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Kurs:  Zasady obrotu towarowego 

1 Zasady regulujące składanie i rozliczanie zamówień 

1.1 Zamawianie towarów według grup asortymentowych 

Towar to główny przedmiot obrotu w wymianie handlowej. Towarem nazywa 
się dobra przeznaczone na sprzedaż. Są to zarówno wyroby gotowe, jak i  zapasy 
produktów w placówkach handlowych1. 

1.1.1 Asortyment towarowy 

Asortyment towarowy to ogół towarów wystawionych do sprzedaży. 

W praktyce gospodarczej rozróżnia się asortyment produkcyjny i handlowy. Jego 
podstawową jednostką są towary. 

Asortyment produkcyjny to efekt działalności jednego producenta.  
Jest on: 

 bardziej jednorodny ze względu na zastosowanie identycznych lub podobnych 
surowców oraz technik i technologii wytwarzania; 

 najczęściej ograniczony pod względem liczby odmian i rodzajów towarów 
ze względu na możliwości produkcyjne wytwórcy. 

Asortyment handlowy to ogół towarów celowo dobranych i kompletowanych, 
tak aby w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby klientów. Każda placówka 
handlowa tworzy własny asortyment uwzględniający potrzeby swoich klientów 
(rysunek 1.1.). 

                                                                 
 
 
1 Andrzejczak D., Ustalanie asortymentu handlowego. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii 
Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006, s. 7 
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Rysunek 1.1 Tworzenie asortymentu handlowego 

Źródło: Andrzejczak D., Mikina A., Rzeźnik B., Wajgner M., Organizacja sprzedaży, Część 1, WSiP,  
Warszawa 2010, s. 71 

Większość placówek handlowych dba o różnorodność asortymentu. Dzięki temu 
klient ma możliwość wyboru z szerokiej oferty towarowej pochodzącej od różnych 
producentów. 

Jeżeli placówka handlowa oferuje sprzedaż towarów jednej branży, wówczas 
rozbudowuje swoją ofertę w zakresie odmian i rodzajów towarów. Pozwala to klientom 
łatwiej identyfikować sklep i jego ofertę handlową. Przykładem tego typu placówek są: 
sklepy meblowe, obuwnicze oraz odzieżowe. 

Sklepy wielobranżowe oferują swoim klientom podstawowe produkty wielu 
branż. Ułatwia to codzienne zakupy – w jednym sklepie można nabyć najpotrzebniejsze 
artykuły. 

Rodzaje asortymentu handlowego2 

Asortyment handlowy, w przeciwieństwie do produkcyjnego, jest celowo 
dobranym zestawem towarów, które powinny uzupełniać się wzajemnie, tak by 
stworzyć jak najlepszą ofertę handlową i zapewnić ekonomiczną opłacalność działania. 

Dobierając asortyment towarowy, należy w pierwszej kolejności określić profil 
działania placówki handlowej. 

Towary charakterystyczne dla profilu działalności tworzą asortyment 
podstawowy. Powinien on być w ciągłej sprzedaży. 

Przeważnie placówki handlowe rozszerzają swoją ofertę towarową 
o asortyment uzupełniający. Tworzą go na ogół towary komplementarne 
                                                                 
 
 
2 Andrzejczak D., Ustalanie asortymentu handlowego. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii 
Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006, s. 9-11 
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do asortymentu podstawowego. Zdarza się jednak, że sklep wprowadza asortyment 
różny od podstawowego, na przykład okulary do sklepu kosmetycznego czy prasę do 
sklepu spożywczego. Dobierając w taki sposób ofertę handlową, należy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwości chemiczne i fizyczne towarów oraz możliwości 
ich przechowywania w placówce handlowej.  

Asortyment handlowy może być: 

 szeroki-płytki; 

 szeroki-głęboki; 

 wąski-głęboki; 

 wąski-płytki. 

