni25. Istotne znaczenie 
dla przedsi biorców mog  mie  ponadto zmiany w ustawie o podatku od towarów 
i us ug (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z pó n. zm.) wprowadzone w 2012 roku26, do-
tycz ce mo liwo ci skorzystania z tzw. ulgi za z e d ugi, tj. przewidzianej w art. 89a 

24 Wskazuje si , i  opó nienia w p atno ciach stanowi y jedn  z przyczyn fali upad o ci Þ rm 
budowlanych, jaka przesz a przez Polsk  w 2012 roku (tam e).

25 Wyj tki od tego dopuszcza art. 7 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym termin zap aty okre lony 
w umowie nie mo e przekracza  60 dni, liczonych od dnia dor czenia d u nikowi faktury lub ra-
chunku, potwierdzaj cych dostaw  towaru lub wykonanie us ugi, chyba e strony ustal  inaczej i pod 
warunkiem e ustalenie to nie jest sprzeczne ze spo eczno-gospodarczym celem umowy i zasadami 
wspó ycia spo ecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, bior c pod uwag  w a ciwo  towaru 
lub us ugi. 

26 Wprowadzone moc  ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obci e  
administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012, poz. 1342).
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ustawy mo liwo ci skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku nale nego 
w przypadku nieotrzymania zap aty od kontrahenta za wykonan  us ug  b d  dostar-
czony towar w ci gu 150 dni od up ywu terminu jej p atno ci okre lonego w umowie 
lub na fakturze (przed zmianami by o to 180 dni)27. Tzw. mali podatnicy, tj. podatni-
cy podatku od towarów i us ug, u których warto  sprzeda y (wraz z kwot  podatku) 
nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro, mog  po-
nadto wybra  kasow  metod  rozlicze , polegaj c  na tym, e obowi zek podatko-
wy w odniesieniu do dokonywanych przez nich dostaw towarów i wiadczenia us ug 
powstaje z dniem otrzymania ca o ci lub cz ci zap aty28.

Problem zaleg o ci p atniczych niesie ze sob  ryzyko utraty p ynno ci Þ nanso-
wej, a niejednokrotnie prowadzi do bankructwa Þ rmy.

G ówne ryzyko na które s  nara one chyba wszystkie Þ rmy, to jest brak sp ywu nale no ci 
[…]. Wszystko jest uzale nione od a cuszka dostaw. Wystarczy, e w takim a cuchu dostaw 

jedna Þ rma nie zap aci w terminie, i pi  Þ rm po kolei ma tym samym opó nione p atno ci. Na 

tym to polega. Wystarczy e w takim a cuchu dostaw jednak Þ rma og osi upad o … wszystkie 

pozosta e s  nara one na utrat  nale no ci.

Jeden z przedsi biorców opowiada  o swoich do wiadczeniach z opó nieniami 
w p atno ciach.

Pracowali my na polskim rynku d ugie lata, pracowali my na rzecz kopalni i Kompanii 

W glowej, pracowali my na rzecz ró nych du ych inwestorów budowlanych, takich jak budowy 

np. pawilonów handlowych Minimal czy Géant czy M1, gdzie inwestor te  by  zagraniczny, ale 

nie by  to nasz bezpo redni partner, tylko byli my wykonawc  de facto polskiej Þ rmy. Zawsze 

by y problemy z p atno ciami, zawsze, wiele Þ rm, które powsta y w Polsce windykacyjnych po-

wsta o tylko i wy cznie dlatego, e partnerzy, czyli dostawca – odbiorca z jakich  nie wiadomo 

jakich powodów lub wiadomo i to si  sprawa ko czy w s dzie, natomiast dla powodów bli ej 

nieokre lonych nie p ac  sobie w terminie, czy nie dotrzymuj  warunków, które by y zawarte na 

pocz tku, e tak powiem ich wspólnej drogi i to jest katastrofa.

Nierzetelno  i nieterminowo  w regulowaniu p atno ci n kaj ce przedsi bior-
ców wi  si  wprost z deÞ cytem norm pozaprawnych w polskim biznesie. Nega-
tywne do wiadczenia w relacjach z kontrahentami nie buduj  klimatu wzajemnego 
zaufania, przeciwnie – przyczyniaj  si  do pog bienia uogólnionej nieufno ci.

Gdyby w Polsce naczeln  ide  przedsi biorców by a uczciwo  kupiecka, gwarancja dane-

go s owa, to zapewniam pani , e nie by oby problemów z p ynno ciami p atniczymi, nie by oby 

27 Jednocze nie ustawodawca utrzyma  przepis stanowi cy, i  d u nik nie mo e by  w trakcie 
post powania upad o ciowego lub likwidacji, co w praktyce mo e si  wi za  z dodatkowym utrud-
nieniem w mo liwo ci skorzystania przez wierzyciela z ulgi.

