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W praktyce gospodarczej wyró�nia si� szereg przedsi�wzi�� 
outsourcingowych, które mog� ró�ni� si� mi�dzy sob� pod 
wzgl�dem ró�norodnych kryteriów, co umo�liwia wyodr�bnienie 
szeregu typów outsourcingu oraz dokonywanie usystematyzowa-
nych podziałów i klasyfikacji. W niniejszym artykule podj�to prób� 
uporz�dkowania rozwa�a� o rodzajach outsourcingu w oparciu 
o literatur� dotycz�c� przedmiotu. Przedstawiono równie� prze-
widywania w zakresie przyszłych tendencji i kierunków wy-
korzystania tej metody. 

1. Rodzaje outsourcingu 

W literaturze z zakresu organizacji i zarz�dzania prezentowane s� ró�no-
rodne definicje outsourcingu, w których podkre�la si�, �e jest to metoda, która 
sprowadza si� do zaw��enia zakresu zada� przedsi�biorstwa i powierzenia 
ich wykonywania partnerowi zewn�trznemu [29, s. 228]. Outsourcing mo�e 
dotyczy� zarówno komponentów, indywidualnych działa�, funkcji, procesów 
działalno�ci gospodarczej [9, s. 201], a nawet modułów produktu (np. fotele do 
samochodów) [28, s. 186].  

Bior�c pod uwag� przedstawiane w literaturze charakterystyczne cechy out-
sourcingu mo�na stwierdzi�, i� jest to metoda zarz�dzania, polegaj�ca na prze-
niesieniu odpowiedzialno�ci za realizacj� okre�lonych obszarów działalno�ci 
gospodarczej (np. zada�, funkcji lub procesów) na stron� wyspecjalizowanego 
partnera zewn�trznego, przy uwzgl�dnieniu korzy�ci ekonomicznych (ilo�cio-
wych) i jako�ciowych oraz przy jednoczesnej mo�liwo�ci rozwijania kluczo-
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wych kompetencji przedsi�biorstwa i dodawaniu nowej warto�ci, co umo�liwia 
wzmocnienie przewagi rynkowej i rozwój firmy. 

W praktyce gospodarczej i teorii organizacji i zarz�dzania wyró�nia si� jed-
nak szereg przedsi�wzi�� outsourcingowych, które mog� ró�ni� si� mi�dzy sob� 
pod wzgl�dem ró�norodnych kryteriów, co umo�liwia dokonywanie usystema-
tyzowanych podziałów i klasyfikacji. W�ród przesłanek wyodr�bnienia rodza-
jów outsourcingu mo�na wymieni� kryteria zwi�zane z funkcjami lub obszarami 
przedsi�biorstwa (rodzaj funkcji lub działalno�ci oraz ich zło�ono��), celem, 
trwało�ci� i zakresem wydzielenia, form� podporz�dkowania partnerów outso-
urcingowych, czy miejscem wykonywania usług (z uwzgl�dnieniem obsługi ze-
wn�trznej realizowanej za granic�).  

Celem niniejszego artykułu jest próba uporz�dkowania rozwa�a� o rodza-
jach outsourcingu w oparciu o literatur� dotycz�c� przedmiotu, jak równie� pre-
zentacja przewidywa� w zakresie przyszłych tendencji i kierunków wykorzysta-
nia tej metody w praktyce gospodarczej. 

Jednym z podstawowych zagadnie� zwi�zanych z klasyfikacj� rodzajów ou-
tsourcingu jest analiza obszarów działalno�ci przedsi�biorstwa (zada�, funk-
cji, procesów), które mog� by� wyodr�bnione ze struktury organizacyjnej i 
przekazane na zewn�trz organizacji w procesie outsourcingu. 

Punktem wyj�cia do okre�lenia funkcji działalno�ci gospodarczej jest 
stwierdzenie, �e nadrz�dnym celem przedsi�biorstwa jest prowadzenie działal-
no�ci, czyli gospodarowanie. Mo�na je przedstawi� jako zestaw powi�zanych ze 
sob� funkcji. W teorii organizacji i zarz�dzania przez funkcje rozumie si� po-
wtarzalne działania wykonywane na rzecz organizacji w ramach przyj�tego po-
działu pracy [39, s. 70]. L. Krzy�anowski definiuje funkcj�, jako zbiór poten-
cjalnych (mo�liwych), zwykle powtarzalnych, typowych i sformalizowanych 
proceduralnie działa�, wyodr�bnionych ze wzgl�du na ich zawarto�� tre�ciow� 
(rodzaj) oraz na ich zrelatywizowanie do okre�lonego celu lub jego cz��ci, czyli 
zadania [24, s. 189]. 

W wyniku zestawienia funkcji działalno�ci gospodarczej tworzy si� model 
funkcjonalny organizacji, który opisuje podział zada� w organizacji. W klasycz-
nym uj�ciu model taki obejmuje trzy grupy funkcji: funkcje podstawowe, po-
mocnicze oraz funkcje kierownicze (regulacyjne) [por. 39, s. 70-71, 46, s. 17]. 
Pierwsz� grup� stanowi� funkcje podstawowe, dotycz�ce realizacji głównych 
zada�, których realizacja bezpo�rednio prowadzi do powstania wyników rynko-
wych działalno�ci gospodarczej, tzn. wyrobów lub usług. Bez realizacji tych 
funkcji cele organizacji w ogóle nie mogłyby by� zrealizowane. S� one specy-
ficzne dla okre�lonej organizacji (jej przedmiotu działalno�ci), jednak najcz�-
�ciej zalicza si� do nich produkcj� i �wiadczenie usług, dystrybucj�, zaopatrze-
nie, badanie i rozwój, sprzeda� i serwis posprzeda�owy. 

Kolejn� grup� stanowi� funkcje pomocnicze, które nie dotycz� zada� pod-
stawowych i nie reguluj� funkcjonowania cało�ci danej organizacji, s� jednak 
warunkiem koniecznym tego, aby mogły by� spełnione funkcje podstawowe. Ich 
realizacja nie prowadzi wprawdzie bezpo�rednio do powstania wyrobów lub 
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usług, lecz stwarza warunki niezb�dne do ich powstania. M. Trocki do funkcji 
pomocniczych zalicza gospodark� materiałow�, utrzymywanie ruchu, czyli re-
monty i konserwacj� wyposa�enia przedsi�biorstwa, gospodark� pomocami 
warsztatowymi, gospodark� transportow� i energetyczn�, kontrol� jako�ci, 
ochron� �rodowiska czy administracj� ogóln� [46, s. 18]. 