Asortyment szeroki-płytki obejmuje wiele towarów, wśród których nie ma 
wyboru w zakresie kolorów, odmian, rodzajów. Za przykład mogą tu posłużyć sklepy 
wiejskie, w których możemy kupić zarówno produkty spożywcze, jak i przemysłowe, 
to jest środki piorące, artykuły papiernicze, znicze, żarówki. Mimo tej różnorodności 
towarów oferta takich sklepów jest bardzo płytka, na przykład do wyboru są tylko dwa 
rodzaje zniczy. 

Asortyment szeroki-głęboki posiadają duże placówki handlowe, takie jak 
supermarkety, hipermarkety. 

Asortyment wąski-głęboki pozwala określić specjalizację danej placówki 
handlowej. Tego rodzaju asortymentem charakteryzują się sklepy branżowe, 
na przykład kosmetyczne, mięsne, obuwnicze. 

Asortyment wąski-płytki to najczęściej asortyment uzupełniający, na przykład 
w kiosku, gdzie oprócz prasy można kupić szampon do włosów, jednak nie ma 
możliwości wyboru spośród różnych odmian jednej marki. 

1.1.2 Klasyfikacja pozycji asortymentowych3 

W strukturze asortymentu można wyróżnić cztery najistotniejsze pozycje: 

 rodzina produktów – największa jednostka podziału asortymentowego. Zakresem 
obejmuje klasy produktów zaspokajające szeroko rozumiane potrzeby 
warunkujące egzystencję człowieka w danym środowisku; 

 klasa lub kategoria produktu – grupa produktów z bardzo mocnymi powiązaniami 
funkcjonalnymi. Jest to zestaw produktów wyodrębnionych na podstawie 
podobieństwa składu surowcowego, technologii wytwarzania i przeznaczenia; 

 linia produktu – grupa produktów ściśle ze sobą powiązanych pod względem 
przeznaczenia, skierowana do konkretnej grupy klientów, związana zbliżonym 
poziomem cen lub sprzedawana za pomocą określonych kanałów dystrybucji; 

                                                                 
 
 
3 http://mfiles.pl/pl/index.php/Klasyfikacja_pozycji_asortymentowych 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Klasyfikacja_pozycji_asortymentowych
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 pozycja produktu – najmniejsza jednostka podziału asortymentowego. Może to 
być artykuł lub też rodzaj usługi. Podobnie jak w przypadku poprzednich szczebli 
hierarchii produktowej określa się go przez przeznaczenie, surowiec i technologię, 
ale przy uwzględnieniu takich kryteriów jak rozmiar, waga, model, cena, kolor 
i inne. 

Aby podsumować materiał dotyczący asortymentu handlowego, obejrzyj 
prezentację multimedialną zamieszczoną w tym module. 

1.1.3 Czynniki wpływające na wielkość i strukturę asortymentu 

Najistotniejsze czynniki, jakie należy uwzględnić przy doborze asortymentu 
handlowego, to: 

 popyt na dany towar; 

 wygoda klienta w zakresie zaopatrzenia; 

 ryzyko związane z obrotem towarowym; 

 rodzaj towaru i jego właściwości; 

 organizacja pracy jednostki handlowej (ciągłość i rytmiczność pracy); 

 wielkość i możliwości techniczne jednostki handlowej; 

 rentowność obrotu; 

 rodzaj placówki handlowej; 

 możliwości finansowe jednostki handlowej. 

1.1.4 Źródła zakupu towarów4 

Na wybór źródeł zakupu towarów powinny wpływać następujące czynniki: 

 wartość użytkowa towaru, czyli zdolność do zaspokajania potrzeb, wyrażona 
w jakości, nowoczesności i właściwościach; 

 wysokość marż i kosztów handlowych związanych z danym źródłem zakupu 
towarów; 

 cena towaru; 

 możliwość dopasowania dostaw do zmiany w popycie; 

 terminowość dostaw. 

