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Streszczenie

Celem artykułu jest poznanie istoty outsourcingu jako instrumentu zarządzania w organiza-
cjach publicznych. Dokonano historycznej analizy rozwoju outsourcingu w Polsce, zdefi nio-
wano jego cele oraz znaczenie.
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Summary

The purpose of the paper is to know an essence the management in public organizations. The 
paper provides also a historical perspective on the development of outsourcing in Poland, defi -
ning its goals and signifi cance.
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Wstęp

W literaturze z zakresu zarządzania funkcjonuje ogólne pojęcie „instrumentu” 
czy też „narzędzia”, które jest utożsamiane z różnymi szczegółowymi termina-
mi i defi nicjami. Termin „instrument” jest złożony i pojemny w swojej treści. 
Instrument zarządzania zawiera w sobie zarówno pojęcia technik, metod i kon-
cepcji zarządzania, jak i systemów, idei oraz fi lozofi i zarządzania [Zimniewicz 
2003: 7]. Powyższe terminy używane są zamiennie jako synonimy. Rolą nauki 
jest dokonywanie porządkowania i wyjaśniania owych terminów, by menedże-
rowie mogli korzystać w praktyce z instrumentarium zarządzania. Instrumenty 
zarządzania zapewniają spełnienie wszystkich funkcji zarządzania, tj. plano-
wania, organizowania, motywowania i kontrolowania [Kowalczewski, Nazarko 



Anna Tylek66

2006: 20]. Współczesne organizacje ciągle dostosowują się do zmieniającego 
otoczenia oraz innych zmieniających się warunków. Temu służy zastosowanie 
współczesnych instrumentów zarządzania, tj. outsourcingu, benchmarkingu i re-
engineeringu.

Celem artykułu jest poznanie istoty outsourcingu jako instrumentu zarządza-
nia w organizacjach publicznych.

Początki outsourcingu w Polsce

Okres transformacji w Polsce został zapoczątkowany w latach 1989–1990. 
Cechowały go swoboda podejmowania działalności gospodarczej i rozwój kon-
kurencji. Był to jednocześnie czas ciągłego kryzysu ekonomicznego. Koniec 
1989 roku przyniósł uchwalenie pakietu ustaw transformacji polskiej gospodarki, 
nazywanego programem Balcerowicza, decydującego o przejściu z gospodar-
ki centralnie planowanej do rynkowej [Trocki 2004: 136]. Konieczne stało się 
„odchudzanie” przedsiębiorstw. Należało ustalić cele działalności podstawowej, 
przyjąć ich hierarchię, a outsourcing wyłonił się niejako naturalnie w procesie 
owych zmian [Suszyński 2003: 64]. Duże polskie przedsiębiorstwa dzielono na 
mniejsze jednostki bądź wydzielano je na zewnątrz, aby móc sobie radzić w wa-
runkach wolnorynkowych oraz uzyskiwać pozycję konkurencyjną [Kozłowski, 
Zakrzewska-Bielawska 2005: 106]. Niektóre z przedsiębiorstw zdecydowały 
się na rozwój nowej działalności, aby poprawić wewnętrzną kondycję w ra-
mach funkcjonujących struktur. Konsekwencją decyzji restrukturyzacyjnych 
był outsourcing [Trocki 2004: 137]. Wydzielenie funkcji powodowało ograni-
czenie wielkości przedsiębiorstw przez redukcję struktury organizacyjnej, czyli 
tak zwane odchudzenie spółek (ang. shrinking, downsizing) [Trocki 2004: 115]. 
Wprowadzeniu tak radykalnych zmian jak outsourcing towarzyszył rozwój fi rm 
outsourcingowych w otoczeniu przedsiębiorstw oraz zmiana kierunku działal-
ności fi rm w celu zwiększenia efektywności.

Istota outsourcingu i  jego znaczenie

Termin „outsourcing” to neologizm pochodzący z języka angielskiego (od słów 
outsider, resource-using – wykorzystywanie zasobów). Określenie tłumaczy 
się jako zlecenie na zewnątrz, gdyż jego geneza to: out (na zewnątrz) i source/
sourcing (znajdować źródła) [Grucel 2004: 113]. W języku polskim „outsourcing” 
jest tłumaczony jako wydzielenie lub wyodrębnienie. Wyodrębnieniu podlegają 
zadania, które nie są ściśle powiązane z działalnością podstawową przedsiębior-
stwa. Outsourcing to przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, na które składają się 
przedsięwzięcia cząstkowe związane z wydzieleniem z organizacji macierzystej 
[Trocki 2001: 23]:
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1) zadań związanych z wydzielaną funkcją,
2) personelu, czyli wyodrębnienie pracowników wykonujących funkcje 

ze struktury organizacji macierzystej lub przeniesienie ich do innych jej 
obszarów działania,

3) majątku, czyli wyodrębnienie i wykorzystanie na inne potrzeby albo zli-
kwidowaniu składników majątkowych (np. gruntów, infrastruktury, wy-
posażenia technicznego i środków fi nansowych) związanych z wydzieloną 
funkcją.

