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Współczesny łańcuch dostaw ma coraz bardziej wielowarstwowy 
charakter. W przypadku dużych projektów, które wymagają wielu 
pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach, konieczne mogą być 
możliwości współpracy i umowy na wielu poziomach. Co najmniej 38% 
dostawców w sieci Avetta korzysta z usług podwykonawców przy 
wykonywaniu prac i świadczeniu usług dla swoich klientów. Jednak trudno 
jest mieć pełen zestaw informacji na temat tego, którzy podwykonawcy 
pracują nad projektami danej organizacji, którzy spełniają wybrane 
wymagania i w jaki sposób zarządzają nimi główni wykonawcy.

Organizacje często mają trudności z przeprowadzeniem analizy due diligence kluczowych 
dostawców spoza poziomu 1.
Połowa organizacji nie przeprowadza wystarczająco dokładnej analizy due diligence kluczowych 
dostawców z poziomu 2.

Odsetek organizacji, które starają się zrozumieć sposób zarządzania ciągłością 
działania kluczowych dostawców

Rysunek 1: Zagrożenia w przypadku dostawców niższych poziomów 
(źródło: BCI Supply Chain Resilience Report 2021)
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Problemy w zakresie BHP
Zwiększone narażenie na ryzyko związane z bezpieczeństwem i brak odpowiednich 
kontroli może prowadzić do obrażeń lub śmierci, co potencjalnie niesie za sobą poważne 
konsekwencje dla firmy.

Z każdym kolejnym poziomem podwykonawców, operacje i związane z nimi obowiązki wykraczają poza 
zakres widoczności organizacji zatrudniających. Takie okoliczności mogą utrudniać ocenę potencjalnego 
ryzyka związanego z podwykonawcami poziomu 2. i 3., zamiast takie ryzyko ograniczać. Poniżej 
przedstawiono niektóre z najczęstszych zagrożeń stwarzanych przez podwykonawców, które nadal 
stanowią wyzwanie dla odporności łańcucha dostaw:

Naruszenia bezpieczeństwa w miejscu pracy
Często firmy mają niewielki wgląd w standardy bezpieczeństwa przestrzegane przez 
dostawców i podwykonawców poziomu 2. i 3. (lub nie mają go wcale).
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Profil ryzyka podwykonawców

Źródło zakłóceń w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń w łańcuchu 
dostaw (niezwiązanych z COVID-19) w ciągu ostatnich 12 miesięcy
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Rysunek 2: Główne źródło zakłóceń w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń w łańcuchu dostaw 
(niezwiązanych z COVID-19) w 2020 r. (Źródło: BCI Supply Chain Resilience Report 2021)



Ryzyka w zakresie odpowiedzialności pracodawcy
Rozbudowana sieć dostawców może być podatna na kilka rodzajów ryzyka w postaci zagrożeń 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa oraz zgodności z zasadami ESG, za które 
często odpowiedzialność ponosi organizacja macierzysta.

Naruszenia prawne i regulacyjne
Naruszenia wynikające z niewłaściwego zarządzania podwykonawcami obejmują nieodpowiednie 
wykorzystanie materiałów, korupcję, nieludzkie warunki pracy i naruszanie danych.

©2022 Avetta, LLC avetta.com

Kradzież danych i tożsamości
Nawet firmy, które zarządzają własnymi danymi z wykorzystaniem najsolidniejszych zapór i 
zabezpieczeń, mogą paść ofiarą hakerów, jeśli ich zewnętrzni dostawcy wykorzystują 
informacje za pośrednictwem mniej bezpiecznych systemów.

Naruszenie reputacji w wyniku nieetycznych praktyk
Firmy mogą narazić się na kosztowne sankcje lub ucierpieć z powodu utraty reputacji, gdy 
nieświadomie współpracują z podwykonawcami stosującymi nieetyczne praktyki. 

Dzięki rozwiązaniu Avetta do zarządzania podwykonawcami możesz 
uzyskać pełny wgląd w podwykonawców Twoich dostawców. Nasze 
rozwiązanie umożliwia klientom przeglądanie statusu zgodności 
podwykonawców dostawcy i zarządzanie ich statusem zgodności z użyciem 
wariancji. Dostawcy mogą wyszukiwać i dodawać podwykonawców do 
swojej sieci na platformie Avetta Connect™, aby pozyskać ich do pracy dla 
swoich klientów. Dostawcy, którzy współpracują z podwykonawcami 
połączonymi z platformą Connect, są określani jako „główni wykonawcy” – 
wskazuje to, że zarządzają podwykonawcami, w przeciwieństwie do tych 
dostawców, którzy tego nie robią.  