Na wybór dostawcy wpływa: 

 odległość od dostawcy; 

 jakość nabywanych towarów oraz ich pozycja na rynku; 

                                                                 
 
 
4 http://www.zsh.edu.pl/dodatki/informator/zakup_towarow.htm 

http://www.zsh.edu.pl/dodatki/informator/zakup_towarow.htm
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 warunki, na jakich nabywa się towar: cena, upusty, forma zapłaty; 

 poziom obsługi reprezentowany przez dostawcę, na który wpływają takie czynniki 
jak: 

− kanały dystrybucji, 

− przechowywanie produktów, 

− transport produktów; 

 możliwości transportowe – wybór najtańszego środka transportu; 

 wiarygodność dostawcy: słowność, łatwość złożenia zamówienia, pewność 
dostawy. 

1.1.5 Zamawianie towarów 

Pracownik, który jest odpowiedzialny za zaopatrzenie, musi tak ustalić rodzaj 
i wielkość dostawy, by uniknąć: 

− zgromadzenia nadmiernych zapasów; 

− narażenia firmy na utratę zdolności płatniczej; 

− zakupu towarów niecieszących się zainteresowaniem klientów. 

Do ustalania wielkości zapotrzebowania stosuje się wzór:  

Zp + Za = S + Zk 

Za = (S + Zk) – Zp 

Zp – zapas początkowy 

Za – zapotrzebowanie na towary 

S – wielkość sprzedaży 

Zk – zapas końcowy 

1.2 Przygotowanie dokumentacji przyjęcia towaru 

1.2.1 Dokumenty przychodu towarów5 

Wyróżnia się następujące rodzaje dokumentów przyjęcia towaru: 

− PZ (przyjęcie zewnętrzne); 

− PW (przyjęcie wewnętrzne); 

− ZW (zwrot wewnętrzny); 

− MM (przesunięcie międzymagazynowe). 

                                                                 
 
 
5 http://www.zspczarnkow.edu.pl/interklasa/2013/materialy_nauczycieli/przedmioty_zawodowe/ 

http://www.zspczarnkow.edu.pl/interklasa/2013/materialy_nauczycieli/przedmioty_zawodowe/
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Charakterystyka dokumentów przychodu towarów 

 Dokument PZ – przyjęcie zewnętrzne. 

Rysunek 1.2 Przykładowy dokument PZ 

Źródło: http://accounts.republika.pl/syntetyka_matmat.html 

Dokument ten stosowany jest przy zakupie towaru oraz nieodpłatnym przyjęciu 
(wymagana adnotacja „nieodpłatne przyjęcie”). Odpowiedni pracownik magazynu 
wystawia go na podstawie faktury lub rachunku uproszczonego. Dokument jest 
wystawiany w trzech kopiach: 

− oryginał – składany jest do działu księgowości; 

 

http://accounts.republika.pl/syntetyka_matmat.html
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− pierwsza kopia – dołączana jest do faktury; 

− druga kopia – pozostaje w aktach magazynu. 

Dokument powinien zawierać: pieczątkę i numer zakładu, numer dokumentu 
magazynowego, dokładny adres dostawcy oraz jego NIP i REGON, numer faktury VAT 
lub rachunku uproszczonego, dokładną nazwę materiału, otrzymaną ilość towaru, datę 
oraz podpis osób zarządzających przyjmowaniem materiałów. 

 Dokument PW – przyjęcie wewnętrzne. 

Rysunek 1.3 Przykładowy dokument PW 

Źródło: http://drukidobre.pl/photos/prods/3265_1_l.jpg 

Przyjęcie wewnętrzne to dokument, który umożliwia korektę stanów 
magazynowych, w przypadku zwiększenia ilości towaru na stanie. Nie wymaga on 
podania kontrahenta, od którego pochodzi towar, ponieważ może to być materiał 
własnej produkcji. 