Można tu mówić o wydzieleniu:
 – organizacyjnym, czyli wyłączeniu funkcji z obowiązującego podziału pra-

cy przy wykonywaniu zadań,
 – zarządczym, czyli zmianie właściciela podmiotu odpowiedzialnego za re-

alizację funkcji, korzystanie z reprezentacji prawnej tej samej osoby, formy 
podporządkowania organizacji kierującej działalnością danej organiza-
cji, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych związanych z realizacją 
funkcji.

Wszystkie wymienione elementy powinny być wydzielane po dokładnym 
przeanalizowaniu. Outsourcing może być zróżnicowany w zależności od rodzaju 
wydzielonego obszaru działalności, sposobów realizacji, formy wydzielenia oraz 
siły powiązań ze strukturą organizacji macierzystej. Naczelna zasada polega na 
tym, że wydzielane funkcje mają charakter pomocniczy i uzupełniający, nie 
dotyczą zaś głównych kompetencji organizacji [Dudek 2003: 23]. Outsourcing 
może być postrzegany jako przeciwieństwo w stosunku do działań dużych fi rm 
aspirujących do osiągnięcia samowystarczalności; pozwala on na lepsze wy-
korzystanie zasobów ludzkich i zasobów materialnych [Pilawski 2001: 164]. 
Outsourcing tym różni się od umowy zlecenia, że wytwarza pewną więź między 
fi rmami, niekiedy mającą charakter relacji partnerskich. Za słuszną należy więc 
uznać opinię, że outsourcing to przeniesienie części działalności usługowej lub 
produkcyjnej na rzecz zewnętrznej niezależnej jednostki organizacyjnej [Grucel 
2004: 113].

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele innych sposobów defi niowania 
outsourcingu. Poszczególne określenia odnoszą się do różnych aspektów tego 
pojęcia, uwidaczniając jego złożoność. M. Pańkowska [za: Sobińska 2000: 240] 
ujmuje outsourcing jako „oddelegowanie na podstawie umowy kontraktowej ca-
łości lub części zasobów materialnych (maszyn, urządzeń), zasobów ludzkich 
i odpowiedzialności zarządczej do dyspozycji zewnętrznego dostawcy”.

K. Lysons i S. Gillinham [za: Dudzik 2005: 2] defi niują outsourcing jako 
„strategiczne wykorzystanie zewnętrznych zasobów do realizacji działań prowa-
dzonych tradycyjnie przez własny personel wykorzystujący wewnętrzne zasoby 
przedsiębiorstwa. Jest to strategia zarządcza polegająca na wydzieleniu ze struk-
tury organizacyjnej określonych funkcji pomocniczych (non-core) i powierzeniu 
ich realizacji wyspecjalizowanym, zewnętrznym organizacjom. Jest to przenie-
sienie na stronę trzecią stałej odpowiedzialności menedżerskiej za wykonanie 
usługi określonej w umowie”.
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Strategiczne, czyli długookresowe działanie charakterystyczne dla outsour-
cingu wymusza zmiany wewnątrz organizacji oraz przyczynia się do tworzenia re-
lacji partnerskich. Nie należy tego mylić z krótkookresowym zlecaniem zadań do 
realizacji podmiotom zewnętrznym, które nie wymagają zmian wewnątrz-orga-
nizacyjnych w przedsiębiorstwie [Kozłowski, Zakrzewska-Bielawska 2005: 115].
Nie zawsze następuje wydzielenie obszarów, dzięki którym fi rma zyskuje 
przewagę konkurencyjną, lecz zawsze są to obszary działalności pomocniczej. 
Outsourcing wówczas może być traktowany jako koncepcja wprowadzenia 
zmiany.

B. Pilawski termin „outsourcing” defi niuje ogólnie jako „przekazywanie 
organizacji zewnętrznej, na dłuższy czas, prowadzenia i odpowiedzialności za 
pewien, dający się wydzielić organizacyjnie i przedmiotowo, zakres działania 
jakiejś innej organizacji”, przy czym dodaje, że nie ma on polskiego odpowied-
nika. Outsourcing wcześniej określano terminami: facilities management, con-
tracting out, out-tasking, systems management, farming out oraz smart sour-
cing [Pilawski 2001: 68]. Mniej skomplikowaną defi nicję outsourcingu podaje 
J. Wojciechowski: „długoterminowe zlecenie pełnienia głównych funkcji dzia-
łów pomocniczych zewnętrznemu usługodawcy służące zwiększeniu efektyw-
ności fi rmy” [2000: 83].

Outsourcing jest również defi niowany jako strategia zarządzania oparta na 
przekazaniu funkcji, które nie są bezpośrednio związane z celami strategicznymi 
przedsiębiorstwa oraz innych pomocniczych zadań do fi rmy zewnętrznej, przez 
co uzyskuje się koncentrację na czynnościach fi rmy bezpośrednio związanych 
z podstawową jej działalnością [Kubeczek 2004: 163].

