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IDENTYFIKACJA ZNACZENIA 
ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z DOSTAWCAMI 
W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

Rafał Tyszkiewicz

Wprowadzenie

S ystem zarządzania relacjami z  dostawcami stanowi 
istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Jest narzędziem budowania dobrych relacji z dostawcami 
opartymi przede wszystkim na relacjach partnerskich. 
Relacje te pozwalają na wybór właściwego dostawcy 
(partnera), efektywny przepływ informacji pomiędzy 
partnerami oraz wspólne rozwiązywanie wszelkich 
problemów organizacyjnych i  technicznych (Bilińska-

-Reformat, 2009, s.  82). Poprzez zarządzanie relacjami 
z  dostawcami należy rozumieć proces zmierzający do 

tworzenia relacji z  dostawcami, w  tym ich monitorowa-
nia i  rozwijania z  uwzględnieniem wszystkich aspektów 
współpracy. Oznacza to, że na równi traktowane są zarów-
no kwestie ekonomiczne, jak i więzi pozaekonomiczne, np. 
koleżeńskie, przyjacielskie, rodzinne itp. Ta problematyka 
wymaga nowego spojrzenia na procesy konkurencji i za-
rządzania, co stanowi wyzwanie zarówno dla menedżera, 
jak i  badaczy zajmujących się tą problematyką z  teore-
tycznego punktu widzenia. Przedsiębiorstwa, które nie 
kształtują swojego otoczenia na drodze relacji, mogą 
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być mniej konkurencyjne, a nieredundancyjny charakter 
ich zasobów, jeśli nie uniemożliwia, to zapewne istotnie 
ogranicza ich elastyczność. Elastyczność stanowi swoistą 
reakcję na niepewność warunków działania organizacji, 
jest jak najbardziej pożądaną cechą organizacji i ważnym 
uwarunkowaniem jej funkcjonowania oraz determinantą 
jej rozwoju. A  jedynym stałym elementem we współcze-
snych organizacjach jest ciągła zmiana technologii, stra-
tegii marketingu i  promocji czy też form prowadzenia 
komunikacji personalnej (Kiełtyka, 2016, s. 8).

Dotychczasowe rozpoznanie problemu oparte na 
studiach polskiej i  zagranicznej literatury, jak również 
badaniach i obserwacjach autora w zakresie zarządzania 
relacjami z  dostawcami pozwoliło zauważyć lukę w  za-
kresie badań ukierunkowanych na identyfikację uwarun-
kowań związanych z  kształtowaniem konkurencyjności 
małych i  średnich przedsiębiorstw przemysłu meblar-
skiego w  obszarze zarządzania relacjami. Uwagę zwraca 
brak, jak dotychczas, w  krajowej literaturze przedmiotu 
kompleksowych, popartych wynikami badań empirycz-
nych opracowań dotyczących zarządzania relacjami z do-
stawcami. Całościową eksploracją zarządzania relacjami 
z dostawcami – ze względu na złożoność zagadnień teo-
retyczno-metodologicznych –  zajmuje się niewielu ba-
daczy. Prace ograniczają się z  reguły do sygnalizowania 
pewnych zjawisk, często bez uzasadnienia empirycznego. 
Niewystarczająca jest liczba publikacji na temat sposobu 
praktycznego upowszechniania zarządzania relacjami 
z dostawcami.

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zarzą-
dzania relacjami z  dostawcami w  budowaniu przewagi 
konkurencyjnej małych i  średnich przedsiębiorstw prze-
mysłu meblarskiego województwa dolnośląskiego. Mając 
na uwadze cel artykułu, postawiono następującą hipotezę 
główną: im skuteczniejszy jest proces zarządzania rela-
cjami z  dostawcami producenta wyrobów meblarskich, 
tym silniejsza jest jego pozycja konkurencyjna. Przed-
stawiona hipoteza została zweryfikowana na podstawie 
systematycznej analizy literatury przedmiotu oraz badań 
empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw 
przemysłu meblarskiego z województwa dolnośląskiego.

Zarządzanie relacjami 
z dostawcami w kształtowaniu 
konkurencyjności przedsiębiorstwa

K onkurencyjność jest kształtowana przez przedsiębior-
stwa na konkretnym rynku (Flak, Głód, 2012, s. 147). 

Jest ona istotna zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i  dla 
otoczenia, w którym ono funkcjonuje. Kształtowanie kon-
kurencyjności uruchamia rywalizację wśród miejscowych 
przedsiębiorstw, dzięki czemu następuje rozwój na danym 
obszarze wyjątkowych zasobów, wyspecjalizowanych 
umiejętności i technologii (Porter, 2001, s. 42). Wymienio-
ne założenie odpowiada także pożądanemu układowi po-
między odbiorcą (przedsiębiorstwem) a jego dostawcami. 
Układ pomiędzy odbiorcą a jego dostawcami powinien być 
postrzegany w długiej perspektywie czasowej, tak jak do-
brze rozumiana współpraca gospodarcza. Niekiedy w lite-

raturze (Landvater, 1992, s. 56) można wskazać określenia 
porównujące układ: odbiorca –  dostawca do dwupasmo-
wej jezdni. A zatem tak jedna, jak i druga strona powinny 
w pewnym zakresie zmienić czy przeorganizować sposób 
prowadzenia interesów po to, aby realizować długofalowo 
politykę win-win. Win-win to często używane określenie 
w literaturze anglojęzycznej, oznaczające obopólne korzy-
ści, stosowane w negocjacjach dotyczących rozwiązywania 
konfliktów w taki sposób, aby wszystkie strony poczuły się 
usatysfakcjonowane (Blikle, 2014).