Dokument powinien zawierać: numer dokumentu, dane dostawcy (nazwę 
firmy, dokładny adres), wartość przyjętego towaru oraz jego ilość, datę przyjęcia oraz 
podpis osoby wystawiającej dokument. 

http://drukidobre.pl/photos/prods/3265_1_l.jpg
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 Dokument ZW – zwrot wewnętrzny. 

Rysunek 1.4 Przykładowy dokument ZW 

Źródło: http://accounts.republika.pl/syntetyka_matmat.html 

Jest on podstawą udokumentowania zwrotu materiału. Dokument jest 
wystawiany w trzech kopiach: 

− oryginał – kierowany jest do działu księgowości; 

− pierwsza kopia – przekazywana jest jednostce zwracającej materiał; 

− druga kopia – przeznaczona jest dla magazynu. 

Powodem zwrotu towaru może być: 

− pobranie materiału w ilości większej niż wymagana; 

− pomyłkowe pobranie niewłaściwego materiału; 

− zaoszczędzenie materiału; 

− wykrycie podczas kontroli tak zwanego zapasu nieprawidłowego. 

Dokument ten powinien zawierać następujące dane: pieczątka jednostki 
organizacyjnej zwracającej towar, numer magazynu przyjmującego materiał, numer 
kolejny dokumentu, nazwa materiału i jednostka miary, jego ilość i cena, indeks 
materiałowy, data i podpis osoby wystawiającej i zatwierdzającej ZW oraz osób 
odpowiedzialnych za magazyn. 

 Dokument MM – przesunięcie międzymagazynowe.  

 

http://accounts.republika.pl/syntetyka_matmat.html
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Rysunek 1.5 Przykładowy dokument MM 

Źródło: http://accounts.republika.pl/syntetyka_matmat.html 

Podstawowy dokument potwierdzający przemieszczenie materiałów pomiędzy 
magazynami, sporządzany w trzech egzemplarzach: 

− oryginał – kierowany jest do działu księgowości; 

− pierwsza kopia – przekazywana jest do magazynu wydającego; 

− druga kopia – przekazywana jest do magazynu przyjmującego. 

Dokument powinien zawierać: symbol magazynu zdającego materiał, symbol 
magazynu przyjmującego materiał, dokładną nazwę i ilość materiału, symbol PKWiU, 
jednostkę miary, cenę i datę. 

1.3 Określenie poziomu zapasu magazynowego 

1.3.1 Ewidencja zapasów  

Wartość zapasów, które znajdują się w magazynach, uzasadnia potrzebę ich 
właściwego ewidencjonowania. Każdy magazyn ma obowiązek prowadzenia ewidencji 
ilościowej przechowywania dóbr materialnych. 

W przypadku ręcznego (tradycyjnego) systemu prowadzenia ewidencji (bez 
użycia komputerów) wykorzystuje się w tym celu karty asortymentowe, na których 
odnotowuje się każde zajście, związane z wydaniem i przyjęciem zapasów oraz 
wprowadza się aktualny stan zapasu. 

 

http://accounts.republika.pl/syntetyka_matmat.html
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Na jednej karcie można zapisać ruch i stan tylko jednego asortymentu o tej samej 
nazwie, wymiarze, jednostce miary, rodzaju i gatunku. Dodatkowo na każdej karcie 
powinien znaleźć się symbol indeksu materiałowego, według którego prowadzi się 
układ kartoteki. 

Poza kartoteką do celów ewidencyjnych mogą być wykorzystywane także 
rejestry kart ewidencyjnych i okresowe zbiorcze zestawienia dokumentów (raporty 
magazynowe), sporządzane najczęściej co dziesięć dni6. 

W magazynach przyjęć przedsiębiorstw powinien być również prowadzony 
rejestr otrzymanych przesyłek, w celu bieżącego informowania komórki zaopatrzenia 
lub sprzedaży o otrzymanym asortymencie materiałów i towarów. 