Wła�ciwa realizacja funkcji podstawowych i pomocniczych wymaga odpo-
wiednich czynno�ci koordynacyjnych, które s� wykonywane w ramach funkcji 
kierowniczych [45, s. 182]. J. Zieleniewski okre�la je jako funkcje regulacyjne i 
stwierdza, �e maj� one z reguły decyduj�ce znaczenie dla sprawno�ci funkcjo-
nowania organizacji, gdy� polegaj� na nadawaniu i stałym utrzymywaniu raz 
nadanego kierunku funkcjonowania całej instytucji [49, s. 400]. M. Trocki do 
grupy funkcji kierowniczych zalicza naczelne kierownictwo, planowanie dzia-
łalno�ci, inwestycje, organizowanie działalno�ci, kontrol� wewn�trzn�, rachun-
kowo��, zarz�dzanie finansami, kadrami, jako�ci�, kształtowanie wizerunku, 
obsług� prawn� oraz obsług� biurow� [46, s. 19-20]. 

Autorzy podkre�laj�, i� punktem wyj�cia do zastosowania koncepcji outso-
urcingu jest okre�lenie funkcji podstawowych organizacji, a wi�c tych dzie-
dzin, do których firma została powołana. Organizacja mo�e bowiem wykorzy-
stywa� zewn�trzne zasoby do realizacji wszystkiego, co nie jest jej istot�, co inni 
mog� zrobi� lepiej od niej oraz czemu firma nie jest w stanie podoła� sama, 
gdy� rozmiary tej działalno�ci w istotny sposób si� zmieniaj�. W powy�szym 
aspekcie w literaturze wyró�nia si� działalno�� zasadnicz� (core business), dzia-
łalno�� pomocnicz� (core related business) oraz działalno�� uboczn� (non core 
related business) [1, s. 17-18]. Działalno�� zasadnicza, stanowi istot� funkcjo-
nowania przedsi�biorstwa. Jest to obszar który ma przewag� konkurencyjn� i 
tworzy kluczowe kompetencje firmy. Jako taki nie powinien by� wydzielany 
na zewn�trz w ramach outsourcingu. Przeciwnie, wykorzystanie metody obsługi 
zewn�trznej powinno umo�liwi� wzmocnienie tej działalno�ci. W�ród klu-
czowych atutów mo�na wymieni� na przykład unikatow� technologi� produkcji, 
nowoczesny produkt, który przyci�ga na�ladowców, lecz z uwagi na szczególne 
cechy nie mo�e by� przez nich odtworzony, czy te� umiej�tno�� szybkiego i ela-
stycznego reagowania na zmieniaj�ce si� warunki rynku [37, s. 340]. Na działal-
no�� pomocnicz� składaj� si� funkcje wa�ne, ale nie kluczowe dla organizacji, 
natomiast działalno�� uboczna obejmuje funkcje o niewielkim znaczeniu dla 
przewagi konkurencyjnej przedsi�biorstwa (np. obsługa stołówki, ochrona 
obiektu). Nale�y pami�ta� jednak, �e nie ma jednego, ogólnego wzorca w tym 
zakresie, a uporz�dkowanie obszaru usług w konkretnym przedsi�biorstwie za-
le�e� b�dzie od jego specyfiki. Identyfikacja kluczowych kompetencji i obsza-
rów działalno�ci zasadniczej w przypadku wielu przedsi�biorstw mo�e stanowi� 
powa�n� trudno��, tym bardziej, �e ulegaj� one zmianie w czasie, w zale�no�ci 
od zmieniaj�cej si� sytuacji rynkowej i pozycji firmy [51, s. 134]. Z powodu 
zmiennego, konkurencyjnego otoczenia zaleca si� ci�głe monitorowanie sytu-
acji, aby w por� odpowiednio zareagowa� na zmieniaj�ce si� warunki rynkowe 
[5, s. 5]. 
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W literaturze mo�na zidentyfikowa� dwa główne obszary zastosowania 
outsourcingu w przedsi�biorstwie. Teoretycy przedmiotu podkre�laj�, �e outso-
urcing najcz��ciej dotyczy albo obszaru zaopatrzenia (co zwi�zane jest z pro-
dukcj� dóbr albo procesem �wiadczenia usług przez organizacj�) lub te� obszaru 
usług realizowanych w układzie funkcjonalnym przez działy przedsi�biorstwa. 
W obszarze zaopatrzenia i produkcji, w klasycznym uj�ciu wszystkie nie-
zb�dne do produkcji cz��ci oraz komponenty do maszyn i urz�dze� wytwarzano 
na miejscu. Wyroby i podzespoły sprowadzano jednak równie� z zewn�trz, szu-
kaj�c dostawców oferuj�cych produkty po korzystnych cenach. Wła�nie ze 
wzgl�du na nie cz�sto zmieniano dostawców. Nowe spojrzenie na funkcj� za-
opatrzenia za po�rednictwem outsourcingu zakłada przede wszystkim koncen-
tracj� na kluczowych obszarach działania firmy i oznacza rezygnacj� z produkcji 
szerokiej gamy cz��ci, na rzecz tych najwa�niejszych. Zamiast wytwarza� u sie-
bie cz��ci lub podzespoły, sprowadza si� je od dostawców, którzy z kolei dys-
ponuj� kluczowymi umiej�tno�ciami w odno�nych dziedzinach. Stwierdzono 
przy tym, �e produkcja jest tym efektywniejsza, im lepiej układa si� współpraca 
z kooperantami. W takiej sytuacji dostawcy zapewniaj� szersze podstawy tech-
nologiczne i bardziej intensywne prace badawczo-rozwojowe. Takie rozwi�za-
nie nazywane jest równie� redukowaniem palety produkcji [por. 44, s. 15, 18, 
s. 11].  