Funkcjonujące w  Polsce przedsiębiorstwa przemysłu 
meblarskiego należą do jednych z  najbardziej rozwinię-
tych gałęzi gospodarki kraju (Kapuściński i in., 2007, s. 5). 
Specjalizują się w produkcji mebli różnego asortymentu 
o niepowtarzalnym wzornictwie, estetyce i wysokiej jako-
ści wykonania. Możliwości produkcyjne tej branży przed-
siębiorstw pozwalają na przyjmowanie różnorodnych 
zleceń i decydują o wyborze oferty przez dostawcę.

Polska należy do ścisłego grona liderów produkcji 
mebli, a w głównych statystykach światowego handlu me-
blami przemysł meblarski zajmuje czołowe miejsce (Ra-
tajczyk, 2012, s. 12). Należy zaznaczyć, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa meblarskie inwestują w przedsięwzięcia 
innowacyjne, wprowadzając zmiany o  charakterze orga-
nizacyjnym. Ich poziom konkurencyjności jest zdecydo-
wanie wyższy od poziomu innych przedsiębiorstw. Można 
wskazać, że przedsiębiorstwa te znajdują się pod silną 
presją innowacji i  odnotowują stosunkowo wysoki po-
ziom innowacyjności, co skutkuje wysoką konkurencyj-
nością na krajowych i zagranicznych rynkach. Wdrażanie 
innowacji i  utrzymywanie dobrych relacji z  dostawcami 
są w tym przemyśle podstawowym warunkiem uzyskania 
przewagi konkurencyjnej (Polska mebluje Europę, 2015). 
Dobre relacje z  dostawcami dają szansę na zwiększanie 
skali produkcji i sprzedaży, obniżanie kosztów czy popra-
wę jakości wytwarzanych dóbr, usług itd.

Jednym z  mierników konkurencyjności, według 
M. Haffera (1992, s. 79–81), jest skuteczność w osiąganiu 
strategicznych celów konkurowania. Zdaniem T. Kotar-
bińskiego (1982), skuteczność oznacza stopień zbieżności 
rezultatu z  założonym celem. Do celów tych najczęściej 
zalicza się: wzrost rentowności sprzedaży, zdobycie no-
wych rynków, pozyskanie nowych dostawców, satysfakcję 
klientów, wzrost sprzedaży, poprawę pozycji rynkowej, 
a także satysfakcję pracowników. Realizując te cele, przed-
siębiorstwo buduje swoją konkurencyjność i  zdobywa 
przewagę rynkową nad konkurentami. Jest ona przy tym 
uwarunkowana dwoma czynnikami, określanymi jako 
źródła konkurencyjności. Pierwszym z  nich jest sfera 
funkcjonalno-zasobowa obejmująca elementy decydujące 
o potencjale przedsiębiorstwa. Należą do nich: zatrudnie-
nie, organizacja i zarządzanie, finanse, marketing, produk-
cja, logistyka, działalność badawczo-rozwojowa, zasoby 
niematerialne, zarządzanie jakością. Drugim czynnikiem 
jest instrumentarium konkurowania, wykreowane na 
bazie posiadanych zasobów, obejmujące szeroką i zróżni-
cowaną paletę narzędzi możliwych do zastosowania przez 
każde przedsiębiorstwo. W  aspekcie narzędziowym wy-
mienia się najczęściej instrumenty pogrupowane w cztery 
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obszary oddziaływania: jakość, cena, obsługa/usługa oraz 
komunikacja i informacja. Pozwala to na wyodrębnienie 
co najmniej kilkudziesięciu instrumentów konkurowania, 
czyli narzędzi i sposobów pozyskania klientów na warun-
kach służących przedsiębiorstwu (Moroz, 2003, s. 48–49; 
Haffer, 2003, s. 168–169).

Stosowanie idei zarządzania relacjami z  dostawcami 
daje przedsiębiorstwu nowe możliwości kształtowania 
konkurencyjności. Dlatego w  tworzeniu systemu kon-
kurencyjnego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma 
proces kształtowania partnerskich relacji z  dostawcami. 
W  procesie tym relacje z  dostawcami odgrywają ważną 
rolę. Dostawcy są niezbędnymi dla przedsiębiorstwa pod-
miotami, a ich wpływ na kształtowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa wyraża się przede wszystkim w kreowa-
niu jakości i ceny produktu finalnego. 

Z drugiej strony to samo przedsiębiorstwo jest klientem 
dla dostawców, zatem wpływa na ich sukces i przetrwanie. 
Jeżeli spojrzymy na dostawców przez pryzmat rynku, na 
którym funkcjonują, wówczas będziemy mogli zauważyć, 
że cele ich są niemalże tożsame z celami przedsiębiorstwa, 
z którym współpracują (z jednym wyjątkiem – ich usługi 
i  produkty są  dla odbiorcy elementem kosztów, zatem 
będzie on starał się minimalizować ich cenę). Dostawcy, 
w zamian za usługi realizowane na rzecz przedsiębiorstwa, 
względnie w  zamian za dostarczane towary, oczekują 
realizacji przychodów gwarantujących im zysk oraz pew-
ność i stabilność powiązań. 