Wdrożenie outsourcingu jako metody zarządzania ogólnie opiera się na kilku 
zasadach [Kozłowski, Zakrzewska-Bielawska 2005: 115]:

1) nie może to być decyzja sama w sobie, lecz powinna być uwarunkowana 
celami strategicznymi przedsiębiorstwa, dotyczy bowiem pozyskiwania 
źródeł zewnętrznych,

2) zastosowanie outsourcingu powinno sprzyjać uzyskiwaniu korzyści,
3) ważne jest przeprowadzenie wnikliwych, wieloaspektowych analiz i ba-

dań przed podjęciem decyzji o outsourcingu,
4) outsourcing przyczynia się do wewnętrznej reorganizacji.
Istota outsourcingu jako metody restrukturyzacyjnej przedsiębiorstwa pole-

ga na wydzieleniu określonej działalności ze struktury przedsiębiorstwa w celu 
racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz obniżenia kosztów 
[Garstka 2006: 45]. Organizacje skupiające się na zlecaniu na zewnątrz wszyst-
kich procesów są nazywane przedsiębiorstwami wirtualnymi lub siecią organiza-
cyjną, a ich funkcjonowanie polega na właściwym doborze zasobów z podmio-
tów zewnętrznych [Garstka 2006: 46].

Outsourcing to zlecanie funkcji fi rmom zewnętrznym, które specjalizują 
się w jej realizacji. Jest formą kooperacji między dostawcą a odbiorcą, pod-
czas której następuje wymiana informacji w zakresie rozwoju technologicz-
nego, technicznego i informatyzacji [Garstka 2006: 45]. Zewnętrznym dostaw-
cą może być spółka zależna od przedsiębiorstwa macierzystego bądź spółka 
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specjalnie utworzona dla określonego celu, obsługująca również konkurencję 
[Garstka 2006: 45]. Wydzielenie funkcji pozwala organizacjom skupić się na 
dostępnych środkach działalności podstawowej, zmniejszyć koszty funkcjono-
wania oraz zwiększyć skuteczność. Właściwie przeprowadzony outsourcing 
wymaga przygotowania kryteriów skierowanych do poszczególnych obszarów, 
takich jak: organizacyjny, fi nansowy, techniczno-technologiczny, prawny oraz 
rynkowy.

Outsourcing jest tą metodą restrukturyzacji, która ma pomagać fi rmom osią-
gać cele strategiczne. Uznawany jest za jedną z najbardziej efektywnych strategii 
zarządzania służących rozwiązywaniu różnych problemów związanych z reduk-
cją kadry, która może zostać przekazana do fi rmy outsourcingowej [Szubstarska 
2004: 247]. Znaczenie outsourcingu jest bardzo zróżnicowane: począwszy od 
redukcji kosztów, struktur, specjalizacji fi rmy, aż do wprowadzania rozwiązań 
kapitałowych i kontraktowych [Suszyński 2003: 64]. Podkreśla się, że koncepcja 
outsourcingu przyczynia się do powstawania nowego modelu świadczenia usług 
[Kądziela 2005: 18].

Aby outsourcing stał się sukcesem organizacyjnym, ważne jest precyzyjne 
przygotowanie się do realizacji oraz wdrożenia i kontrolowania efektywności 
[Abram 2003: 203]. Istotne jest zaplanowanie oszacowania kosztów w sytuacji 
zerwania kontraktu bądź zmiany dostawcy, jeśli taka potrzeba będzie koniecz-
na [Gillet 1994: 46]. Aktualnie fi rmy outsourcingowe w Polsce – ze względu 
na dyktat ekonomiczny realizacji kontraktu (czyli cenę) – dokonują obniżania 
jakości usług [Kanikuła 2005: 52]. Celem przedsięwzięć outsourcingowych jest 
osiąganie takich celów, jak:

1) koncentracja organizacji na jej działalności (wpływa na przyszły jej roz-
wój oraz zwiększenie skuteczności i efektywności, elastyczne dostosowy-
wanie się do zachodzących zmian w otoczeniu, gotowość do korzystania 
z know-how, możliwości wyboru i kooperacji z partnerem zewnętrznym,

2) możliwość lepszego rozwoju własnej działalności,
3) uzyskiwanie celów ekonomicznych przez redukcję kosztów, poprawę 

i kontrolę osiąganych wyników ekonomicznych, eliminację ryzyka ekono-
micznego lub jego znaczne ograniczanie,

4) uproszczenie struktur organizacyjnych i procedur, czyli ograniczenie za-
trudnienia, stanowisk pracy, liczby szczebli zarządzania,

5) rozwój myślenia przedsiębiorczego z nastawieniem na wyniki ekonomicz-
ne, wzrost motywacji do pracy [Trocki 2001: 50; Grudzewski, Hejduk 
2004: 211].

Autorzy kładą nacisk na różne cele i znaczenia outsourcingu uzasadniają-
ce jego wdrożenie. Według M. Trockiego aspekt ekonomiczny, czyli redukcja 
kosztów, nie jest najważniejszy przy podjęciu decyzji [2001: 53]. H. Abram 
uważa, że jednym z głównych powodów wdrożenia outsourcingu jest uzyska-
nie redukcji kosztów [2003: 60]. Zdaniem J. Lendziona i A. Stankiewicz-Mróz 
[2005: 201] fi rmy wybierają outsourcing głównie jako formę wdrożenia nowo-
czesnej technologii czy innowacyjnych systemów informatycznych, na które 
ich nie stać. Historia tej koncepcji to także historia ewolucji w spojrzeniu na 
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outsourcing. Początkowo był kojarzony wyłącznie z redukcją kosztów, następ-
nie jako ograniczenie ryzyka zmian technologicznych, potem jako koncentra-
cja fi rmy na działalności podstawowej, na końcu zaś jako strategiczna decyzja 
[Kubeczek 2004: 163].