W dzisiejszych czasach klasyczne formy dokumentacji magazynowych wypierane 
są przez ich wersje elektroniczne. Przyczyniły się do tego systemy kodów kreskowych 
oraz rozwój urządzeń elektronicznych, co doprowadziło do stworzenia przenośnych 
terminali służących do odczytywania kodów z towaru i dokonywania operacji w danych 
magazynu (przyjmowanie, wydawanie, kompletacja materiałów).  

Najczęściej używanym w magazynach typem kodowania jest EAN128. Do 
odczytu kodów możemy użyć terminali takich jak IT 7000, kieszonkowy CPT-8000 lub 
urządzenie Datalogic Memor7. 

 Rysunek 1.6 Przykładowa etykieta transportowa z kodem 

Źródło: http://www.pwsk.pl/zdjecia/etykieta-logistyczna.jpg 

                                                                 
 
 
6 http://pl.scribd.com/doc/130854667/Gospodarka-magazynowa 
7 http://www.zspczarnkow.edu.pl/interklasa/2013/materialy_nauczycieli/przedmioty_zawodowe/ 

 

http://www.pwsk.pl/zdjecia/etykieta-logistyczna.jpg
http://pl.scribd.com/doc/130854667/Gospodarka-magazynowa
http://www.zspczarnkow.edu.pl/interklasa/2013/materialy_nauczycieli/przedmioty_zawodowe/
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Rysunek 1.7 Terminal odczytujący kody 

Źródło: http://www.nokaut.pl/czytniki-kodow/terminal-kodow-kreskowych-datalogic-kyman.html 

1.3.2 Rodzaje stanów magazynowych 

Poziom zapasu alarmowego – przy jego przekroczeniu powinno nastąpić 
złożenie zamówienia u dostawcy. 

Poziom maksymalny zapasu – określający do jakiego poziomu należy uzupełnić 
towar. 

Zapas zabezpieczający – służy łagodzeniu efektów różnic między 
przewidywanym zapotrzebowaniem w cyklu dostaw. Przy jego obliczaniu brane są pod 
uwagę takie parametry jak poziom obsługi klienta oraz losowość zmian 
zapotrzebowania i cyklu dostawy.  

 

http://www.nokaut.pl/czytniki-kodow/terminal-kodow-kreskowych-datalogic-kyman.html
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1.4 Odpowiedni wybór dostawców 

1.4.1 Charakterystyka wyboru odpowiedniego dostawcy8 

Procedura wyboru odpowiedniego dostawcy jest powiązana z procesem 
sprawnej obsługi danej korporacji lub doborem dostawców przez przedsiębiorstwo na 
podstawie określonych wcześniej kryteriów. 

Dzięki wyborowi najbardziej odpowiedniego dla charakteru działalności firmy 
dostawcy, może ona efektywnie realizować plan związany z podstawową działalnością 
handlową, produkcyjną lub usługową. 

Proces wyboru i oceny dostawców jest jednym z najważniejszych aspektów 
działania przedsiębiorstwa. Rozwinięcie szczegółowej analizy kryteriów z przypisanymi 
wartościami wagowymi, pozwala uzyskać jasny obraz kooperacji z poszczególnymi 
firmami. W działaniach handlowych najbardziej zgubne są metody postępowania na 
zasadzie przyzwyczajeń lub szybkich decyzji. Analiza dostawców na podstawie danych 
z przeszłości pozwala zobaczyć podstawowe błędy popełniane przy pozyskiwaniu 
produktów oraz wskazuje nowe możliwości zakupowe. Zdarza się, iż dostawcy, 
u których zakupy odbywały się sporadycznie, okazują się, w wyniku oceny 
dotychczasowej współpracy i w świetle znaczących kryteriów, przodującymi pośród 
całej grupy współpracownikami. .  