To właśnie dostawcy produktów wpływają na rozpo-
wszechnianie i  stabilizację marki, więc przedsiębiorstwo 
powinno dbać o  jak najlepsze z  nim relacje oraz ich lo-
jalność (np. poprzez jakość produktów). To, w  jaki spo-
sób dostawca zostanie obsłużony przez przedsiębiorstwo, 
jest uzależnione od posiadania przez niego szczególnych 
umiejętności, które są związane z nawiązywaniem relacji 
z dostawcami (Szwarc, 2012, s. 22–23).

Opisane zależności wskazują na nieograniczoną liczbę 
sposobów osiągnięcia konkurencyjności. Najważniejsze 
z nich są te, które uzyskają akceptację dostawców oraz te, 
które są trudne do skopiowania przez rywali przedsiębior-
stwa (Flak, Głód, 2012, s. 147).

Trudniejszą rzeczą od osiągnięcia konkurencyjności 
jest jej jak najdłuższe zachowanie. Aby przedsiębior-
stwo utrzymało swoją pozycję konkurencyjną, musi 
budować i kreować coraz bardziej oryginalne produkty 
(Adamiak, 2011, s.  45–46). Ważne jest, by źródła, na 
podstawie których opierana jest przewaga, były względ-
nie trwałe i dawały dominację trudną do naśladowania 
przez rywali (Kaleta, 2000, s.  22). Utrzymanie trwałej 
konkurencyjności wymaga od przedsiębiorstwa, aby 
rozwijało ono korzystną współpracę z  innymi podmio-
tami, a także realizowało procesy koncentracji, integracji 
i  konsolidacji, dzięki którym nastąpi rozwój jego zaso-
bów i umiejętności.

Należy też podkreślić, iż skutecznym sposobem na 
umacnianie konkurencyjności jest także kooperacja z do-
stawcami oraz alianse strategiczne. Alianse strategiczne 
z  dostawcami są  formą współpracy w  zakresie dostaw, 
sięgających jeszcze dalej aniżeli powiązania kooperacyj-

ne. W  wielu przypadkach są  one wynikiem współpracy 
między przedsiębiorstwami, której sprzyjają ograniczenia 
liczby dostawców, często do jednego. Z  czasem prze-
stają być oni wyłącznie dostawcami lub kooperantami 
i  zaczynają odgrywać znaczącą rolę w  strategii swoich 
przedsiębiorstw-odbiorców. 

Należy także zauważyć, że zarządzanie relacjami z do-
stawcami to reakcja na ciągle zmieniające się sytuacje 
konkurencji. Wyrazem tego jest rozwój nowych form 
organizacyjnych, takich jak alianse strategiczne. Można 
wyróżnić takie typy aliansów, jak (Monczko, Morgan, 
1994, s.  58–60): full-service, full-partnership oraz limited, 
najbardziej ekstensywne i  w  najmniejszym stopniu zin-
tegrowane. W pierwszych dwóch przypadkach dostawca 
do potencjalnego aliansu jest kwalifikowany już na etapie 
planowania nowego wyrobu. Już na etapie koncepcji po-
wstania, czyli rozwoju nowego produktu, dostawca ma 
znaczący udział i  ponosi odpowiedzialność na poszcze-
gólnych etapach wdrażania i produkcji, aktywnie uczest-
nicząc w pracach przedsiębiorstwa. W przypadku aliansu 
full-service dostawca nie tylko w  określonym obszarze, 
lecz w pełnym zakresie współpracuje na etapie projekto-
wania, prototypowania, produkcji i rozwoju produktu.

Rezultatem tak pojętej współpracy jest nie tylko dosta-
wa, ale szereg działań z nią związanych. Przedsiębiorstwo-

-odbiorca musi liczyć się z  koniecznością zapewnienia 
nieskrępowanego dostępu dostawcy do danych. Przy tak 
ścisłym współdziałaniu rezultatem współpracy jest tak-
że konieczność dostosowania technologii dostawcy do 
wymagań partnera aliansu i  jednocześnie uzależnienie 
kupującego od informacji technologicznej uzyskiwanej 
od dostawcy. Stąd ujawnia się praktyczny problem opar-
cia współpracy na aliansie full-service, wynikający z obaw 
o  zachowanie tajemnicy handlowej, zwrot praw patento-
wych i  licencji, zwrot pożyczek gwarantowanych przez 
partnerów, podział aktywów i pasywów. Mimo iż niektóre 
z  tych elementów są  regulowane prawem, często prowa-
dzą one do konfliktów jeszcze w trakcie trwania aliansu.

W mniejszym stopniu zagrożenia stanowią przeszkodę 
dla rozwoju aliansów full-partnership. Od full-service od-
różniają się momentem ustanowienia aliansu. Partner jest 
poszukiwany spośród dotychczasowych lub potencjalnych 
dostawców, jednak w  tym przypadku całkowicie znana 
jest koncepcja produktu, często jest on już produkowany. 
Alians w tym przypadku nie obejmuje prac projektowych, 
a jedynie produkcję i rozwój. W tym kontekście koniecz-
na jest integracja organizacyjna partnerów, w mniejszym 
stopniu zachodzą obawy o utratę tajemnic gospodarczych.