Liczne przedsi�biorstwa analizuj�c swoje procesy tworzenia warto�ci coraz 
cz��ciej dochodz� do wniosku, �e produkcja nie jest ju� ich kluczow� umiej�t-
no�ci� i poszukuj� swoich kluczowych atutów w takich działaniach jak prace 
badawczo-rozwojowe, marketing, czy dystrybucja. Coraz bardziej liczy si� przy 
tym siła marki [38, s. 42]. Na przykład w bran�y samochodowej obecnie mówi 
si� o takich tendencjach, jak zakup systemów i komponentów na całym �wiecie 
(global sourcing), cz�sty wybór jednego dostawcy (single sourcing) oraz zast�-
powanie krótkoterminowych kontraktów zamówieniami długoterminowymi [22., 
s. 38]. Działania takie, cho� bardziej charakterystyczne dla du�ych przedsi�-
biorstw przemysłowych wpływaj� jednak cz�sto na funkcjonowanie małych 
i �rednich przedsi�biorstw. Z koncepcj� outsourcingu w zakresie zaopatrzenia 
i produkcji blisko zwi�zane jest bowiem poj�cie „podwykonawstwa” (subcon-
tracting), czyli zlecanie innej firmie wykonania cz��ci kontraktu wła�ciwego 
[52, s. 26]. Podwykonawca to firma, która zaopatruje w potrzebne produkty (do-
bra lub usługi) inn� firm�, wykonuj�c je na jej wył�czne zamówienie. Cech� 
charakterystyczn� podwykonawstwa, jest to, �e produkt oferowany przez pod-
wykonawc� nie jest dobrem rynkowym, który mo�na zby� dowolnemu kliento-
wi, a podlega sprzeda�y tylko jednemu, okre�lonemu odbiorcy [47, s. 500]. Na-
le�y zwróci� uwag�, i� podwykonawcy to zazwyczaj małe i �rednie 
przedsi�biorstwa. System podwykonawstwa jest cz�sto optymalnym �rodkiem 
do utrzymania �wiatowego przywództwa w przemysłach wysokiej techniki i 
wzmo�onej konkurencji. W tym sensie mali i �redni podwykonawcy s� �ródłem 
przedsi�biorczo�ci, elastyczno�ci i przewagi konkurencyjnej dla du�ych, cz�sto 
mi�dzynarodowych, firm [52, s. 28].  
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Outsourcing jako przekazywanie cz��ci produkcji (identyfikowanej jako 
działalno�� zasadnicza) na zewn�trz jest cz�sto krytykowane przez teoretyków 
zarz�dzania. Mo�e bowiem prowadzi� do niebezpiecznego uzale�nienia si�. Je�li 
mocny dostawca zdecyduje si� oferowa� wyrób ko�cowy, wówczas przedsi�-
biorstwo ma do czynienia nie tylko z własnym uzale�nieniem, lecz równie� z 
dodatkowym konkurentem. Dezintegracja produkcji jest wskazana tylko w tych 
przypadkach, kiedy nie szkodzi rozbudowie własnych, kluczowych umiej�tno�ci 
i nie doprowadza przedsi�biorstwa do całkowitego uzale�nienia. Podkre�la si�, 
i� przedsi�biorstwa produkcyjne odnosz�ce najwi�ksze sukcesy patrz� na outso-
urcing bardzo sceptycznie i wol� mie� jak najwi�kszy udział produkcji własnej 
w wyrobie ko�cowym. Kierownictwa tych firm s� bowiem przekonane, �e ory-
ginalno�� własnych wyrobów mo�na zapewni� tylko samemu, a nie przez naby-
wanie cz��ci powszechnie dost�pnych na rynku [41, s. 38]. Wydaje si� zatem, �e 
outsourcing w zakresie produkcji i zaopatrzenia jest koncepcj� niejednoznaczn� 
i wzbudzaj�c� wiele kontrowersji. Za ka�dym razem jej zastosowanie powinno 
by� poprzedzone wnikliw� analiz� z zakresu make or buy, gdy� niewła�ciwe 
wykorzystanie mo�e by� tu przyczyn� powa�nych i długofalowych niepowo-
dze� rynkowych przedsi�biorstwa. 

Drugi z obszarów, w którym mo�na zastosowa� outsourcing dotyczy ró�no-
rodnych usług realizowanych w układzie funkcjonalnym przez działy przed-
si�biorstwa. Najcz��ciej zaleca si� wydzielanie ze struktury organizacyjnej 
przedsi�biorstwa prostych usług, których wykonanie wi�załoby si� z zaanga�o-
waniem przez organizacj� znacznych zasobów, czynno�ci rutynowych, lub ta-
kich, które cechuj� si� niewielkimi mo�liwo�ciami rozwoju, Praktyka wskazuje 
jednak, �e outsourcing mo�e dotyczy� wyodr�bnienia i przemieszczenia niemal 
dowolnego rodzaju działalno�ci do zewn�trznego dostawcy. Popularne obszary 
wykorzystania outsourcingu w praktyce gospodarczej w układzie funkcjonalnym 
zostały zaprezentowane w tabeli 1. 

Lista ta obejmuje jedynie cz��� mo�liwych rozwi�za� z zakresu rodzajów 
outsourcingu w układzie funkcjonalnym. Do przekazania na zewn�trz najbar-
dziej nadaj� si� usługi proste i mało zintegrowane z podstawow� działalno�ci� 
firmy, takie jak ochrona, zbiorowe �ywienie czy utrzymanie czysto�ci. Nale�y 
jednak pami�ta�, �e identyfikacja funkcji i wybór obszarów do wydzielenia jest 
zawsze uzale�niony od specyfiki konkretnego podmiotu. 

W �wietle powy�szych rozwa�a� mo�na zatem wyró�ni� takie rodzaje ob-
sługi zewn�trznej, jak: outsourcing funkcji pomocniczych, funkcji kierowni-
czych, czy funkcji podstawowych. Mo�na tak�e mówi� o outsourcingu działal-
no�ci zasadniczej, pomocniczej oraz działalno�ci ubocznej. W układzie 
funkcjonalnym mo�na wyró�ni� outsourcing usług informatycznych, finanso-
wych, zasobów ludzkich, logistyki, obsługi prawnej itd. 

Wydzielenia outsourcingowe s� cz�sto podejmowane w procesie restruktu-
ryzacji przedsi�biorstwa. Klasyfikuj�c w tym aspekcie rodzaje outsourcingu pod 
wzgl�dem celów wydzielenia mo�na zatem wymieni� te, które s� realizowane 
w celu naprawy sytuacji przedsi�biorstwa (outsourcing naprawczy), dostosowa-
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nia firmy do zmiany warunków i wymaga� otoczenia (outsourcing dostosowaw-
czy), jak równie� działania, maj�ce na celu zapewnienie warunków do przyszłe-
go rozwoju przedsi�biorstwa (outsourcing rozwojowy). Powy�ej sklasyfikowane 
rodzaje koncepcji wykorzystania zasobów zewn�trznych stanowi� element od-
powiednio restrukturyzacji naprawczej, dostosowawczej lub rozwojowej przed-
si�biorstwa. 
 

Tabela 1 
Obszary wykorzystania outsourcingu w układzie funkcjonalnym 

Funkcje 
przedsi�biorstwa Podział zada� / subfunkcje 

Usługi informatyczne (IT) obsługa sieci komputerowych, obsługa centrów danych, 
usługi utrzymania infrastruktury, obsługa aplikacji, 
wsparcie u�ytkowników ko�cowych, grupa usług 
zabezpieczaj�cych (Disaster Recovery), usługi internetowe. 

Usługi finansowe prowadzenie ksi�gowo�ci, obsługa wierzytelno�ci, 
controlling, auditing, usługi finansowo-analityczne. 

Zasoby ludzkie (HR) rekrutacja i selekcja kandydatów, szkolenia pracowników, 
tworzenie systemów motywacyjnych, zarz�dzanie 
personelem, administrowanie dokumentacj� kadrow�, 
zatrudnienie czasowe. 