Nadrzędnym celem każdej organizacji jest prowadzenie działalności, a istotą 
outsourcingu jest wydzielanie niektórych funkcji. Aktualnie outsourcing uzy-
skuje coraz większe znaczenie jako instrument podnoszenia jakości [Sobińska 
2000: 240]. Organizacje po przekazaniu zadań podmiotom zewnętrznym pro-
wadzą węższą działalność. Następuje zmniejszenie wielkości organizacji
(tzw. odchudzenie), co sprzyja szybkiej reakcji organizacji na zachodzące zmia-
ny i zwiększeniu elastyczności [Kozłowski, Zakrzewska-Bielawska 2005: 119; 
Grudzewski, Hejduk 2004: 211]. Mniejsza liczba komórek organizacyjnych i sta-
nowisk pracy sprzyja dobrej komunikacji oraz przepływowi informacji. Do part-
nerów zewnętrznych wydzielane są te zadania, których realizacja jest tam tańsza 
niż w strukturach organizacji. Decyzja o outsourcingu może stać się pułapką, 
kiedy rozwiązanie to stosowane jest pod wpływem mody [Abram 2003: 61]. 
Niekiedy outsourcing przynosi chwilowe korzyści, po czym ostatecznie wiedzie 
do wzrostu kosztów. W procesie restrukturyzacji zatrudnienia bardzo zbliżo-
ny do outsourcingu jest outplacement, defi niowany przez C. Suszyńskiego jako 
„przeniesienie poza przedsiębiorstwo zarówno pracowników, jak i całych struk-
tur i funkcji przedsiębiorstwa” [1999: 62]. Niekiedy outplacement jest niewystar-
czającym rozwiązaniem dla redukcji zatrudnienia, wówczas konsultanci zalecają 
zastosowanie outsourcingu [Lipski 2001: 18].

Outsourcing funkcji personalnej „polega na zlecaniu niezależnemu dostaw-
cy zewnętrznemu lub specjalistycznym fi rmom świadczenia usług lub sprze-
daży opartej na stałej współpracy przy realizacji zadań funkcji personalnej”, 
zwykle realizowanej przez pracowników przedsiębiorstwa [Cook 2003: 21]. 
Firmy zewnętrzne w zakresie funkcji personalnej działają w obszarze rekruta-
cji, poszukiwania kadry menedżerskiej, szkoleń, BHP oraz świadczeń pracow-
niczych [Armstrong 2005: 71]. Outsourcing funkcji personalnej pozwala na 
ograniczenie działu personalnego, redukcję kosztów, pełną koncentrację na 
sprawach najistotniejszych, tworzących wartość dodaną; istotne jest też to, że 
szybko można uzupełnić braki w zakresie know-how [Armstrong 2005: 71]. 
Autorzy wielu publikacji zalecają stosowanie outsourcingu w przedsiębior-
stwach, argumentując, że lepiej jest zapłacić podwykonawcom, niż zatrudniać 
pełnoetatowych pracowników, z koniecznością zorganizowania im miejsca 
pracy, narzędzi, sprzętu oraz gwarantując pakiet socjalny. Ważne jest, aby nie 
wydzielać tych funkcji, których realizacja jest tańsza i lepszej jakości we włas-
nych strukturach przedsiębiorstwa [Opolski, Dykowska, Możdżonek 2003: 
136]. Trzeba wydzielać te usługi, które nie mają bardzo istotnego znaczenia 
dla fi rmy i mogą być dostarczane przez fi rmy specjalistyczne (np. utrzyma-
nie czystości, stołówki, bary, sprzedaż, ochrona mienia, usługi remontowe). 
Usługi silnie zintegrowane z podstawową działalnością fi rmy nie nadają się do 
przekazania na zewnątrz [Zimniewicz 2003: 63]. Niemieckie doświadczenia 
w zakresie outsourcingu wskazują na przekazywanie podmiotom zewnętrz-
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nym usług przy uwzględnieniu kryterium integracji oraz stopnia złożoności 
usług [Kądziela 2005: 18]:

 – usługi złożone silnie zintegrowane z działalnością podstawową: zaopatrze-
nie, przetwarzanie informacji,

 – usługi złożone słabo zintegrowane: obsługa techniczna, utrzymanie ruchu,
 – usługi proste silnie zintegrowane: księgowość, kadry, fi nanse,
 – usługi proste słabo zintegrowane: ochrona mienia, catering.

Pojawienie się outsourcingu w piśmiennictwie niemieckim przypada na dru-
gą połowę lat 80. Zastosowanie outsourcingu w dużym zakresie datuje się na 
pierwszą połowę lat 90., kiedy nastąpił dynamiczny rozwój inwestycji niemiec-
kich w Europie Środkowej i Wschodniej oraz rozwój japońskich fi rm w Europie. 
W następnych latach udział outsourcingu w Niemczech się zmniejszył, gdyż 
zaistniały korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 
w wyniku obniżenia podatków oraz uregulowania sytuacji na rynku [Bednarczyk 
2001: 167].