W  aliansach limited partnerzy oddziałują na siebie 
w  znacznie mniejszym zakresie. Oznacza to, że poza 
spełnieniem wszystkich cech formalnych aliansu strate-
gicznego wiodącą rolę odgrywa w nim przedsiębiorstwo 
kupujące. Dostawca w tym układzie zobowiązany jest do 
dostarczenia wyrobów spełniających w całości wymagania 
stawiane przez partnera. W tym aliansie dostawca nie jest 
odpowiedzialny za rozwój swoich produktów, a w konse-
kwencji wyrobów oferowanych klientowi. 

Ustanowienie strategicznych aliansów dla produko-
wanego czy też nowego produktu wydaje się naturalnym 
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następstwem współpracy z  dostawcami, szczególnie 
w kontekście produkcji zaawansowanych wyrobów, kiedy 
niezbędna jest ścisła kooperacja podmiotów. W  efekcie 
uzyskiwana jest znacząca przewaga konkurencyjna, co jest 
szczególnie istotne, bowiem wcześniejsze strategie reali-
zowane przez odbiorcę charakteryzowały się zbyt małym 
zainteresowaniem w sferze zaopatrzenia materiałowego.

Relacje jako zasób niematerialny w  przedsiębiorstwie 
są  ważnym czynnikiem, który przez realizację wyzwala 
potencjał umiejętności i możliwości połączonych stron, co 
może prowadzić do zbudowania trwałej przewagi konkuren-
cyjnej. Jednak nie każda relacja posiada znamiona zasobu 
strategicznego. Aby tak było, musi ona być pod jakimś wzglę-
dem wyjątkowa (unikalna) i trudna do imitacji. W przeciw-
nym przypadku nie będzie się przyczyniać do odróżniania 
przedsiębiorstwa od konkurencji. Relacje te mogą dotyczyć 
dwóch obszarów. Po pierwsze – mogą mieć na celu zwięk-
szenie dostępu przedsiębiorstwa do środków finansowych; 
po drugie – mogą dotyczyć inwestycji przedsiębiorstwa.

Relacje dostawcy z przedsiębiorstwem stwarzają możli-
wości zyskania przez niego konkurencyjności. W procesie 
kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa istotne 
jest uwzględnienie kształtowania konkurencyjności za-
równo w bieżącej sytuacji, jak też w perspektywie strate-
gicznej. Ważne jest także właściwe wdrożenie zarządzania 
relacjami z  dostawcami w  odniesieniu do całego przed-
siębiorstwa, jak również wielu jego wymiarów. Wprowa-
dzenie zarządzania relacjami z dostawcami w sposób frag-
mentaryczny bądź w wybranych obszarach nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów, a co za tym idzie, nie wzmocni 
konkurencyjności, a może nawet nastąpić pogorszenie się 
sytuacji danego przedsiębiorstwa. 

Bliskie relacje z dostawcą oraz spełnianie jego potrzeb 
powinny być trwale wbudowane w misję i strategię każde-
go przedsiębiorstwa (Egan, 2008, s. 63). Element ten jest 
również podkreślany przez T.J. Petersa i R.H. Watermana 
(2011, s. 23), którzy opisując sukcesy niektórych przedsię-
biorstw i analizując ich przyczyny, stwierdzili, że „Znako-
mite przedsiębiorstwa są naprawdę blisko swych dostaw-
ców. Inne przedsiębiorstwa o tym mówią, a te znakomite 

– po prostu to robią”.
W  obecnych czasach można zauważyć, że partnerskie 

relacje z dostawcami, ze względu na obecną rzeczywistość 
funkcjonowania przedsiębiorstw, mogą stanowić swego ro-
dzaju antidotum na niepewność i burzliwość zglobalizowa-
nego otoczenia zewnętrznego. W tym kontekście mogą one 
być stosowane jako podstawowy czynnik przewagi konku-
rencyjnej. One pozwalają na elastyczne reagowanie na po-
jawiające się zmiany rynkowe, a także podjęcie skutecznych 
działań na rzecz podniesienia przewagi konkurencyjnej.

Istotny wkład dostawców w  kształtowanie konku-
rencyjności przedsiębiorstwa wskazuje na konieczność 
utrzymywania pozytywnych relacji z  nimi, a  także od-
powiedniego zarządzania nimi. Chociaż kształtowanie 
relacji z dostawcami odnosi się do koncepcji SRM (Supply 
Relationships Management), to zasadne wydaje się jej za-
stosowanie per analogia w zarządzaniu relacjami z klien-
tami (Customer Relationship Management), ponieważ 
zarządzanie relacjami z  dostawcami w  sposób pośredni 

wpływa na zadowolenie ostatecznych klientów. Wiele ba-
dań potwierdza pozytywny związek między SRM i CRM 
w  kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw meblar-
skich (Wei-Liang, 2003; Kłos, Fabisiak, 2013), wskazując 
jednoznacznie na kierunek relacji między nimi.