Wytwarzanie produkcja komponentów, pakowanie, monta� produktów, 
projektowanie komponentów. 

Usługi prawne doradztwo prawne w ró�nych dziedzinach, obsługa prawna. 
Usługi transportowe  
i logistyczne 

dystrybucja produktów, usługi kurierskie, magazynowanie. 

Obsługa klienta telemarketing, recepcja, sekretariat, infolinia, call center. 
Zarz�dzanie 
i administracja 

utrzymanie budynków i czysto�ci, prowadzenie archiwów, 
ochrona osób i mienia. 

Marketing monitorowanie zmian zachodz�cych na rynku, badanie 
oczekiwa� klientów, tworzenie koncepcji nowych 
wyrobów, okre�lanie strategii promocyjnej, reklamowej, 
dystrybucyjnej, rozwijanie public relations. 

Inne usługi działalno�� energetyczna. 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie [20, s. 12, 40, s. 173, 46, s. 46-49]. 
 
Istotnym kryterium podziału mo�e by� te� zło�ono�� wydzielanych funkcji 

działalno�ci gospodarczej. M.F. Greaver wyró�nia w tym zakresie trzy poziomy 
działa� podlegaj�cych wydzieleniu, ró�nicuj�c je na działania indywidualne, 
procesy i działania funkcjonalne [14, s. 5]. Działania indywidualne s� to funkcje 
cz�stkowe ni�szego rz�du, których uwarunkowania działania sprowadzaj� si� do 
samodzielnego stanowiska pracy. Procesy to zło�one funkcje wy�szego rz�du, 
składaj�ce si� z powi�zanych ze sob� funkcji cz�stkowych, które prowadz� do 
powstania okre�lonych wyników. Działania funkcjonalne natomiast s� to zło�o-
ne funkcje, zgrupowane rodzajowo, przedmiotowo lub terytorialnie, których re-
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alizacja wymaga zarówno specjalnej wiedzy, jak i odpowiedzialno�ci. Dodatko-
wo mog� by� one wyodr�bnione jako funkcjonalne centra zysków lub kosztów. 
Bior�c pod uwag� wy�ej sklasyfikowan� zło�ono�� funkcji działalno�ci gospo-
darczej przedsi�wzi�cia outsourcingowe mo�na podzieli� na działania dotycz�ce 
pojedy�czych funkcji, procesów oraz obszarów funkcjonalnych. 

Rozwini�ciem klasycznej koncepcji outsourcingu i kolejn� jego odmian� 
w aspekcie wydzielania procesów jest Business Process Outsourcing (BPO), 
który oznacza wydzielanie ze struktury organizacyjnej na rzecz zewn�trznego 
dostawcy okre�lonych funkcji administracyjnych, które s� niezb�dne dla funk-
cjonowania przedsi�biorstwa, jednak nie tworz� w znacznym stopniu przewagi 
konkurencyjnej [15, s. 49]. Definiowany on jest jako przekazywanie partnerom 
zewn�trznym na podstawie kontraktu całych procesów działalno�ci gospodar-
czej. Business Process Outsourcing pojawia si�, gdy organizacja przekazuje za-
równo zarz�dzanie, jak i optymalizacj� realizacji ró�norodnych funkcji bizne-
sowych na rzecz partnera zewn�trznego, który prowadzi t� działalno�� w 
oparciu o zestaw wcze�niej ustalonych parametrów okre�laj�cych wydajno�� 
procesu [6]. Jest to rozwini�cie tradycyjnej koncepcji kontraktów outsourcin-
gowych, na podstawie których przedsi�biorstwa wydzielaj� jedynie okre�lone 
wycinki procesów do realizacji przez dostawców zewn�trznych. Koncepcja BPO 
szczególnego znaczenia nabiera w takich dziedzinach, jak rozwi�zania informa-
tyczne, funkcja personalna czy rachunkowo�� i finanse przedsi�biorstwa, po-
zwalaj�c na budowanie przewagi konkurencyjnej na okre�lonych kluczowych 
kompetencjach [2]. 

Dodatkowo, outsourcing mo�e mie� charakter strategiczny lub taktycz-
ny. Outsourcing strategiczny jest to wydzielenie zwi�zane ze strategi� rozwoju 
przedsi�biorstwa macierzystego. Jego cech� charakterystyczn� jest trwało�� wy-
dzielenia w horyzoncie strategicznym. Outsourcing taktyczny dotyczy wydzie-
lenia niezwi�zanego z celami strategicznymi rozwoju firmy macierzystej i jest 
realizowany na okresy krótsze ni� horyzont strategiczny organizacji [46, s. 59]. 

Usługi outsourcingowe mog� by� �wiadczone centralnie lub lokalnie [50, 
s. 20]. W pierwszym przypadku usługi wykonywane s� w siedzibie firmy usłu-
godawczej (np. w biurze rachunkowym, w przypadku outsourcingu rachunko-
wo�ci, czy doradztwa podatkowego). Usługi �wiadczone lokalnie s� natomiast 
wykonywane w siedzibie firmy zlecaj�cej na zewn�trz zadania, funkcje lub pro-
cesy działalno�ci. 

Cech� charakterystyczn� koncepcji outsourcingu jest rezygnacja z podpo-
rz�dkowania i oddziaływania organizacyjnego (hierarchicznego i słu�bowego) 
na rzecz innych form podporz�dkowania i zale�no�ci. M. Trocki wyró�nia tu 
podporz�dkowanie kapitałowe i oddziaływanie wła�cicielskie oraz podporz�d-
kowanie i oddziaływanie kontraktowe, co stanowi podstaw� do wyodr�bnienia 
outsourcingu kapitałowego i kontraktowego [46, s. 59]. Istot� outsourcingu 
kapitałowego jest zmiana zachodz�ca w zwi�zku z wydzieleniem działalno�ci z 
podporz�dkowania i oddziaływania organizacyjnego, na podporz�dkowanie i od-
działywanie wła�cicielskie. Nale�y podkre�li�, �e wydzielenie kapitałowe w prak-
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tyce jest form� kapitałowo-kontraktow�, gdy� oprócz zale�no�ci kapitałowych 
i wła�cicielskich o istocie relacji zwi�zanych z realizacj� wydzielanych funkcji 
stanowi podporz�dkowanie kontraktowe. Zastosowanie outsourcingu kapitało-
wego zwi�zane jest równie� z pozyskiwaniem przez nowy podmiot gospodarczy 
innych zleceniodawców, co ma zapewni� rentowno�� jednostki w długim okre-
sie i w rezultacie trwałe jej usytuowanie na rynku.  