Podstawową zasadą w procesie wdrażania outsourcingu jest dokona-
nie właściwego wyboru obszaru do wydzielenia. W Stanach Zjednoczonych 
Amerykański Instytut Outsourcingu wskazuje na wydzielane obszary, takie 
jak: technologie informacyjne, pomocnicze (szkolenia, obsługa poczty), obsłu-
ga klientów, fi nanse, zarządzanie kadrą, nieruchomościami, dział sprzedaży 
i marketingu, logistyka, dystrybucja (spedycja, leasing), transport [Wodecka-
-Hyjek 2004: 95]. Wydzielanie funkcji rachunkowości i fi nansów zwalnia 
przedsiębiorstwo macierzyste z obowiązku szkoleń w sytuacji zmienności re-
gulacji podatkowych i ma charakter usługi kompleksowej łącznie z obsługą 
kadr i płac [Dudek 2003: 24].

Outsourcing jest działaniem innowacyjnym, którego sukces zależy od aspek-
tu kadrowego, gdyż ludzie przesądzają o bycie organizacji. Personel jest najważ-
niejszym zasobem, a polityka personalna wpływa na wysoką pozycję przed-
siębiorstwa na rynku. Firmy outsourcingowe w zakresie funkcji personalnej 
mogłyby zaproponować tańszą usługę, gdyby nie opór związków zawodowych 
[Kopczyński 2001: 13].

Outsourcing znajduje zastosowanie w sektorze publicznej ochrony zdrowia. 
Rynek usług medycznych staje się coraz bardziej konkurencyjny – konkurują 
między sobą podmioty publiczne i prywatne oraz same instytucje publiczne. 
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania sprzyja nie tylko uzyskiwa-
niu lepszych wskaźników ekonomicznych, lecz także poprawie jakości oraz 
dostępności usług medycznych. Szpitale publiczne traktują outsourcing jako 
strategię, aby móc rozwijać nowe praktyczne obszary swojej działalności, 
dokonywać redukcji kosztów oraz barier administracyjnych [Gay, Hill 2007: 
66–72]. Kładą duży nacisk na zachowanie wysokich standardów bezpieczeń-
stwa i jakości usług procesu diagnostycznego oraz leczniczego, przyczyniają 
się do skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu. Zarządzający w publicznych 
jednostkach medycznych odpowiadają za kondycję ekonomiczną oraz politykę 
jakości przed organem założycielskim, dlatego często stosują metody restruk-
turyzacyjne, do których należy outsourcing. Jest on traktowany jako metoda 
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usprawniająca działalność sektora ochrony zdrowia i sprzyjająca koncentracji 
na działalności podstawowej. Przypuszcza się, że obecnie około 30–50% szpi-
tali publicznych zawarło umowy z fi rmami sprzątającymi [Pytlak 2007: 80, 
Augustynowicz 2007: 30]. Zdaniem L. Sierpińskiej zaletą outsourcingu jest 
stwarzanie lepszych warunków do świadczenia wysokiej jakości usług zdro-
wotnych [2004: 8]. Większą korzyścią dla szpitali może być wydzielanie na 
zewnątrz usług nienależących do głównego profi lu działalności, niż dokony-
wanie restrukturyzacji i pozostawianie tychże usług w strukturach własnych. 
W zawieraniu umów outsourcingowych istnieją ograniczenia, które dla sektora 
publicznej ochrony zdrowia regulują przepisy dotyczące zamówień publicz-
nych, natomiast niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mają pełną swobodę 
w ich zawieraniu. Zastosowanie outsourcingu w organizacjach publicznych, 
takich jak publiczne szpitale, może służyć realizacji funkcji pomocniczych, 
m.in. prania, sprzątania czy ochrony mienia.

Trafnie w literaturze przedmiotu podkreśla się, że wynikiem działań restruk-
turyzacyjnych poprzez outsourcing jest: kurczenie się organizacji (shrinking), 
zmniejszenie organizacji (downsizing), ograniczenie liczby szczebli zarządzania 
(deleyering) oraz usuwanie zbędnych elementów struktury organizacji drogą 
wydzielenia komórek organizacyjnych ze struktury organizacyjnej przedsiębior-
stwa przy pozostaniu w powiązaniu w różnym stopniu z przedsiębiorstwem ma-
cierzystym (spin off ) [Trocki, Grudzewski, Hejduk 2004: 211; Garstka 2006: 42]. 
Rynek usług specjalistycznych, które fi rmy mogą kupować, jest bogaty i zróżni-
cowany, obejmuje między innymi: usługi agencji reklamowych, fi rm badających 
rynki zbytu i zaopatrzenia, organizację dystrybucji i usługi logistyczne, public 
relations, doradztwo podatkowe, ochronę mienia i kontroli dostępu, doradztwo 
i usługi dotyczące zaawansowanych technologii, obieg dokumentacji (infor-
macji), określanie kwalifi kacji nowych pracowników, szkolenia pracowników 
[Nalepka 1998: 141].

Amerykański Instytut Outsourcingu precyzuje dziesięć przyczyn wprowa-
dzania outsourcingu [Gay, Essinger 2002: 16]: ograniczanie kosztów i ich kon-
trola, wzrost koncentracji fi rmy na jej podstawowej działalności, dostępność do 
możliwości produkcyjnych na najwyższym poziomie, wykorzystanie własnych 
zasobów do innych celów, pozyskanie nowych zasobów, których fi rma nie po-
siada, uzyskanie szybciej korzyści z restrukturyzacji, eliminację problemu zwią-
zanego z realizacją trudnej funkcji i jej kontroli, zdobycie kapitału, ograniczenie 
ryzyka i jego podział oraz pozyskanie wpływów gotówki.