Przykładowo w badaniach L. Andreu i in. (2010) oraz 
X.  Xianqinga i  in. (2015) koncepcja CSR odnosi się do 
strategii biznesowej przedsiębiorstw meblarskich i  po-
winna zapewnić efektywność działań marketingowych, 
sprzedażowych, dystrybucyjnych oraz tzw. obsługi ser-
wisowej i  posprzedażowej. Z  kolei koncepcja SRM znaj-
duje zastosowanie w zarządzaniu relacjami z dostawcami, 
a  głównym jej celem jest podwyższenie efektywności 
relacji między dostawcami a  przedsiębiorstwami. Jest 
ona powiązana z  automatyzacją procedur zamawiania 
i rozliczania zamówień, oceną jakości dostaw i wymianą 
informacji z dostawcami. Umożliwia przedsiębiorstwom 
zoptymalizowanie zarządzania łańcuchem dostaw w celu 
kontrolowania kosztów produktów. Powyższe wskazuje 
na fakt, że w logistyce chodzi głównie o kreowanie i wy-
korzystanie potencjałów efektywności oraz długofalowe 
wspomaganie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. Inte-
gracja ogniw łańcucha dostaw zorientowana jest na two-
rzenie świadczeń dla klientów w ramach zarządzania łań-
cuchem dostaw. W łańcuchach tych dostawcy odgrywają 
coraz istotniejszą rolę, gdyż to oni w  znacznym stopniu 
warunkują, że wytwarzane produkty spełniają wymaga-
nia klientów. Dlatego też pozytywne relacje z nimi mogą 
przyczynić się do większego zadowolenia klienta. Fakt ten 
wydaje się potwierdzać pogląd, że uzyskanie odpowied-
niego poziomu zadowolenia klienta wymaga utrzymania 
odpowiednich relacji z dostawcami wzdłuż całego łańcu-
cha dostaw.

W  kontekście prowadzonych rozważań zarządzanie 
logistyczne, będące działalnością kreującą całościową 
koncepcję przedsięwzięć logistycznych, uwzględniającą 
ich przebieg zarówno w przedsiębiorstwie, jak i u partne-
rów, jest swego rodzaju „klamrą” spinającą (integrującą) 
wszystkie ogniwa łańcucha tworzenia wartości dla jak 
najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta. Zarządzanie 
logistyczne wydaje się zatem łączyć zarządzanie relacjami 
z dostawcami i odbiorcami. 

Metoda badawcza

B adania przeprowadzone w formie ankiety bezpośred-
niej miały na celu identyfikację zarządzania relacjami 

z  dostawcami, szczególnie jako czynnika przewagi kon-
kurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu 
meblarskiego. Ankieta, zawierająca pytania o charakterze 
zamkniętym i  otwartym, diagnozowała opinie samych 
przedsiębiorców w kontekście zarządzania relacjami z do-
stawcami w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Do badania zaproszono 450 przedsiębiorstw przemy-
słu meblarskiego województwa dolnośląskiego. Przed-
siębiorstwa proszone były o wzięcie udziału w badaniu 
drogą telefoniczną. Do podmiotów (respondentów) ro-
zesłano kwestionariusze ankiet drogą elektroniczną lub 
pocztową. 
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Telefoniczne zaproszenie do wypełnienia kwestiona-
riusza ankiety miało zmniejszyć w  założeniu skłonność 
respondentów do odmowy w  badaniu. Kwestionariusz 
ankiety uzyskano od 130 przedsiębiorstw o  różnej wiel-
kości, odmiennym profilu działalności, zlokalizowanych 
w różnych gminach województwa dolnośląskiego, z czego 
110 ankiet poddano analizie ilościowej i  jakościowej, co 
stanowiło 24,4% zwrotności. Próba badawcza była wystar-
czająco liczna i o tak dużym zróżnicowaniu, że pozwoliło 
to na dokonywanie uogólnień. Próbę badawczą można tym 
samym traktować jako reprezentacyjną dla województwa 
dolnośląskiego. Respondentami byli menedżerowie, przed-
stawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw meblarskich 
dysponujący odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Zakres 
czasowy badań obejmował dwie fazy: rozpoznawczą (od 
lutego do maja 2013 r.) i zasadniczą (w roku 2014). 

Ocena zarządzania relacjami 
z dostawcami w kontekście 
konkurencyjności 

P rzeprowadzone badania empiryczne wskazują, że polskie 
przedsiębiorstwa meblarskie województwa dolnośląskie-

go traktują współpracę z  dostawcami jako istotny czynnik 
przewagi konkurencyjnej. Weryfikując hipotezę brzmiącą: 
Im wyższy stopień skooperowania dostawców, tym większa 
intensywność stosowania wewnętrznych audytów sprawdza-
jących dostosowanie dostawcy do wymogów jakościowych 
zadeklarowanych w  podpisanej umowie, należało ustalić, 
czy rzeczywiście większość przedsiębiorstw stosuje te audyty. 
W  celu poprawności weryfikacji postawionej hipotezy ba-
dawczej poddano analizie odpowiedzi na następujące pytania: 

• czy współpraca przedsiębiorstwa z  dostawcami wymaga 
zarządzania relacjami, które przyczyniają się do wzrostu 
pozycji konkurencyjnej?