28 W przypadku dokonania dostawy towarów lub wiadczenia us ug na rzecz podatnika zarejestro-
wanego jako podatnik VAT czynny oraz z dniem otrzymania ca o ci lub cz ci zap aty, nie pó niej ni  
180. dnia, licz c od dnia wydania towaru lub wykonania us ugi – w przypadku dokonania dostawy to-
warów lub wiadczenia us ug na rzecz innego podmiotu (art. 21). We wcze niejszym stanie prawnym 
obowi zek podatkowy powstawa  z dniem uregulowania ca o ci lub cz ci nale no ci, nie pó niej ni  
90. dnia, licz c od dnia wydania towaru lub wykonania us ugi.
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Þ rm windykacyjnych, nie by oby po lizgów terminowych, a nawet gdyby co  takiego si  dzia o, 

to uczciwo  kupiecka wymaga uprzedzenia swojego partnera, e jest jaki  problem i partner 

wtedy jest w stanie si  przygotowa  do takiej sytuacji i nie robi specjalnego problemu. Gdyby 

w a nie te prawa rz dzi y przedsi biorcami, by oby mi o, fajnie, nie musieliby my si  spotyka  

w s dach. Natomiast ja mam niejasne przeczucie, e ma o która Þ rma kieruj  si  takimi zasa-

dami.

Podsumowuj c, nale y podkre li , e w istocie poleganie na pewnych normach 
pozaprawnych – uczciwo ci, obyczajach kupieckich, dobrych praktykach czy w a-
nie zaufaniu – jest mechanizmem du o ta szym i bardziej efektywnym ni  ci g e 

odwo ywanie si  do prawa, które powinno s u y  jako rodzaj ostatecznej instytucji, 
umo liwiaj cej rozwi zywanie konß iktów i sporów, a nie by  czym , do czego od-
wo uje si  w codziennej dzia alno ci gospodarczej, co uwidocznia si  np. w drobia-
zgowych zapisach zawartych w umowach pisemnych.

Podstaw  w a nie to jest etyka i dobre obyczaje kupieckie. Natomiast prawo to jest… zawsze 

taka rzecz, do której si  dochodzi w sytuacjach jakich  ekstremalnych, konß iktowych… kiedy 

si  korzysta z prawa. Bo normalnie prawo jest zgodne z tymi dobrymi obyczajami, z etyk  i nie 

trzeba si  do niego odwo ywa  bezpo rednio. To znaczy, umowy si  oczywi cie zawsze robi i one 

s  obowi zuj ce, ale umowy g ównie s  robione po to, eby w a nie w jaki  sposób rozwi zywa  

konß ikty czy rozwi zywa  takie sytuacje kryzysowe. Natomiast przy normalnej sytuacji, to si  

polega raczej na dobrych obyczajach i etyce. I to w Polsce te  funkcjonuje. 

Problem polega jednak na tym, e u badanych przez nas polskich przedsi biorców 
dostrzec mo na praktycznie jedynie zaufanie osobiste, brak za  zgeneralizowaego. 
Nie s  w stanie przez to korzysta  z powy szych zasobów w odniesieniu do nowych 
i niesprawdzonych dok adnie kontrahentów, gdzie zasoby te by yby najefektywniej 
wykorzystywane. 