Cech� charakterystyczn� outsourcingu kontraktowego natomiast jest 
przej�cie z podporz�dkowania i oddziaływania organizacyjnego na podporz�d-
kowanie i oddziaływanie kontraktowe. W praktyce oznacza to najcz��ciej likwi-
dacj� wszystkich elementów zwi�zanych z realizacj� funkcji w przedsi�bior-
stwie, a wi�c zwolnienie pracowników, sprzeda� b�d� likwidacj� maj�tku, 
likwidacj� komórki organizacyjnej. Specyficzn� odmian� outsourcingu kontrak-
towego jest dobrowolne lub wymuszone samozatrudnienie pracownika, który 
po rozpocz�ciu własnej działalno�ci wykonuje prac� na rzecz dotychczasowego 
pracodawcy. Sytuacja taka mo�e nast�pi� w wyniku przekształce� lub zmian 
organizacyjnych pracodawcy, który doprowadził do usamodzielnienia si� pra-
cownika. Nale�y podkre�li�, �e najcz��ciej osoby te kontynuuj� prace zlecone 
przez firm� w warunkach ekonomicznej zale�no�ci, jednak przy braku ochrony 
gwarantowanej przez system prawa pracy [23, s. 149]. Outsourcing kontraktowy 
okre�lany jest równie� w literaturze jako outsourcing zewn�trzny, outsourcing 
kapitałowy natomiast jako outsourcing wewn�trzny, lub spin-off, czyli „rozpi-
nanie przedsi�biorstwa”. 

W przypadku outsourcingu zró�nicowany mo�e by� te� zakres wydziele-
nia. W tym aspekcie mo�na wyró�ni� outsourcing całkowity, powoduj�cy li-
kwidacj� wszystkich, poza zadaniowymi, powi�za� ze struktur� przedsi�bior-
stwa macierzystego, lub outsourcing cz��ciowy (selektywny), zachowuj�cy 
niektóre powi�zania ze struktur� firmy kluczowej. Przypadek, w którym wydzie-
lenie nie obejmuje likwidacji powi�za� prawnych okre�la si� jako wydzielenie 
wewn�trzne [46, s. 58]. 

Kolejn� odmian� obsługi zewn�trznej jest outsorcung zagraniczny lub 
transgraniczny. Wyst�puje wówczas, gdy zadania wykonywane w ramach out-
sourcingu s� transferowane do innych krajów [10, s. 13]. Jest to rozwi�zanie 
najcz��ciej stosowane przez kraje wysoko rozwini�te, szczególnie akcentowane 
w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej. Usługi outsour-
cingowe s� w tym przypadku transferowane najcz��ciej do krajów rozwijaj�cych 
si�. Wyró�nia si� dwa rodzaje outsourcingu zagranicznego, w zale�no�ci od od-
legło�ci krajów, w których znajduj� si� dostawcy realizuj�cy wydzielone funk-
cje, od kraju macierzystego. Offshore outsourcing oznacza przenoszenie zada� 
do krajów bardziej „egzotycznych”. Dla Stanów Zjednoczonych s� to Chiny, 
Indie, Filipiny, czy Afryka Południowa. Nearshore outsourcing oznacza nato-
miast wykorzystywanie krajów poło�onych bli�ej kraju macierzystego. Jednym 
z partnerów w tym zakresie dla Stanów Zjednoczonych jest Meksyk [3, s. 79]. 
Jeszcze innym rozwi�zaniem jest onshore outsourcing. W tym przypadku za-
równo firma macierzysta, jak i partner zewn�trzny pochodz� z kraju wysoko 
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rozwini�tego, jednak dostawca usługi zleca wykonanie zadania podwykonaw-
com z krajów rozwijaj�cych si� [8, s. 392]. Kolejn� odmian� jest do-it-yourself 
offshore. W tym przypadku firma decyduje si� na stworzenie oddziału lub 
spółki zale�nej za granic�, która b�dzie jej cz��ci�. Ta opcja zapewnia gł�bsz� 
integracj� z macierzyst� firm�, pozwalaj�c bardziej elastycznie zmienia� zada-
nia [4]. 

W�ród szczególnych form outsourcingu mo�na wymieni� sale and lease-
back outsourcing, co oznacza sprzeda� i najem zwrotny. Metoda ta polega na 
wył�czeniu ze swojej struktury nie tylko słu�b utrzymania nieruchomo�ci, takich 
jak ochrona mienia, czy prace porz�dkowe, ale wył�czenia ze struktury przed-
si�biorstwa wszystkich nieruchomo�ci na zasadzie outsourcingu kapitałowego. 
Poniewa� u�ytkowanie sprzedanych nieruchomo�ci musi pozosta� bez zmian, 
dlatego spółka-matka zawiera z wydzielon� spółk�-córk� umow� na wynajem 
nieruchomo�ci. Organizacyjnie firma macierzysta została odchudzona o słu�by 
zwi�zane z utrzymaniem nieruchomo�ci, a finansowo zyskała kapitał na prowa-
dzenie głównej działalno�ci. Dodatkow� korzy�ci� jest mo�liwo�� ograniczenia 
wielko�ci wynajmowanych powierzchni przez spółk�-matk�. Spółka-córka mo�e 
wynaj�� wolne powierzchnie dowolnemu podmiotowi gospodarczemu. W�ród 
mankamentów tej metody wymienia si� mi�dzy innymi koszty zwi�zane z zało-
�eniem spółki zale�nej [42, s. 520]. 

Kolejnym rodzajem i tendencj� obserwowan� na rynku jest outsourcing 
budowlany, który jest zwi�zany ze specyfik� – zło�ono�ci� i ró�norodno�ci� – 
robót budowlanych, co wymaga podziału zada� na roboty ró�nych specjalno�ci i 
przydziału ich wykonania wyspecjalizowanym firmom. Obecnie firmy cz�sto 
realizuj� kontrakty budowlane wył�cznie przy pomocy podwykonawców, bez 
anga�owania własnego sprz�tu i pracowników, skupiaj�c si� na organizacji i 
zarz�dzaniu procesem wykonawczym. Cz�sto gał�� outsourcingu budowlanego 
mo�e rozrasta� si� o kolejne ogniwa, ko�cz�ce si� na drobnych rzemie�lnikach, 
wykonuj�cych wydzielony zakres robót [31, s. 31]. 

Na bazie outsourcingu stworzony został te� nowy rodzaj usługi, CoSour-
cing, którego nazwa jest prawnie zarejestrowana dla firmy EDS oraz A.T. Kear-
ney. Jest to proces współpracy z klientem realizowany wspólnie przez obie fir-
my w celu osi�gni�cia znacz�cego wzrostu efektywno�ci działa� gospodarczych 
dzi�ki jednoczesnemu wdro�eniu nowych procesów zarz�dzania, technologii 
informacyjnej i transformacji organizacyjnej. Zasad� współpracy jest tu wza-
jemny udział w korzy�ciach ekonomicznych wypracowanych wspólnie przez 
wszystkie strony układu, a wi�c klienta oraz EDS i A.T. Kearney. Podstawow� 
zasad� realizacji projektu w ramach cosourcingu jest współpraca zespołu stwo-
rzonego wspólnie przez przedstawicieli klienta, którzy wnosz� wiedz� o wła-
snym przedsi�biorstwie, pracowników EDS o wysokiej znajomo�ci technologii 
informatycznych i konsultantów A.T. Kearney, którzy dysponuj� wysokimi 
kwalifikacjami w dziedzinie zarz�dzania [19, s. 9]. 

