
Temat: Pojęcia: dostawca i podwykonawca, kryteria wyboru. Jakość usług. (3) 

1. Dostawca usług. Definicja. 

Dostawca - jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra 

odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów. Dostawcą może być 

producent, dystrybutor, usługodawca. Działa on, jako pracownik tej firmy lub jako jednostka 

bezpośrednio z nią niezwiązana. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z dostawcą 

zewnętrznym.  

Często firmy obowiązkiem dostarczania zasobów do przedsiębiorstwa obciążają więcej niż jednego 

dostawcę. Podczas gdy firma kupuje całość pewnego zasobu od jednego dostawcy, istnieje duże 

ryzyko w przypadku awarii, wyjścia z rynku, strajku. Firma jest wtedy mocno uzależniona od tego 

dostawcy, ale może tez liczyć na negocjacje lepszych cen, dzięki wysokim zamówieniom. Korzystanie 

z usług wielu dostawców sprawia, że można czuć się bezpieczniej.  

Dostawca stanowią bardzo ważne ogniwo w całościowym systemie dostarczania klientowi wartości 

przez firmę, ponieważ udostępniają zasoby niezbędne do wytworzenia usług i towarów. Problemy z 

dostawcami mogą w poważny sposób wpłynąć na działania marketingowe. Menadżerowie do spraw 

marketingu muszą bacznie przyglądać się kosztom dostaw oraz dostępności produktów.  

2. Kryteria wyboru dostawców. 

Kondycja finansowa - jedno z najważniejszych kryteriów gdyż sytuacja finansowa powinna być 

stabilna aby współpraca była długoterminowa i bezproblemowa  

Jakość - spełniania wszelkich wymagań wobec towaru ( właściwości fizyczne i chemiczne, projekt, 

łatwa naprawa, bezproblemowe użytkowanie produktu, właściwości techniczne  

Potencjał - organizacja, umiejętności techniczne, zdolności zarządcze i produkcyjne. Umiejętność 

systematycznej obsługi w długim okresie współpracy oraz możliwość dostarczania materiałów  

Niezawodność - bezproblemowe dostarczanie produktu i regularne we właściwej ilości. Zdolność do 

idealnie dobranej ilości materiału, gwarancja na nabyty produkt i możliwość reklamacji  

Lokalizacja dostawcy - lokalni dostawcy są w stanie zrealizować pilne zamówienia oraz krótsze 

dostawy produktów, jednak dostawcy w większej odległości mają często niższa cenę produktu  

Cena - chęć do obniżenia kwoty produktu przez redukcje kosztów u dostawcy  

Cechy niekwantyfikowane - prawidłowej opakowanie materiałów, możliwość usług serwisowych,  

Wybór dostawców należy dokonać bardzo przemyślanie i starannie, ponieważ jest to bardzo 

poważna decyzja od której zależy sukces i rozkwit naszego przedsiębiorstwa. Do pozostałych 

kryteriów wyboru dostawcy można zaliczyć: ubezpieczenie dostawy, warunki płatności za towar, 

termin dostaw, opinia na temat danego dostawcy wśród innych dostawców, innowacyjność, 

komunikacja z dostawcą.  

3. Podwykonawca usług. Definicja. 

Podwykonawca jest to podmiot, który poprzez swoją pracę pomaga przede wszystkim osiągnąć 

przedsiębiorstwom sprostanie celom strategicznym, poprzez odciążenie ich od problemów 
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operacyjnych. W związku z tym zwiększa się strategiczna swoboda działalności przedsiębiorstwa 

macierzystego. Dzięki podwykonawcy, przedsiębiorstwa mogą liczyć na (cele zatrudniania 

podwykonawców):  

 zmniejszenie kosztów administracyjnych i ogólnych, zmniejszenie zatrudnienia, co pozwoli 

zredukować koszty działalności przedsiębiorstwa, 

 tańszy i szybszy dostęp do nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej, 

 korzystanie z technologii, a także wiedzy, którą przedsiębiorstwo nie dysponuje, 

 skoncentrowanie się na podstawowej działalności, poprzez przekazanie pewnych zadań 

podwykonawcom, 

 ograniczenie kosztów inwestowania w funkcje które nie stanowią podstawowej działalności 

przedsiębiorstwa, 

 podział ryzyka pomiędzy kilka przedsiębiorstw partnerski 

Istnieje wiele motywów związanych z realizacją programu zatrudnienia podwykonawców. Dotyczą 

one złożoności jak i wysokich kosztów, z zakresu zarządzania personelem, które przedsiębiorstwo 

chce zminimalizować i zredukować. Najważniejsze to:  

 możliwość przeniesienia pracowników do firmy podwykonawczej, w celu redukcji kosztów, 

 możliwość przeniesienia składników majątkowych, do firmy podwykonawczej, 

 możliwość wykorzystania wysoko wykwalifikowanego wyspecjalizowanego personelu 

usługodawcy 

 możliwość wykorzystania technologii, niedostępnej w związku z wysokimi kosztami ich 

zakupu i wprowadzenia 

4. Kryteria wyboru i podwykonawcy. 

Wybór odpowiedniego podwykonawcy stanowi bardzo ważną kwestię, mającą duży wpływ na 

powodzenie danej inwestycji. Każdy wykonawca kieruje się pewnymi regułami, dotyczącymi wyboru 