Sztompka (2007) pisze o kulturze zaufania jako takiej, w której zaufanie staje 
si  regu  kulturow . Kultura zaufania jest w a ciwo ci  ca o ci spo ecznych, a nie 
jednostek (tam e, s. 143–144). Zaufanie staje si  zatem wymogiem normatywnym 
w jakiej  grupie, w jakiej  spo eczno ci. Obejmuje zarówno obdarzaj cego zaufa-
niem, jak i obdarzanego. Z zebranego materia u wynika jednoznacznie, e w Polsce 
wci  nie wytworzy a si  kultura zaufania. By  mo e dlatego, e nie wspieraj  jej 
ani normy prawne, ani dzia ania administracji pa stwowej, o czym ju  by a mowa, 
ani dynamiczny, trudny rynek globalnej konkurencji. Prawo funkcjonuje przede 
wszystkim jako ramy dzia alno ci gospodarczej. Nie wyposa a organów pa stwa 
w narz dzia wspomagaj ce budowanie wiarygodno ci biznesowej. Brakuje tak e 
wypracowanej i sankcjonowanej w ramach rodowisk gospodarczych etyki biznesu, 
czyli, jak to uj  jeden z rozmówców – dobrych obyczajów w biznesie. Skoro nie 
ma kultury zaufania, brak tym samym zaufania uogólnionego, którym ka dego ob-
cego kontrahenta obdarza si  na zasadzie „kredytu zaufania”. W zamian, to zaufanie 
osobiste staje si  podstaw  w kontaktach biznesowych. Badani przedsi biorcy pozo-
staj  na etapie mozolnego budowania zaufania osobistego w diadycznych relacjach 
wspó pracy, wystawieni na ryzyko pora ek, zmuszeni do konstruowania kosztowne-
go, indywidualnego systemu zabezpiecze  przed nieuczciwo ci . Ich wypowiedzi 
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jednoznacznie wskazuj , e proces ten jest niezwykle trudny, a zbudowanie relacji 
opartej na zaufaniu osobistym wymaga ogromnego wysi ku. Dlatego tak ceni  sobie 
zaufanie osi gni te poprzez osobiste relacje. Zaufanie osobiste niesie jednak dwoja-
kiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, w przypadku ka dego nowego kontaktu 
trzeba je niejako budowa  od nowa. Kapita  zaufania nie kumuluje si  wraz z d u-
go ci  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Poza tym, ten rodzaj zaufania miewa 
jednak e swe niebezpieczne dla szerszej spo eczno ci konsekwencje, gdy lojalno  
wobec kr gu obdarzonego zaufaniem osobistym budowana jest kosztem szerszej 
spo eczno ci. 

Zako czenie

W niniejszym artykule starali my si  dowie , e ukszta towana historycznie 
struktura kapita u spo ecznego w skali makro decyduje o strategiach podejmowa-
nych przez jednostki w odniesieniu do ró nych form zaufania, co wprost przek ada 
si  na indywidualn  efektywno  ekonomiczn . Zebrany materia  empiryczny, ale 
tak e inne dane (mi dzy innymi dotycz ce procesu legislacyjnego), pozwalaj  od-
tworzy  podstawowe mechanizmy reprodukowania zaufania lub nieufno ci na po-
ziomie systemowym oraz strategii indywidualnych. 

Nasze rozwa ania rozpocz li my od analizy stosunku przedsi biorców do prawa 
i zaufania do prawa. Pytali my osoby prowadz ce dzia alno  gospodarcz  o gene-
ralny stosunek do prawa, jak i o kszta t regulacji prawnych odnosz cych si  do dzia-
alno ci gospodarczej. W wypowiedziach zauwa yli my istotn  asymetri  pomi dzy 

ogóln  akceptacj  prawa jako ram dzia alno ci gospodarczej a druzgoc c  krytyk  
istniej cych w Polsce rozwi za  prawnych oraz struktury prawa (liczby aktów praw-
nych, ich wzajemnych powi za , zmienno ci i skomplikowania). Przedsi biorcy ak-
centowali, e polskie prawo jest drobiazgowe, przeci one nadmiarem przepisów, 
zmienne i niespójne, co ich zdaniem jest wyrazem u omno ci procesu legislacyjnego, 
ale przede wszystkim braku zaufania pa stwa i ustawodawcy do przedsi biorców. 

Ten brak zaufania przek ada si  wprost na dzia alno  administracji, a ci lej 
urz dników egzekwuj cych przepisy prawa, którzy w niezrozumia y dla przed-
si biorców sposób staj  si  prawnie uprzywilejowani w relacjach z biznesmenami 
(wielokrotnie przytaczano jaskrawe przyk ady bezkarno ci urz dników skarbowych 
z niedawnej przesz o ci). Z jednej strony zatem wady procesu legislacyjnego prowo-
kuj  postawy asekuranckie urz dników, z drugiej – ochrona gwarantowana im przez 
pa stwo i prawo rodzi pokus  lekcewa enia argumentów i racji przedsi biorców. 
Reakcj  ze strony przedsi biorców jest, co zrozumia e, zgeneralizowana nieufno  
wobec urz dników, cho  warto podkre li , e w wywiadach znajdujemy tak e wiele 
pozytywnych s ów pod adresem administracji, g ównie jednak samorz dowej.