Specyficzn� odmian� outsourcingu, b�d�c� konsekwencj� wirtualizacji 
działalno�ci gospodarczej jest outsourcing wirtualny (e-outsourcing lub outso-
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urcing on-line). Mo�e on by� zdefiniowany jako forma realizacji usługi outsour-
cingu, gdzie cały proces przebiega za po�rednictwem internetu. Wydaje si�, �e ta 
odmiana koncepcji obsługi zewn�trznej mo�e by� z powodzeniem wykorzysty-
wana w takich obszarach jak: ksi�gowo�� i finanse, sfera B+R, okre�lone opra-
cowania biznesowe, sfera IT oraz edukacja i szkolenia [21, s. 24]. 

Nowym trendem w zakresie obsługi zewn�trznej jest outsourcing transfor-
macyjny – Business Transformational Outsourcing (BTO), propagowany 
mi�dzy innymi przez znanych dostawców rozwi�za� outsourcignowych. Defi-
niowany jest jako długoterminowy, strategiczny zwi�zek z dostawc�, który 
wpływa na cało�� organizacji oraz stymuluje i ułatwia zapewnienie elastyczno-
�ci działania przy zachowaniu efektywno�ci operacyjnej [11]. Jest on kombina-
cj� konsultingu, rozwi�za� technologicznych i outsourcingu, co umo�liwia i uła-
twia zmiany organizacji oraz pomaga stworzy� i utrzyma� elastyczno�� 
funkcjonowania. Transformational outsourcing pozwala szybko i w trwały spo-
sób wykorzysta� szanse wynikaj�ce z nowych okazji rynkowych i bezpiecznie 
prowadzi� firm� przez zmienne otoczenie [32, s. 39].  

W przypadku tradycyjnego outsourcingu wydzielane s� procesy (BPO) lub 
inne obszary działalno�ci, jednak klient nie oczekuje ich transformacji. Oczeki-
wania dotycz� obni�ki kosztów czy podniesienia sprawno�ci realizacji procesu, 
jednak nie s� zwi�zane z przekształceniem, a nawet przeprojektowaniem proce-
su od nowa [12]. Specjali�ci podkre�laj�, �e nie ka�de przedsi�biorstwo b�dzie 
gotowe na tak radykalne zbli�enie z dostawc�. BTO nie b�dzie rozwi�zaniem 
powszechnym, ma by� natomiast doskonałym rozwi�zaniem dla przedsi�-
biorstw, które potrzebuj� radykalnych zmian, aby sta� si� konkurencyjnymi w 
swoich bran�ach, walcz� z czasem, jako krytycznym czynnikiem we wprowa-
dzaniu tych zmian oraz s� prowadzone przez kierownictwo skłonne osobi�cie 
wspiera� trudne zmiany. Bardzo wa�nym czynnikiem jest tu równie� skłonno�� 
do współpracy z partnerem, nawet je�li oznacza to konieczno�� przekazania cz�-
�ci kontroli na rzecz dostawcy [33]. 

Innym trendem wynikaj�cym ze zmian zachodz�cych w nowoczesnym biz-
nesie, b�d�cym konsekwencj� budowania globalnej gospodarki opartej na wie-
dzy mo�e by� Knowledge Process Outsourcing (KPO). Jest to rozwi�zanie, w 
którym firmy wydzielaj� eksperckie i wysoko wyspecjalizowane usługi, takie 
jak analizy inwestycyjne, badania rynkowe i marketingowe, rozwi�zania paten-
towe, sfer� bada� i rozwoju, czy analizy prawne. W tych warunkach dostawca 
musi posiada� bardzo dobrze wykształcon� i wykwalifikowan� sił� robocz� 
zdoln� do niezale�nego my�lenia i działania oraz wdra�ania własnych rozwi�za� 
zgodnych z wyznaczonymi kryteriami bada�. Procesy realizowane w ramach 
KPO b�d� wymaga� współpracy szerokiego zespołu ekspertów i specjalistów, 
takich jak mened�erowie MBA, in�ynierowie, naukowcy, prawnicy, analitycy 
finansowi, ksi�gowi i inni specjali�ci [27]. 
 



Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania  

 

29

2. Outsourcing a pokrewne i alternatywne 
działania organizacyjne 

 
W literaturze wymienia si� tak�e ró�norodne pokrewne działania organi-

zacyjne podejmowane w celu racjonalizacji działalno�ci gospodarczej, które 
uto�samia si� z koncepcj� outsourcingu. Przykładem mo�e by� tu kontrakto-
wanie pracy. Polega ono na odej�ciu od tradycyjnych długoterminowych umów 
o prac� na rzecz kontraktów na wykonanie konkretnego zadania. Kontrakty takie 
mog� by� zawierane przez firmy z pracownikami lub/i innymi firmami. Kon-
traktowanie pracy charakteryzuje si� dokładnym sprecyzowaniem zadania, które 
ma by� wykonane, bez okre�lenia jednak takich parametrów jak dzienny limit 
godzin pracy, miejsce wykonywania zadania i dyspozycyjno�� osoby zatrudnio-
nej. W�ród nietypowych form zatrudnienia, z outsourcingiem wi��e si� równie� 
leasing pracowniczy, czyli korzystanie z usług zewn�trznych przedsi�biorstw, 
które dostarczaj� pracowników w zale�no�ci od potrzeb. Rozwi�zanie takie po-
zwala firmom ograniczy� koszty zwi�zane z kadrami i płacami, przy jednocze-
snym zachowaniu struktury zatrudnienia. Sprawdza si� ono w sytuacji koniecz-
no�ci zast�pienia pracowników etatowych przebywaj�cych na zwolnieniach lub 
urlopach, w firmie realizuj�cej zadania wymagaj�ce nietypowych kwalifikacji 
[13, s. 38]. Korzy�ci� mo�e by� równie� potencjalnie wi�ksza produktywno�� 
wynaj�tej kadry z powodu lepszej selekcji pracowników oraz wy�szego pozio-
mu przeszkolenia. Przedsi�biorstwo mo�e ponadto elastycznie dostosowywa� 
poziom zatrudnienia w odpowiedzi na pojawiaj�cy si� wzrost popytu lub sezo-
nowo�� działalno�ci. 