Motywy wdrożenia outsourcingu tkwią w potrzebie koncentracji na tym, co 
ma znaczenie konkurencyjne, redukcji kosztów i ich kontroli, usunięcia nieefek-
tywnych zadań i innej alokacji zasobów, dostępu do nowej metody organiza-
cji pracy i innowacyjnych technologii, a także wydobycia środków fi nanso-
wych z działalności niemającej strategicznego znaczenia [Kopczyński 2002: 61, 
Słupski 2005: 15]. Podejście do outsourcingu organizacji decydujących się na 
wydzielenie zmienia się w zależności od specyfi ki usług. Zmiany zachodzące
na rynku oraz nowe regulacje w różnych sferach działalności przyczyniają się do 
gruntownych analiz, czy samodzielne wykonywanie niektórych zadań jest opła-
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calne. Osiąganie w pełni celów założonych we wdrożeniu outsourcingu wyma-
ga zaangażowania i dobrego przygotowania przedsięwzięcia outsourcingowego 
przez kadrę zarządzającą. Outsourcing może mieć charakter strategiczny i tak-
tyczny. Strategiczny – jak sama nazwa wskazuje – jest ukierunkowany na rozwój 
organizacji w dłuższej perspektywie. Efekt outsourcingu strategicznego zależny 
będzie od tego, na ile organizacja po przekazaniu działalności będzie mogła na 
nowo zaprojektować całą swoją działalność. W podejściu taktycznym do outso-
urcingu ważne jest zaspokojenie potrzeby bądź rozwiązanie konkretnego pro-
blemu. Wydzielona na zewnątrz działalność podlega oddziaływaniu organiza-
cyjnemu, a przede wszystkim kapitałowemu, właścicielskiemu, kontraktowemu 
organizacji wydzielającej zadania. Z tego powodu wyróżniamy następujące ro-
dzaje outsourcingu:

1. kapitałowy – związany z wydzieleniem funkcji do podmiotu zewnętrznego 
i utworzenie podmiotu tzw. spółki – córki,

2. kontraktowy – rezygnacja z określonej funkcji i wydzielenie jej do niezależ-
nego prawnie i kapitałowo podmiotu gospodarczego na podstawie kon-
traktu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że outsourcing jest pojęciem wielo-
aspektowym, a w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele typologii out-
sourcingu w zależności od rodzaju wydzielanych usług oraz kryterium zakresu 
wydzielania.

Outsourcing w zarządzaniu publicznym

Sektor publiczny tworzą organizacje publiczne, których celem jest zapewnienie 
dóbr i usług publicznych [Kożuch 2007: 108]. Dobra publiczne charakteryzuje 
to, że są dostępne dla wszystkich członków danej zbiorowości i przez nich kon-
sumowane, stąd ich charakter zbiorowy. Konsumenci tych dóbr nie mają też obo-
wiązku partycypacji w kosztach wytwarzanych dóbr publicznych [Frączkiewicz-
-Wronka 2009: 41].

Zarządzanie publiczne odnosi się do zarządzania organizacjami publicznymi 
dotyczącego zarówno jednej organizacji, jak i państwa – określanego w literatu-
rze jako makroorganizacja [Kożuch 2006: 19]. Zapotrzebowanie na zarządzanie 
publiczne pojawiło się wraz z nasilającymi się procesami reform w administra-
cji publicznej i odejściem od modelu administrowania do zarządzania ogólnego. 
Największe znaczenie ma obecnie zapewnienie dystrybucji środków fi nanso-
wych publicznych, zgodnie z regułami ekonomii i osiąganie skuteczności dzia-
łań organizacji publicznych. Reakcją na tego typu wymagania jest stosowanie 
nowoczesnych instrumentów zarządzania między innymi takich jak outsourcing. 
Celem organizacji publicznych, odróżniającym je od innych organizacji, jest re-
alizacja interesu publicznego. Posiadają one wewnętrzne, własne cele, lecz do-
minujące znaczenie ma podporządkowanie działalności organizacji publicznych 
odbiorcom usług. Organizacje publiczne odpowiadają zarówno przed interesa-



Anna Tylek74

riuszami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi [Kożuch 2006: 19, 29]. Decyzje 
zapadające w organizacjach publicznych nie zawsze są racjonalne pod względem 
zarządczym, gdyż cechuje je wysoki stopień upolitycznienia. Organizacje tego 
typu napotykają ograniczenia w realizacji zadań statutowych z powodu niedo-
statecznej ilości własnych środków publicznych oraz trudności w pozyskaniu 
środków fi nansowych od podmiotów zewnętrznych – publicznych i prywatnych. 
Organizacje publiczne funkcjonują w różnych sferach życia publicznego, np. po-
lityce, administracji państwowej, nauce i edukacji, ochronie zdrowia czy gospo-
darce narodowej, a także w państwie [Kożuch 2004: 53]. Sektor publiczny podej-
muje zadania strategiczne dla państwa, których realizacja nie zawsze mieści się 
w gestii sektora prywatnego.