1.4.2 Kryteria wyboru odpowiedniego dostawcy9 

Zastosowanie odpowiednich kryteriów pozwala na dokonanie właściwego 
wyboru dostawców. Analiza wszystkich poniższych czynników pozwala do minimum 
ograniczyć możliwość popełnienia błędu w wyborze partnerów.. Kryteria te prezentują 
się następująco: 

 czas – należy sprawdzić dostawcę, biorąc pod uwagę dotrzymywanie terminów, 
gotowość do realizacji zamówienia na warunkach klienta oraz szybkość 
wywiązywania się z nagłych zamówień; 

 cena – należy przeprowadzić analizę stabilności ceny, możliwość negocjacji oraz 
wysokość rabatów; 

 niezawodność – jest to czynnik, który odpowiada za brak przestojów, a co za tym 
idzie - brak strat. Przyszły kontrahent musi wykazywać się regularną i terminową 
realizacją zleceń; 

 jakość – jest to czynnik decydujący przy wyborze odpowiedniego partnera. Należy 
sprawdzić datę użyteczności dostarczanych przez niego produktów, wymagania 
konserwacyjne, niezawodność, łatwość użycia oraz ilość napraw. Trzeba zapoznać 
się z normami, które spełnia dostawca i ocenić jego zaplecze techniczne. Poznać 
system kontroli jakości oraz udzielane przez niego gwarancje; 

                                                                 
 
 
8 http://docs8.chomikuj.pl/2783860895,PL,0,0,procedura-wyboru-odpowiedniego-dostawcy.pdf 
9 http://www.experto24.pl/transport/logistyka/jakie-sa-kryteria-doboru-dostawcow.html 

http://docs8.chomikuj.pl/2783860895,PL,0,0,procedura-wyboru-odpowiedniego-dostawcy.pdf
http://www.experto24.pl/transport/logistyka/jakie-sa-kryteria-doboru-dostawcow.html
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 serwis – bardzo ważny czynnik, szczególnie dotyczący dostarczyciela urządzeń 
mechanicznych. Musi on zapewniać należyty serwis i dostęp do części zamiennych, 
szkolenia związane z obsługą i możliwość reklamacji; 

 sytuacja finansowa – kontrahent, którego wybieramy, musi mieć stabilną 
sytuację finansową. W innym przypadku możliwe jest wystąpienie zakłóceń 
w realizacji zleceń lub nagłe zakończenie współpracy, co naraża nasze 
przedsiębiorstwo na straty; 

 potencjał – dostawca musi zapewniać najwyższą jakość oferowanych produktów 
lub usług, a także mieć możliwość realizowania różnych objętościowo zamówień; 

 lokalizacja – dla niektórych firm lokalizacja dostawcy jest czynnikiem 
decydującym o wyborze. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość, że dostawca 
z dalej położonej siedziby może zagwarantować wyższą jakość lub niższe ceny. 

Rysunek 1.8 Załadunek/wyładunek ważnym elementem obrotu towarowego 

Źródło: http://pl.fotolia.com/id/41060246 

1.5 Przygotowanie zamówienia towaru 

Zamówienie stanowi swego rodzaju formę korespondencji handlowej. Tworzy 
się je po uzgodnieniu warunków zakupu lub usługi, zazwyczaj po otrzymaniu oferty 
cenowej. Składając zamówienie, odbiorca zobowiązuje się do zakupienia danych 
produktów bądź usług po określonej cenie i na warunkach dostawy, dotrzymania 
terminu realizacji, określonej formy płatności oraz zachowania innych istotnych 
warunków oferty. 

Zamówienie jest pismem wiążącym obie strony: dostawcę i odbiorcę. Można 
je składać poprzez gotowe formularze, jakimi posługuje się dostawca, lub stworzyć 
samemu takie pismo.  