• jaki jest stopień oceny poprawności procesów w  za-
kresie zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo 
z dostawcami?
Zdecydowana większość (64,5%) stosuje wewnętrzne 

audyty dostosowania dostawcy do wymogów jakościowych 
zadeklarowanych w  podpisanej umowie i  uważa, że współ-
praca z  dostawcami wymaga zarządzania relacjami, które 
przyczyniają się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przed-
siębiorstwa. Analizując problematykę współpracy badanych 
przedsiębiorstw z  dostawcami, należy wskazać na najtrud-
niejsze problemy i określić sposób ich rozstrzygania. 

Do najtrudniejszych problemów współpracy respondenci 
zaliczyli: brak dostępności zamawianego towaru w  magazy-
nie dostawcy (29,1%) i nieterminowość dostaw (21,9%), zbyt 
wysokie ceny (20,0%), a w dalszej kolejności niepoprawność 
składnych zamówień, tj. brak dokumentacji i  uszkodzony 
towar (po 14,5%). Z kolei jako kluczowy sposób rozstrzyga-
nia problemów współpracy z dostawcami wskazane zostały 
dodatkowe rabaty – 41,8%, kary umowne – 29,1% i obniżki 
cenowe –  29,1%. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na to, 
że przy wprowadzeniu wyrobów na rynek występują dwie 
strategie cenowe: wysoka lub niska cena. Wprowadzenie na 
rynek wyrobów o  wysokiej cenie ogranicza popyt, ale daje 
możliwość stosowania upustów cenowych – rabatów.

Uwzględnianie relacji z dostawcami w ogólnej strategii 
w dużej mierze zależne jest od pozycji przedsiębiorstwa 
meblarskiego na obsługiwanym rynku. Strategia kon-
kurencji koncentruje się na takich działaniach przed-
siębiorstwa, które zapewnią mu uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej, tj. relatywnej przewagi nad innymi „gra-
czami” w obsługiwanym segmencie odbiorców. Zdobycie 
przewagi konkurencyjnej to znalezienie odpowiedzi na 
pytanie: jak zostać liderem? Badane przedsiębiorstwa 
najczęściej określały swoją pozycję jako silniejszą od 
głównych konkurentów, ale zdecydowanie nie lidera. Tę 
kategorię wybrało 37 ankietowanych. Następna wybie-
rana na obsługiwanym rynku jest pozycja lidera pod 
względem jakości (30 przedsiębiorstw), na trzecim zaś 
miejscu uplasowała się pozycja dominująca (25), tylko 
8 przedsiębiorstw określiło swoją pozycję jako lidera pod 
względem kosztów. 

Najczęściej wymieniane silniejsze pozycje od głów-
nych konkurentów wskazują, że w  badaniach wzięły 
udział przedsiębiorstwa, których celem jest wytwarzanie 
produktów/dostarczanie usług o coraz to wyższej jakości, 
niższych kosztach i  częstsze oferowanie nowych produk-
tów/usług, co w  konsekwencji sprzyja budowie partner-
skich relacji. To, że większość badanych przedsiębiorstw 
(70,9%) posiada ogólną strategię uwzględniającą relacje 
z dostawcami – jako dokument oficjalny lub nieoficjalny 

– może wiązać się z tak silną pozycją tych przedsiębiorstw.
Dla przedsiębiorstw meblarskich wprowadzane audy-

ty i  kontrole wewnętrzne są  o  tyle istotne, o  ile umowa 
o standard usługi (ang. SLA – Service Level Agreement) 
z  dostawcą zawiera warunek o  okresowych sprawdzia-
nach realizacji usługi. Należy wspomnieć, że umowy 
o  standard usługi (SLA) są  to umowy bądź kontrakty 
z dostawcami, określające przedmiot oraz standard usługi, 
które są  przedmiotem świadczenia, zawierające również 
zakres odpowiedzialności i priorytety. Same umowy SLA 
to zobowiązania objęte kontraktem.

Przedsiębiorstwo sprawdza, jak dostawcy wywiązują 
się z umowy, dlatego dokonuje regularnej kontroli działań 
dostawców, bo uważa, że jest to najbardziej obiektywny 
sposób oceny relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a  do-
stawcą. Dlatego uważa się, że najbardziej obiektywnym 
sposobem oceny relacji pomiędzy przedsiębiorstwem 
a dostawcą jest sprawdzenie, czy realizacja usługi przebie-
ga zgodnie z zawartą umową (Witkowski, 2010). 

Dla weryfikacji postawionej hipotezy istotna wydaje 
się ocena aktualnego systemu zarządzania relacjami z do-
stawcami i  ocena procesów z  punktu widzenia kształto-
wania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W  tym przy-
padku zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, gdzie: 
5 oznacza najwyższą ocenę, a 1 najniższą ocenę.

Biorąc pod uwagę weryfikację hipotezy, ocenie pod-
dano aktualny system zarządzania relacjami z  dostawca-
mi w  kontekście kształtowania pozycji konkurencyjnej. 
W tym celu poproszono respondentów o przygotowanie 
znaczenia systemu zarządzania relacjami z dostawcami.

Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnego 
systemu zarządzania relacjami z dostawcami uszeregowa-
nych według wskazań respondentów pokazuje rysunek 1. 
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Badani respondenci wskazali, że system zarządzania 
relacjami z  dostawcami umożliwia racjonalne wykorzy-
stanie zasobów przedsiębiorstwa (55,4%) i uzyskiwanie na 
bieżąco informacji o  wysokości jego wykorzystanych za-
sobów w zakresie współpracy z dostawcami (51,8%). Wy-
sokie noty (ponad 40%) osiągają także takie kategorie, jak: 
oparcie systemu zarządzania relacjami z  dostawcami na 
racjonalnych analizach i  faktycznych potrzebach zgłasza-
nych przez pracowników i  dostawców (46,4%), systema-
tyczne otrzymywanie z systemu sprawozdawczości infor-
macji o osiąganiu przez przedsiębiorstwo wyznaczonych 
celów z  dostawcami (44,6%) i  o  relacjach z  dostawcami 
w  trakcie realizowanych zadań (43,6%) oraz umożliwia-
nie przez system informacji racjonalnego podejmowania 
decyzji (40,9%).

Analizując wskazania respondentów, należy zwrócić 
uwagę na bardzo niewielki odsetek odpowiedzi nega-
tywnych. W przypadku oceny znaczenia danego zakresu 
średnio 10,5% wskazań dotyczy odpowiedzi „nie” i „ra-
czej nie”.

Istotna wydaje się także ocena poprawności procesów 
realizowanych w  przedsiębiorstwie. Jak stwierdza A. Jur-
czuk (2016, s. 42), orientacja na procesy jest powszechnie 
adaptowanym paradygmatem projektowania i  dosko-
nalenia organizacji. Należy też zwrócić uwagę, że każde 
przedsiębiorstwo, chcąc zapewnić sobie właściwe warunki 
egzystencji i  rozwoju, winno wprowadzać i  doskonalić 

procesy (Bitkowska, 2016, s. 4). Istotna wydaje się także 
ocena poprawności procesów z punktu widzenia pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozkłady odpowiedzi 
wskazań respondentów ocen prezentowanych procesów 
w  przedsiębiorstwie, uszeregowane według następującej 
skali wskazań respondentów: 1 – bez znaczenia; 2 – małe 
znaczenie; 3  – średnie znaczenie; 4  – duże znaczenie; 
5 – bardzo duże znaczenie, obrazuje tabela 1.

Poprawność procesów realizowanych w  badanych 
przedsiębiorstwach zdecydowana większość responden-
tów oceniła na 3 punkty i 4 punkty. Respondenci 3 punkty 
przyznali procesom: zarządzanie relacjami zewnętrznymi 
(44,6%), formułowanie strategii (40,1%) i  zasilanie w  in-
formację (40,1%). Rzadziej występującym procesem jest 
kontrola w zakresie zadań (29,1%). Po 4 punkty otrzymały: 
planowania w zakresie zadań (39,2%), kontrola w zakresie 
zadań (30,9%) i zarządzanie obiegiem informacji (30,9%), 
natomiast 18,2% respondentów oceniło system motywacji 
w zakresie zadań na 4 punkty. Największą liczbę 5 punk-
tów dostały procesy kontroli w  zakresie zadań (19,1%), 
a najmniejszą proces zarządzania relacjami zewnętrznymi 
(10,9%) oraz planowanie w zakresie zadań realizowanych 
z dostawcami (10%).

Jako zdecydowanie zły (1  punkt) największą liczbę 
wskazań uzyskał system motywacji w  zakresie zadań 
(6,4%), a najmniejszą procesy: kontrola w zakresie zadań 
(0,9%), wycena kosztów zadań (0,9%) i  zarządzanie rela-

Rys. 1. Ocena aktualnego systemu zarządzania relacjami z dostawcami
Źródło: opracowanie własne
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cjami zewnętrznymi (0,9%). Respondenci 2  punkty (co 
oznacza ocenę złą) dali systemowi motywacji w zakresie 
zadań (29,1%), formułowaniu strategii (13,6%) i wycenie 
kosztów zadań (13,6%). 

Analizując wyniki, można stwierdzić, że w  badanych 
przedsiębiorstwach istnieje określony system zarządzania 
relacjami, a ocena przez respondentów poprawności pro-
cesów jest przykładem, że współpraca przedsiębiorstwa 
z  dostawcami wymaga zarządzania relacjami. Dzięki za-
prezentowanym badaniom i wnioskom można uznać, iż 
dowodzą one prawdziwości postawionej hipotezy.

Podsumowanie 

S kuteczne zarządzanie relacjami z  dostawcami przy-
czynia się do wzrostu przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego z województwa 
dolnośląskiego. Wyniki badań wskazują na konieczność 
spojrzenia na przedsiębiorstwa przez pryzmat procesów 
i wykonywanych w nich działań. Dzięki temu podejściu 
usprawnia się współpracę pomiędzy pracownikami i  re-
lacje z  dostawcami, znającymi przebieg procesu, w  któ-
rym uczestniczą, jego celem oraz swoją w nim rolą. Jest 
to szersze spojrzenie na wykonywaną przez siebie pracę 
w  aspekcie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa ani-
żeli w przypadku spojrzenia jedynie przez pryzmat trady-
cyjnych funkcji zarządzania.