odpowiedniego podwykonawcy. Najdokładniejszą formą zdaje się być selekcja podwykonawców pod 

względem pewnych wymogów. Najczęstsze kryteria, którymi kierują się przedsiębiorstwa w wyborze 

podwykonawcy, to:  

 analiza kondycji finansowej (ocena płynności finansowej, niezależności finansowej, zdolności 

kredytowej, analiza bilansu, analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania) 

 analiza możliwości technicznych (ocena sprzętu i wyposażenia) 

 analiza umiejętności organizacyjnych (efektywność zarządzania przedsięwzięciami, 

doświadczenie pracowników, ocena systemu zarządzania jakością) 

 przestrzeganie przepisów i zasad BHP (ocena bezpieczeństwa organizacji pracy, analiza 

stopnia wypadkowości, kryterium, dotyczące polisy ubezpieczeniowej) 

 opinia publiczna (ocena uczciwości i odpowiedzialności firmy, terminowość, poziom obsługi, 

analiza wcześniejszych niepowodzeń, długość czasu działalności firmy) 
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5. Jakość i  usługa. Definicja.  

Jakość definiowana jest jako zespół cech charakteryzujących przydatność wyrobów do spełnienia 

przeznaczenia użytkowego, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez odbiorców, np. niezawodność, 

sprawność, trwałość i funkcjonalność. Jakość jest ważnym celem strategicznym, w celu zaspokojenia 

potrzeb konsumenta. 

Produkt / usługa może być weryfikowana pod względem jakości w oparciu o kryteria: 

 cechy techniczne (wymiary geometryczne, stan powierzchni, własności fizykochemiczne, 

parametry charakteryzujące działanie wyrobu, takie jak: prędkość, wydajność, moc itp. 

Zależne od przeznaczenia wyrobu) 

  cechy użytkowe (niezawodność, trwałość, dyspozycyjność (gotowość), bezpieczeństwo 

użytkowania, ergonomiczność itp.) 

 cechy estetyczne (wygląd zewnętrzny, proporcje kształtu, kolorystyka, stopień zgodności z 

wymaganiami mody, staranność wykonania itp.) 

 cechy ekonomiczne (społeczny koszt wytwarzania, wszelkie koszty eksploatacji itp.) 

Jakość jest ważnym zagadnieniem we współczesnym konkurencyjnym świecie. Produkty i usługi 

muszą osiągnąć ustalony standard, by uzyskać miano i produktów oraz usług jakościowych. 

Usługami nazywamy wszelkie czynności związane z zaspokojeniem potrzeb człowieka, nie służące 

bezpośrednio do wytworzenia produktu. Działalność usługowa leży w polu bezpośredniego 

zainteresowania marketingu, ponieważ jest to aktywność rynkowa, a wszelkie transakcje w tej sferze 

odbywają się na zasadzie kupna-sprzedaży.  

Typowe cechy usług to: 

 Niematerialność; 

 Trudność określenia wartości; 

 Ścisły związek usługi z jej wykonawcą; 

  Jednoczesność produkcji i konsumpcji; 

  Indywidualność; 

 Brak możliwości magazynowania i przechowywania.  

6. Ocena jakości usług . 

Normy ISO mają zastosowanie również w sektorze usługowym.  

Nazwa ISO nie stanowi skrótu literowego pełnej nazwy organizacji w języku angielskim. Pochodzi ona 

od greckiego słowa isos znaczącego- równy, równać, dorównywać. Nazwa ISO używana jest 

powszechnie na całym świecie dla określenia Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Zgodnie 

z deklaracją założycieli, podstawowym celem działalności ISO jest przyczynianie się do rozwoju 

normalizacji na całym świecie, ułatwianie wymiany towarów między krajami, świadczenie 

wzajemnych usługi realizowanie stałego współdziałania w dziedzinie nauki, techniki i ekonomii. 

Wśród 25 założycieli ISO, krajów członkowskich ONZ w roku 1946 była również Polska. Obecnie 

organizacja ta skupia ponad 130 narodowych instytucji normalizacyjnych ze wszystkich regionów 



świata. Realizacja celów ISO ma ścisły związek z procesem tworzenia norm jakościowych przez kraje 

wysoko rozwinięte. 

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został 

opublikowany przez British Standards Institution w 1979 roku. W 1987 standard ten stał się normą 

ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów. Norma ta została poprawiona w 

1994 i udoskonalona w 2000 roku zapewniając międzynarodowy sukces systemu zarządzania jakością 

z liczbą ponad 776 000 wydanych certyfikatów wg ISO 9001:2000 w 161 krajach pod koniec 2005 

roku. Kolejne „odświeżenie” standardu miało miejsce w roku 2008 co zaowocowało normą ISO 

9001:2008. Najnowsze wydanie standardu oznaczone jako ISO 9001:2015, zawiera szereg zmian, 

które w największej mierze będą dotyczyły firm usługowych. 

PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality 

management systems – Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które 

powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. 

Do głównych wymagań normy należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, 

zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie 

zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych 

pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).  

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem 

zasad jakości:  

1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów); 

2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju); 

3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie); 

4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od 

jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: 

model APQC; 

5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie 

wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami); 

6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej 

procesów); 

7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na 

analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji); 

8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych 

stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej 

jakości). 
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