Jedn� z form współdziałania jednostek gospodarczych uto�samianych z 
koncepcj� outsourcingu jest kooperacja przedsi�biorstw, która jest wynikiem 
podziału pracy. W odniesieniu do przemysłu polega ona na współdziałaniu pro-
dukcyjnym wielu przedsi�biorstw. Przy kooperacji produkcji jakiego� wyrobu 
proces produkcyjny zostaje podzielony i jego poszczególne fazy, zespoły lub 
podzespoły zostaj� umieszczone w ró�nych jednostkach gospodarczych. Mo�na 
wyró�ni� kooperacj� w układzie wewn�trznym, jak i zewn�trznym (a nawet 
mi�dzynarodowym). Kooperacja mo�e mie� charakter współdziałania ogólne-
go, gdy przedsi�biorstwa produkuj� dla anonimowego odbiorcy, lub charakter 
współdziałania �cisłego, o charakterze jednoznacznie adresowanej współpracy, 
opartej z reguły na zamówieniach i planach kooperacji [43, s. 121]. 

Z koncepcj� wykorzystania zasobów zewn�trznych zwi�zane s� równie� po-
j�cia insourcingu i partneringu, które stanowi� alternatywne działania organi-
zacyjne wobec outsourcingu. Jako insourcing definiowane s� najcz��ciej przed-
si�wzi�cia przeciwstawne do outsourcingu, polegaj�ce na wł�czeniu w struktur� 
organizacyjn� funkcji działalno�ci realizowanych dotychczas przez podmioty 
powi�zane z przedsi�biorstwem wi�ziami kapitałowymi lub kontraktowymi. 
Przedmiotem insourcingu mog� by� wszystkie rodzaje funkcji, zarówno jako 
pojedyncze funkcje, jak i wi�zki funkcji [17, s. 14]. Partnering oznacza nato-
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miast utrzymanie funkcji lub obszaru działalno�ci w strukturze organizacyjnej 
przedsi�biorstwa, co wynika z analiz prowadz�cych do podj�cia okre�lonych 
wariantów przedsi�wzi�� restrukturyzacyjnych [45, s. 181].  

Rodzaje outsourcingu sklasyfikowane ze wzgl�du na ró�norodne kryteria 
podziału oraz poj�cia pokrewne i alternatywne przedstawiono w tabeli 2.  

 
Tabela 2 

Rodzaje outsourcingu, poj�cia pokrewne i alternatywy działa� 

Kryterium podziału Rodzaje outsourcingu 
Rodzaj wydzielanych 
funkcji 

− outsourcing funkcji pomocniczych, 
− outsourcing funkcji kierowniczych, 
− outsourcing funkcji podstawowych. 

Rodzaj wydzielanej dzia-
łalno�ci 

− outsourcing działalno�ci ubocznej, 
− outsourcing działalno�ci pomocniczej, 
− outsourcing działalno�ci zasadniczej. 

Rodzaj outsourcingu wg 
funkcji 

− outsourcing usług informatycznych, 
− outsourcing usług finansowych, 
− outsourcing logistyki, 
− outsourcing zasobów ludzkich i inne. 

Cel wydzielenia − outsourcing naprawczy, 
− outsourcing dostosowawczy, 
− outsourcing rozwojowy. 

Zło�ono�� wydzielanych 
funkcji 

− outsourcing pojedynczych funkcji, 
− outsourcing procesów / Business Process Outsourcing 

(BPO), 
− outsourcing obszarów funkcjonalnych. 

Trwało�� wydzielenia − outsourcing strategiczny, 
− outsourcing taktyczny. 

Miejsce wykonywania 
usługi outsourcingowej 

− usługi �wiadczone centralnie, 
− usługi �wiadczone lokalnie. 

Forma podporz�dkowania − outsourcing kapitałowy / outsourcing wewn�trzny / 
spin-off, 

− outsourcing kontraktowy / outsourcing zewn�trzny, 
− szczególny przypadek outsourcingu kontraktowego: 

samozatrudnienie. 
Zakres wydzielenia − outsourcing całkowity, 

− outsourcing cz��ciowy (selektywny), 
− wydzielenie wewn�trzne. 

Outsourcing zagraniczny − Offshore outsourcing, 
− Nearshore outsourcing, 
− Onshore outsourcing, 
− Do-it-yourself offshore. 
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Tabela 3(cd.) 
Inne rodzaje outsourcingu − sprzeda� i najem zwrotny, 

− outsourcing budowlany, 
− CoSourcing, 
− outsourcing wirtualny, 
− Business Transformational Outsourcing (BTO), 
− Knowledge Process Outsourcing (KPO). 

Poj�cia pokrewne − podwykonawstwo, 
− kooperacja przedsi�biorstw, 
− leasing pracowniczy, 
− kontraktowanie pracy. 

Alternatywne działania 
organizacyjne 

− insourcing, 
− partnering,. 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie: [46, s. 60, 50, s. 18-20] 
 
Dodatkowo, poszczególne rodzaje outsourcingu mog� by� ze sob� powi�-

zane tworz�c ró�norodne konfiguracje praktyczne, dostosowane do potrzeb 
oraz uwarunkowa� funkcjonowania konkretnego przedsi�biorstwa. 

3. Kierunki wykorzystania outsourcingu 

Harvard Business Review okre�lił outsourcing jako jedn� z najwa�niej-
szych koncepcji i praktyk zarz�dzania w ci�gu minionych 75 lat [30]. Out-
sourcing uznaje si� za jeden z najbardziej rozpowszechnionych trendów w �wie-
cie biznesu. Prawie ka�de przedsi�biorstwo podejmuje działania wynikaj�ce z 
tej koncepcji, cho� nie zawsze robi to �wiadomie. Wyniki bada� H. Lackowa 
wskazuj�, i� w odniesieniu do wszystkich wydzielanych funkcji z zakresu IT 
55% przedsi�biorstw osi�gn�ło w pełni zało�one cele, 39% - cz��ciowo, a jedy-
nie w 6% przypadków nie udało si� zrealizowa� zało�onych zamierze� [26, s. 
9]. Z drugiej strony wyniki innych badaczy wskazuj� na du�o mniej optymi-
styczn� wizj� outsourcingu. S. Doig i inni przytaczaj� wyniki bada� realizowa-
nych przez firm� Dun&Bradstreet. A� 20% badanych mened�erów twierdzi, i� 
jest niezadowolona z usług realizowanych dla nich w ramach outsourcingu, a 
kolejne 20% nie potrafi wskaza� �adnych korzy�ci z tego płyn�cych. Wyniki 
wskazuj�, �e 20 do 25% umów outsourcingowych rozwi�zywana jest w okresie 
2 lat, a 50% w okresie 5 lat. Prawie 70% respondentów twierdzi, �e  dostawcy 
zewn�trzni nie rozumiej� do czego zostali zobowi�zani oraz, i� koszty okazały 
si� zbyt wysokie przy jednoczesnej niskiej jako�ci usług [7, s. 27]. Szerokie i 
zró�nicowane mo�liwo�ci zastosowania koncepcji outsourcingu w praktyce go-
spodarczej sprawiaj� jednak, �e przed metod� t� rozci�gaj� si� dalsze perspek-
tywy wykorzystania.  
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Wyniki bada� prowadzonych przez Instytut Outsourcingu w Stanach Zjed-
noczonych wskazuj�, �e w najwi�kszy udział, spo�ród ró�norodnych dziedzin, w 
których wykorzystywany jest outsourcing maj� obecnie technologie informacyj-
ne i informatyczne (20%). W tym zakresie przewidywany jest jednak niewielki 
spadek, na rzecz innych obszarów. Najwi�kszy wzrost wykorzystania tej metody 
przewidywany jest w zakresie procesów zwi�zanych z obsług� klientów (z 7% 
do 11% w ogólnej strukturze wykorzystania outsourcingu) oraz w zakresie fi-
nansów (z 7% do 10%). Obecny i prognozowany rozkład wykorzystania metody 
outsourcingu w poszczególnych dziedzinach zaprezentowano na rysunku 1. 