Obecnie produkowane meble, ze względu na zastoso-
wane podstawowe rozwiązania konstrukcyjne, nie różnią 
się w  sposób zdecydowany od tych wytwarzanych w  la-
tach poprzednich. Jednak są to jakościowo inne produkty, 
głównie z  powodu partnerskich relacji z  dostawcami 

i  dokonanych innowacji w  dziedzinie wytwarzania, jak 
i związanych z tym kosztów organizacji produkcji, obsłu-
gi, marketingu czy finansowania. Kluczową rolę w  tym 
zakresie odgrywa audyt, ponieważ jest on podstawowym 
mechanizmem kontrolnym, mającym zagwarantować 
realizację założonego programu doskonalenia jakości. 
Celem audytu nie jest wyszukiwanie winnych, lecz spraw-
dzenie, czy przyjęte procedury działania są  rzeczywiście 
przestrzegane i doskonalone.

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących 
zarządzania relacjami z dostawcami zauważono, że jest to 
problematyka, której nie poświęcono zbyt dużo miejsca 
w  polskiej literaturze przedmiotu. W  związku z  tym lite-
ratura dotycząca zarządzania relacjami z  dostawcami nie 
jest obszerna, a niektóre pojęcia w niej definiowane są nie-
jednoznaczne. W  krajowej literaturze przedmiotu trudno 
doszukać się kompleksowych, popartych wynikami badań 
empirycznych zagadnień z dziedziny zarządzania relacjami 
z dostawcami, a poszczególne prace ograniczają się z reguły 
do sygnalizowania pewnych zjawisk, często bez uzasadnie-
nia empirycznego. Brak również badań w  zakresie oceny 
poziomu partnerstwa z  dostawcami. Niewystarczająca 
jest liczba publikacji na temat sposobu praktycznego upo-
wszechniania zarządzania relacjami z dostawcami.

Badania przeprowadzone przez autora pozwoliły do-
strzec ogromną różnorodność i  złożoność problemów, 
które towarzyszą procesowi zarządzania relacjami z  do-
stawcami. Umożliwiły pozyskanie danych o  warunkach 
zarządzania relacjami z  dostawcami w  odniesieniu do: 
strategii przedsiębiorstwa, zbadania formalnej strony za-
kresu doboru dostawców, zarządzania relacjami z dostaw-
cami w kontekście efektów rynkowych.

Tab. 1. Punktowo-procentowa ocena poprawności procesów w przedsiębiorstwie

Procesy

Skala ocen
1 – bez znaczenia, … , 5 –
bardzo duże znaczenie

1 2 3 4 5

Formułowanie strategii w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo 
z dostawcami 5,4 13,6 40,1 29,1 11,6

Planowanie w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 1,8 19,1 29,9 39,2 10,0

Kontrola w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 0,9 20,0 29,9 30,9 19,1

Zasilanie w informacje w zakresie zadań realizowanych Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 1,8 15,4 40,1 27,3 15,4

Wycena kosztów zadań w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo 
z dostawcami 0,9 13,6 37,3 28,2 20,0

System motywacji w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 64 29,1 35,4 18,2 10,9

Zarządzanie relacjami zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez Twoje 
przedsiębiorstwo z dostawcami 0,9 19,1 44,6 25,4 10,0

Zarządzanie obiegiem informacji w zakresie zadań realizowanych przez Twoje 
przedsiębiorstwo z dostawcami 1,8 19,1 36,4 30,9 11,8

Źródło: opracowanie własne
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Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że wy-
bór odpowiedniego dostawcy i utrzymanie z nim właści-
wych relacji jest niezwykle ważnym czynnikiem przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw. Decyzja o  tym, jakiego 
dostawcę przedsiębiorstwo wybierze, zależy głównie od 
jakości oraz ceny. Właściwie wybrany dostawca i  ofero-
wany przez niego produkt, powiązany z  terminowością 
i  kompletnością dostaw oraz przestrzeganiem wcześniej 
ustalonych zasad, może stanowić bardzo silne ogniwo 
w każdym mniejszym czy większym przedsiębiorstwie. 

dr Rafał Tyszkiewicz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zarządzania
e-mail: rtyszkiewicz@spoleczna.pl
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Identifying the Meaning of  
the Supply Relationship Management  
in Shaping Competitiveness of Small  
and Medium-sized Enterprise  
Furniture Industry

Summary

Management of suppliers relations requires a  new 
approach to the processes of competition and man-
agement, which is a  challenge for both managers and 
scientists who research the topic from the theoretical 
point of view. Competition is shaped by enterprises on 
a  particular, defined market. It is crucial not only for 
the enterprise itself but also for the environment which 
influences the enterprise. Shaping the competitiveness 
triggers the rivalry among local firms, thanks to which 
the development of unique resources, specialized skills 
and technologies have been stimulated. The aim of the 
article is to identify the significance of the supply rela-
tionship management in creating the advantage in the 
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competition of the small and medium – sized enterpris-
es in the furniture industry in Dolnośląskie Voivodship. 
Having in regard the aim of the article , a  following 
main hypothesis has been put forward: the more effec-
tive the supply relationship management process, the 
stronger is the competition position of the furniture 
industry enterprises in the Dolnośląskie Voivodship. 

The results of the verification have been presented in 
hereby article.

Keywords

Supply Relationship Management, competitiveness, 
environment,  enterprise
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