Ani zatem rozwi zania legislacyjne, ani dzia ania administracji pa stwowej nie 
tworz  dobrego gruntu pod budowanie uogólnionego zaufania. Nie ma go tak e 
w relacjach biznesowych. Cz ciowo dlatego, e prawo funkcjonuje przede wszyst-
kim jako ramy dzia alno ci gospodarczej, ale du o s abiej chroni przedsi biorców 
przed nieuczciwymi kontrahentami. Nie wyposa a tak e organów pa stwa w narz -



ANDRZEJ BUKOWSKI, KAJA GADOWSKA I PAULINA POLAK100

dzia wspomagaj ce budowanie wiarygodno ci biznesowej. Warto przy okazji doda , 
e same rodowiska biznesowe nie s  w stanie wypracowa  „kultury zaufania”, która 

tworzy aby spo eczny system zabezpiecze  przed oszustami. W zast pstwie zaufania 
uogólnionego, to zaufanie osobiste staje si  podstaw  w kontaktach biznesowych. 
Wymaga ono jednak kosztownych zabezpiecze  indywidualnych. Koszty transak-
cyjne rosn , bo przedsi biorcy musz  szuka  innych dodatkowych zabezpiecze , 
ryzykowa  lub nie podejmowa  dzia alno ci, gdy wydaje si  zbyt ryzykowna.

Podsumowuj c poczynione w artykule uwagi i spostrze enia, nale y stwierdzi , 
e w wyniku utrwalonego systemu funkcjonowania pa stwa i prawa (biurokratyczne 

pa stwo i struktury administracyjne), sposobu tworzenia przepisów o dzia alno ci 
gospodarczej (uwik anie procesu legislacyjnego w bie ce spory polityczne) oraz 
szeroko poj tej s abo ci instytucji otoczenia biznesu w ród polskich przedsi bior-
ców wytworzy a si  negatywna postawa wobec prawa (bo jest zmienne, niejasne, 
niejednoznaczne), administracji pa stwa (bo urz dnicy demonstruj  negatywne 
nastawienie do biznesu, interpretuj  przepisy na niekorzy  biznesu, podejrzewaj  
przedsi biorców o nieuczciwo ) i, w sensie ogólnym, wobec innych przedsi bior-
ców (bo cz sto oszukuj , nie dotrzymuj  zobowi za ). Z naszych bada  wynika, 
e w rodzimych relacjach biznesowych przewa a, jako ekwiwalent brakuj cych, 

zgeneralizowanych form zaufania, zaufanie oparte na znajomo ci osobistej, w tym 
ró ne formy osobistego zwi zywania urz dników oraz zaufanie do tych przedsi -
biorców, których zweryÞ kowano we wcze niejszych kontaktach. Brak uogólnionych 
form zaufania bywa powa nym utrudnieniem w prowadzeniu biznesu oraz istotnie 
zwi ksza „koszty transakcyjne” dzia alno ci gospodarczej. Aby jednak nie popada  
w nadmierny pesymizm trzeba zaznaczy , e badania opinii sygnalizuj  stopniowy 
wzrost uogólnionego zaufania w ród polskich przedsi biorców w ostatnich 10 latach 
(CBOS 2012: 3). Niewykluczone, e na ten powolny, acz systematyczny wzrost za-
ufania ma wp yw integracja z Uni  Europejsk  i rynkiem globalnym oraz zmiany, 
jakie pod wp ywem wej cia do Unii Europejskiej zachodz  w polskich regulacjach 
prawnych i praktyce administracyjnej. Jest to jednak temat na odr bny artyku . 
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Trust and Polish Entrepreneurs’ Strategies

Summary

This article deals with trust in the context of doing business. Authors are particularly 
interested in what forms of trust (personal, generalized) Polish entrepreneurs resort to in various 
spheres of their activity, what are the grounds for their choices and what consequences they have 
for their own businesses. The problem of trust is analyzed in 3 major areas: legal regulations 
of business, contacts with public ofÞ cials and relations with other companies. Authors claim 
that, due to historical background, including an established legal framework and ways of state 
functioning and lawmaking in business activity, generalized distrust towards the law, public 
administration and other companies has emerged among Polish entrepreneurs. Qualitative 
research in the form of over 100 in-depth interviews with entrepreneurs from 4 voivodeships of 
Southern Poland corroborate the hypothesis, that the state (and legal) institutions, as well as state 
administration interfere with building generalized forms of social capital and generate social 
distrust, instead of contributing to reinforcing civic attitudes and generating generalized trust 
towards others (including business partners). With deÞ cits of generalized trust, companies need 
to come up with various strategies of building personal trust (towards other entrepreneurs and 
public ofÞ cials). Therefore, personal trust becomes a basis of establishing business relations, 
which, in turn, drastically increases so-called transaction costs of doing business.

Key words: social capital, trust, personal trust, generalized trust, entrepreneurs, state, legal 
regulations, doing business, empirical data.