W sektorze publicznym znajdują zastosowanie zasady zarządzania ogólnego 
adaptowane do specyfi ki instytucji publicznych. Owa specyfi ka dotyczy wielu 
grup interesariuszy, których interesy nie zawsze są spójne, a decyzje wielokrot-
nie upolitycznione. Specyfi ka zarządzania publicznego wiąże się z brakiem na-
stawienia na osiąganie zysku, orientacją na misję organizacji oraz pokonywanie 
barier organizacyjnych. Wszystkie działania poddawane są publicznej ocenie, 
stąd wymagana przejrzystość w funkcjonowaniu.

Menedżer organizacji publicznej posiada swobodę w osiąganiu określonych 
celów i za ich realizację ponosi osobistą odpowiedzialność [Kożuch 2006: 29]. 
Sektor publiczny coraz częściej wdraża do organizacji zasady zarządzania w biz-
nesie [Kuźnik 2005: 68].

Organizacje publiczne, aby sprawnie funkcjonować, muszą adaptować się 
do zachodzących zmian w otoczeniu, zmian w przepisach prawnych, a niekiedy 
nawet wyprzedzać teraźniejszość przez wprowadzanie nowych metod zarządza-
nia. Jedną z wielu znanych metod jest outsourcing, defi niowany jako „przed-
sięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębior-
stwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie do realizacji 
innym podmiotom gospodarczym” [Trocki 2001: 13]. Outsourcing pozwala na 
przeniesienie określonych funkcji z organizacji macierzystej do jej przestrzeni 
rynkowej.

Outsourcing jako instrument zarządzania pozwala organizacjom skoncentro-
wać się na podstawowej działalności. Traktowany jest jako narzędzie strategicz-
nego rozwoju. Jego znaczenie zmienia się na przełomie lat. Wymaga posiadania 
specjalistycznej wiedzy, by móc osiągać sukces i ograniczać czynniki ryzyka. 
Organizacje publiczne, np. szpitale, stosują outsourcing, gdyż niemożliwe staje 
się świadczenie usług o zróżnicowanym profi lu tak, aby były na stałym pozio-
mie, bez inwestowania w pracowników, technologie oraz posiadania specjali-
stycznej wiedzy. Nie są w stanie wykonywać wszystkich usług na doskonałym 
poziomie, by zaspokoić potrzeby klientów, dlatego outsourcing staje się oczywi-
stym rozwiązaniem organizacyjnym. Organizacje stosujące outsourcing są bar-
dziej elastyczne w dostosowaniu do zachodzących zmian.

W literaturze podkreśla się, że w organizacjach publicznych wydzielanie 
usług na zewnątrz nie zawsze wiąże się z osiąganiem redukcji kosztów, lecz po-
zwala na skupienie się na podstawowych funkcjach, uzyskiwaniu poprawy ja-
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kości, zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz doskonaleniu kwalifi kacji ka-
dry realizującej usługi [Prawelska-Skrzypek 2007: 8]. Wyodrębnieniu podlegają 
zadania, które nie wiążą się bezpośrednio z działalnością podstawową. Zaletą 
outsourcingu jest stwarzanie lepszych warunków do realizacji wysokiej jakości 
usług [Sierpińska 2004: 8]. Większą korzyść może stanowić wydzielanie na ze-
wnątrz usług nienależących do głównego profi lu działalności, niż dokonywanie 
restrukturyzacji i pozostawianie tychże usług w strukturach własnych. Istotnym 
elementem powodzenia outsourcingu jest określenie zadań do wydzielenia fi r-
mie zewnętrznej oraz opracowanie kryteriów ich oceny. A. Kądziela uwydatnia 
znaczenie praktyczne koncepcji zarządzania, jaką jest outsourcing oraz facility 
management w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi czy usługami 
publicznymi w gospodarce [2005: 19].

Ustalenia te potwierdzają badania własne przeprowadzone w 2006 roku 
wśród głównej kadry zarządzającej (dyrekcja, zarządzająca kadra pielęgniarska 
i lekarska) jednostkami publicznego sektora ochrony zdrowia. Celem badań było 
zdiagnozowanie i ocena uwarunkowań wpływających na pozafi nansowe efekty 
zastosowania outsourcingu.

Zgromadzony materiał empiryczny pokazał, że wydzielenie usług na ze-
wnątrz następuje z powodu wielu przyczyn, wśród których jednak najbardziej 
istotną są względy fi nansowe. Możliwość wydzielenia usługi na zewnątrz wraz 
z personelem może sprzyjać poprawie przebiegu procesów zarządzania, przy 
czym usługi wydzielane na zewnątrz mają profi l niemedyczny. Daje to zarówno 
kadrze zarządzającej szpitalami, jak i pracownikom możliwość koncentracji na 
działalności medycznej. Największe znaczenie w przygotowaniu przedsięwzię-
cia outsourcingowego mają zastępcy dyrektora wraz z dyrektorem naczelnym 
oraz zarządzająca kadra pielęgniarska.

Kadra zarządzająca w publicznym sektorze ochrony zdrowia przywiązu-
je zbyt małą wagę do zapewnienia interesu prawnego w zapisach umowy out-
sourcingowej. W umowach outsourcingowych przewidziano możliwość wpro-
wadzania zmian lub uzupełnień w toku trwania usługi. To przemawia za ela-
stycznym charakterem umów outsourcingowych zawieranych w niestabilnym 
publicznym sektorze ochrony zdrowia.