Przewiduje si� równie� znacz�cy rozwój wykorzystania outsourcingu 
mi�dzynarodowego. Podstawowym stymulatorem transferowania działalno�ci 
do krajów rozwijaj�cych si�, s� tu niskie koszty pracy, mo�liwo�� rozwoju na 
rynku globalnym, jak równie� preferencje podatkowe w innych cz��ciach �wia-
ta. Dla przykładu koszty wynagrodze� w typowym call center w Wielkiej Bryta-
nii stanowi� 60% kosztów, podczas gdy w Indiach ok. 30% [25, s. 27]. W przy-
padku outsourcingu zagranicznego mog� pojawi� si� pewne ograniczenia 
zwi�zane z barierami geograficznymi, takimi jak odległo��, ró�nice czasu, bez-
piecze�stwo podró�y, ale równie� ograniczenia j�zykowe czy kulturowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rozkład wykorzystania outsourcingu w poszczególnych dziedzinach dzisiaj 
 i w przyszło�ci 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie [36] 
 

Sukces outsourcingu zagranicznego jest równie� uzale�niony od uwarun-
kowa� geopolitycznych, takich jak stabilno�� polityczna, wojny, zagro�enie ter-
roryzmem, czy poziom rozwi�za� infrastrukturalnych. Problemem mog� by� 
równie� nieetyczne działania korporacji, nadmiernie eksploatuj�ce pracowni-
ków. Ponadto, w krajach wysoko rozwini�tych pojawia� si� mo�e presja spo-
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łeczna, zarówno ze strony opinii publicznej, jak równie� pracowników, zwi�za-
na z negatywnymi skutkami transferu stanowisk pracy za granic� [35, s. 19A]. 
W ostatnim czasie nasilił si� bowiem trend eksportu miejsc pracy z Ameryki w 
sektorze usług oraz w bran�y IT. Spowodowało to, �e oprócz prostych robotni-
ków, outsourcing dotyczy równie� informatyków, programistów, pracowników 
biur obsługi klienta, firm telemarketingowych i analitycznych, co wzbudza 
szczególne sprzeciwy, zarówno społeczne, jak równie� polityczne. 

Przewiduje si�, �e do 2005 roku nast�pi transfer około 830.000 ameryka�-
skich miejsc pracy w sektorze usług do takich krajów jak Indie, Chiny czy Mek-
syk. Do roku 2015 liczba ta szacowana jest na około 3,4 mln miejsc pracy [34, s. 
16]. Ekonomi�ci ameryka�scy podkre�laj� jednak pewne zalety outsourcingu 
transgranicznego dla gospodarki kraju rozwini�tego. Kiedy ubogie kraje 
wzmocni� swoje systemy gospodarcze utworz� si� nowe rynki zbytu dla amery-
ka�skich produktów i usług [48, s. 21], tym bardziej, �e uwa�a si�, i� outsour-
cing zagraniczny tworzy proameryka�sk� klas� �redni� w Indiach i innych kra-
jach rozwijaj�cych si� [16, s. 38]. 

4. Podsumowanie 

Wielu autorów podkre�la, �e w Polsce brakuje prowadzonych bada� do-
tycz�cych zakresu wykorzystania outsourcingu, jego struktury, mo�liwo�ci i 
efektów wykorzystania w praktyce gospodarczej. Równie� rynek przedsi�-
biorstw oferuj�cych usługi outsourcingu (np. w zakresie sprz�tania, prowadzenia 
ksi�gowo�ci, ochrony czy innych usług o charakterze pomocniczym) nie jest w 
pełni rozwini�ty. Zleceniodawcy narzekaj� tu na nisk� jako�� czy wysok� cen� 
tego typu usług. Innym mankamentem jest brak w przedsi�biorstwach specjali-
stów mog�cych skutecznie negocjowa� i nadzorowa� kontakty z dostawcami 
zewn�trznymi. 

Wydaje si� jednak, i� ró�norodno�� przedsi�wzi�� outsourcingowych po-
zwala na optymalne zastosowanie tej metody w wielu przedsi�biorstwach, do-
stosowuj�c jednocze�nie jej zakres i uwarunkowania do potrzeb konkretnego 
przedsi�wzi�cia. W polskich warunkach dodatkowo mo�na bra� pod uwag� 
szanse dla gospodarki płyn�ce z wykorzystania outsourcingu mi�dzynarodowe-
go i transferu miejsc pracy do naszego kraju. Szczególnie atrakcyjne mog� tu 
by� takie dziedziny jak usługi informatyczne, ksi�gowo-finansowe, czy inne 
specjalistyczne funkcje �wiadczone przez polskich dostawców outsourcingo-
wych. Pozyskanie zlece� stałej obsługi zewn�trznej mo�e stanowi� swoisty im-
puls do rozwoju wielu polskich przedsi�biorstw, przyczyniaj�c si� do łagodzenia 
zjawiska bezrobocia, poprawy konkurencyjno�ci polskiej gospodarki i w efekcie 
rozwoju gospodarczego kraju. 
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TYPES OF OUTSOURCING 
AND THE DIRECTIONS OF IT`S USE 

Summary 

In business practice a lot of outsourcing ventures are distinguished. They 
may differ from each other depending on various criteria. It allows to distinguish  
plenty of types of outsourcing and classify them in systematic way. In the article 
below one tries to sort the dabates about types of outsourcing on the strentgh of 
the literature. (of the subject). What is more, one presents also the predictions 
about the future tendencies and the way this method will be used in business 
practice. 
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