Uzyskaj pełen wgląd w działalność swojego 
przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniu

Avetta do zarządzania podwykonawcami 



Charakterystyka 
rozwiązania

Główni wykonawcy korzystają z tej samej lokalizacji i 
filtrów wyszukiwania, co klienci, aby wyszukiwać 
podwykonawców na całym świecie.

Możesz uzyskać szybki podgląd wszystkich podwykonawców 
pracujących dla określonego głównego wykonawcy. 
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Prosty interfejs użytkownika
Rozwiązanie Avetta do zarządzania podwykonawcami można aktywować prostym przełącznikiem. 
Aktywacja wymaga wyłącznie przełączenia. Nie są potrzebne żadne jednorazowe konfiguracje.

Większa widoczność
Zobacz połączenia, branże, lokalizację i informacje o zgodności dla wszystkich podwykonawców.

Usprawniony proces zawierania umów o podwykonawstwo
Główni dostawcy mogą łatwo znaleźć nowych podwykonawców i połączyć się z nimi w celu 
podjęcia współpracy nad Twoimi projektami.

Konsekwentne spełnianie wymogów zgodności
Podwykonawcy przechodzą przez ten sam poziom wstępnej kwalifikacji i weryfikacji wymogów 
zgodności, co główni wykonawcy. Taki proces pozwala zapewnić spójność na każdym poziomie.

Korzyści
Szybszy czas uzyskania wartości
Podwykonawcy nie są odsuwani od wykonywania pracy, ponieważ nie są częścią firmy 
Avetta i mogą spełnić odpowiednie wymagania przed rozpoczęciem pracy, co zmniejsza 
obciążenie administracyjne klienta. Ponadto dostawcy mogą łatwo sprawdzić, którzy 
podwykonawcy spełniają wymagania od razu po połączeniu.
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Przejdź w dół do 
podwykonawcy, 
aby wyświetlić 
wszystkie szczegóły 
dotyczące jego 
konta i zgodności.
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Poniższy scenariusz pokazuje przykład ro-
zliczania podwykonawców na podstawie liczby 
posiadanych przez nich połączeń z klientami.

Relacje pomiędzy podwykonawcami
Prime Contractor connected to 3 clients

W tym scenariuszu podwykonawca jest podłączony do trzech projektów klienta. Mimo że połączenia z klientem nr 1 i 
klientem nr 2 są realizowane przez głównego wykonawcę, podwykonawca nadal jest odpowiedzialny za wszystkie 3 
opłaty za połączenia z klientami Avetta (klient nr 1, klient nr 2 i klient nr 3).

Klient nr 1 Klient nr 2 Klient nr 3

Główny wykonawca
2 połączenia

Połączenie 
Bezpośrednie

Podwykonawca
3 połączenia

Połączenie 
Pośrednie

Połączenie 
Pośrednie



Wartość dodana 

Zwiększ możliwości organizacji poprzez wyszukiwanie 
podwykonawców i efektywne zarządzanie nimi.
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Dla dostawców 

Wyszukuj nowych 
podwykonawców.

Wybieraj klientów, do których chcesz przypisać 
podwykonawców. Wymagania klienta są automatycznie 

konfigurowane po nawiązaniu połączenia.

Centralnie zarządzaj 
wszystkimi 
podwykonawcami.

Uzyskaj pełną widoczność również 
na poziomie podwykonawców.

Wyświetlaj informacje o 
podwykonawcach w całym 
łańcuchu dostaw.

Dla klientów



Uzyskaj widoczność aż do poziomu 
podwykonawcy dzięki rozwiązaniu do 

zarządzania podwykonawcami firmy Avetta

https://www.avetta.com/request-demoPoproś o prezentację

Monitoruj i zapewniaj 
zgodność każdego 
podwykonawcy.

About Avetta

About Avetta
The Avetta SaaS platform helps clients manage supply chain risk, and their suppliers, to 
become more qualified for jobs. For the hiring clients in our network, we o�er the world’s 
largest supply chain risk management network to manage supplier safety, sustainability, 
worker competency and performance. We perform contractor prequalification and worker 
competency management across major industries, all over the globe, including construction, 
energy, facilities, high tech, manufacturing, mining, and telecom.

For suppliers in our network, our audit and verification services help lower their safety 
incidents rate by 29%. As a result, more than one-third of members find additional job 
opportunities within the first year of joining. In addition, our suppliers receive privileged 
access to the Avetta Marketplace, where dozens of partners o�er special discounts for 
business services like insurance and work gear. Avetta serves more than 500 enterprise 
companies and 125,000 suppliers across 120+ countries.