Wdrożeniu outsourcingu towarzyszy pomiar satysfakcji pracowników szpita-
la z wykonywania usługi przez fi rmy zewnętrzne. Firmy outsourcingowe w celu 
osiągania jak najwyższych ocen szybko eliminują punkty krytyczne w realiza-
cji usługi, jak również praktykują dodatkowe działania, takie jak pomoc w or-
ganizacji konferencji czy szkoleń dla szpitala oraz dofi nansowanie szkoleń pra-
cowników. Realizacja podjętych zobowiązań przez fi rmę outsourcingową jest 
różna i zależy od rodzaju wykonywanej usługi. Spośród kryteriów oceny stop-
nia ważności podjętych zobowiązań dotyczących aspektów ciągłości realizacji 
usługi na czas nieobecności pracownika, zapewnienia sytemu całodobowego, 
dokonywania ocen jakości, szkoleń pracowników i innych największe znaczenie 
ma respektowanie resortowych przepisów prawnych. Charakter usługi decyduje 
o rodzaju spełnionego przez fi rmę zewnętrzną zobowiązania. Świadczenie usług 
pralniczych, sprzątania, żywienia wymaga głównie stosowania nowoczesnej 
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technologii, natomiast usługa ochrony mienia wymaga współodpowiedzialności 
za majątek szpitala.

Wdrożenie outsourcingu ma istotny wpływ na usprawnienie funkcjonowania 
szpitali. Największe znaczenie ma koncentracja kadry zarządzającej szpitala na 
działalności medycznej. Dalej wskazano na wzrost jakości wydzielonych usług 
przez szkolenia personelu, postępowanie zgodnie ze standardami oraz elimina-
cję niedociągnięć. Następne cenne efekty jakościowe uzyskiwane przez szpital 
to wprowadzenie norm ISO i akredytacji. Dodatkową korzyścią z wdrożenia 
outsourcingu dla szpitali jest poprawa organizacji pracy przez ograniczenie pro-
blemów personalnych oraz ograniczenie odpowiedzialności kadry kierowniczej. 
Wdrożenie outsourcingu wpłynęło na zmiany zachowań pracowników szpitala, 
którzy bardziej niż dotychczas angażowali się w pracę oraz bardziej koncentro-
wali się na jakości świadczonych usług, reagowali i sygnalizowali o wszelkich 
nieprawidłowościach w realizacji usług.

W zarządzaniu szpitalami publicznymi coraz większe znaczenie strategiczne 
uzyskują metody zarządzania jakością, takie jak: benchmarking, Just in Time, 
reengineering oraz outsourcing. Ich wdrażanie w sektorze publicznym ochrony 
zdrowia ma pomóc w osiąganiu wielu różnych celów, między innymi wdraża-
niu zmian, dokonywaniu analiz porównawczych z organizacjami osiągającymi 
najwyższe wyniki w swojej działalności, likwidacji najsłabszych punktów, re-
dukcji kosztów, lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Indywidualne 
zastosowanie każdej z metod zarządzania jakością pozwala na uzyskanie korzy-
ści w aspekcie poprawy jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. Staje się 
podstawą do wzmocnienia pozycji na rynku usług zdrowotnych i konkurowania 
z innymi podmiotami medycznymi, dając szansę na rozwój. Oczekiwane efekty 
zastosowanych metod zarządzania jakością wymagają czasu, właściwego przy-
gotowania, etapowości procesu wdrażania, zaangażowania pracowników oraz 
zainwestowania środków fi nansowych.

Wiedza i doświadczenie polskich menedżerów z zakresu outsourcingu i jego 
wdrażania stanowi obszar defi cytowy. Działania inicjowane przez menedżerów 
wdrażających outsourcing w praktyce mają często charakter intuicyjny i nie 
opierają się na wnikliwych analizach ekonomicznych, organizacyjnych i perso-
nalnych. Niekiedy menedżerowie mają problem z określeniem wartości fi nan-
sowej usługi realizowanej przez własną placówkę medyczną. Obecnie outsour-
cing nie posiada jeszcze wypracowanych instrumentów prawnych mogących po-
móc w tworzeniu korzystnych umów oraz budowaniu profesjonalnych projektów. 
Istnieją duże ograniczenia w pozyskiwaniu umów outsourcingowych funkcjo-
nujących w innych placówkach medycznych ze względu na klauzule poufności.

Outsourcing to poważne zagadnienie, gdyż może dotyczyć również wydziela-
nia obszarów medycznych, np. laboratoriów analitycznych. Placówki medyczne 
borykają się z problemami fi nansowymi, dlatego nie stać ich na systematyczne 
odtwarzanie bazy środków, sprzętu czy aparatury niezbędnej do profesjonalnego 
wykonania usługi.
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Podsumowanie

Dokonane ustalenia pozwalają stwierdzić, że outsourcing to ważny instrument 
nie tylko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, lecz także organizacjami publicz-
nymi. Wnioski opracowane na podstawie badań w placówkach ochrony zdrowia 
mogą mieć zastosowanie również w odniesieniu do innych rodzajów organizacji, 
np. do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
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