 

http://pl.fotolia.com/id/41060246
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Rysunek 1.9 Przykładowy formularz zamówienia 

Źródło: http://dokumenty.nf.pl/Dokument/493/Formularz-zamowienia/formularz-karta-
zamowienia-zamowienie/ 

Informacje, które muszą być umieszczone na zamówieniu: 

 data złożenia zamówienia; 

 

http://dokumenty.nf.pl/Dokument/493/Formularz-zamowienia/formularz-karta-zamowienia-zamowienie/
http://dokumenty.nf.pl/Dokument/493/Formularz-zamowienia/formularz-karta-zamowienia-zamowienie/
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 dane przedsiębiorstwa zamawiającego towar (adres, NIP, numer telefonu); 

 adres pod jaki ma być dostarczony zamawiany towar; 

 dane osoby zamawiającej; 

 wskazanie formy płatności (np. gotówka, przelew); 

 wskazanie dowodu zakupu (np. rachunek, faktura); 

 nazwy zamawianych towarów wraz z ewentualnym opisem; 

 wskazanie jednostki sprzedaży (np. sztuka, kilogram, litr); 

 cena jednostkowa sprzedaży oraz cena brutto sprzedaży; 

 dodatkowe informacje dotyczące dostawy (np. wskazanie preferowanego terminu 
dostawy, opis ewentualnych dodatkowych wymagań). 

Ponadto zamówienie powinno być opatrzone firmową pieczątką i podpisem 
osoby uprawnionej.  

1.6 Umiejętne wyszukiwanie i posługiwanie się kryteriami określającymi towar 

1.6.1 Podstawy i kryteria oceny jakości towaru10 

Jakość towaru jest to zespół cech określających stopień jego wartości użytkowej. 
Każdy towar odznacza się wieloma charakterystycznymi właściwościami, które składają 
się na jego jakość. 

Podstawowymi właściwościami towarów są:  
 

 budowa i cechy fizyczne; 

 skład chemiczny i właściwości chemiczne; 

 funkcjonalność kształtu; 

 estetyka i zgodność z modą; 

 trwałość; 

 nieszkodliwość dla zdrowia; 

 cechy biologiczne – zdolność zaspokajania w określonym stopniu odpowiedniej 
potrzeby. 

Pojęcia takie jak potrzeba i stopień jej zaspokojenia są pojęciami względnymi. 
Ocena jakości towaru na tej podstawie nie byłaby obiektywna ani bezsporna. Potrzeba 
i stopień jej zaspokojenia przez dany towar inaczej będzie postrzegana przez 
producenta i użytkownika tego towaru. Trudno na tej podstawie określać inne cechy 
towaru. Odbiorca produktu, ze względów ekonomicznych, jest zainteresowany jak 
największą jego trwałością, natomiast interesy producenta mogą być zupełnie inne, 
                                                                 
 
 
10 http://botus.pl/?podstawy-i-kryteria-oceny-jakosci-towarow,9 

http://botus.pl/?podstawy-i-kryteria-oceny-jakosci-towarow,9
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sprzeczne z interesami konsumenta. Muszą zatem istnieć obiektywne kryteria oceny 
jakości towaru.  

Kryteriami tymi są: 

 normy; 

 umowy; 

 inne dokumenty ustanowione przez PKNMiJ.  

Ocenę jakości towaru ułatwiają: 

 atesty; 

 certyfikaty; 

 znaki towarowe; 

 znaki kontroli jakości; 

 państwowe znaki jakości; 

 znaki bezpieczeństwa.  

Normy, zwłaszcza normy przedmiotowe i czynnościowe, określają dokładnie 
jakość towaru oraz sposób sprawdzania stawianych wymagań. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat podstaw i kryteriów oceny jakości 
towaru wejdź na stronę: 

 http://botus.pl/?podstawy-i-kryteria-oceny-jakosci-towarow,9 

Kolejnym kryterium doboru towarów jest ich ergonomiczność. Pod pojęciem 
tym rozumie się stopień dostosowania towarów do cech anatomicznych i psychicznych 
człowieka, co decyduje o tym, czy wyroby te są bezpieczne i wygodne. 

Niezwykle ważna przy wyborze towaru jest również jego funkcjonalność, czyli 
zdolność produktu do spełnienia określonych zadań w określonych warunkach. 
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