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wprowadzenie

Wzrost liczby projektów outsourcingowych i występujące czasem 
niepowodzenia w tym zakresie skłaniają nas do podniesienia kwestii ryzyka 
w projektach outsourcingowych. Mają one miejsce zazwyczaj wtedy, gdy nie 
dość precyzyjnie zdefiniowany jest przedmiot usługi, warunki jej świadcze-
nia, a także gdy wystąpią inne warunki, o których mowa w opracowaniu. 

Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej omawiamy istotę 
usług outsourcingowych. Druga poświęcona jest opisowi ryzyk w procesach 
wydzielenia usług do odrębnych operatorów usług, kolejna dotyczy problema-
tyki zarządzania ryzykiem, zaś ostatnia poświęcona jest warunkom ograni-
czenia ryzyka w projektach outsourcingowych. 

Opracowanie jest wynikiem doświadczeń autora jako doradcy w pro-
jektach restrukturyzacji przedsiębiorstw i outsourcingowania usług bizne-
sowych. 
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1. outsourcing usług biznesowych

Outsourcing jest częścią modeli operacyjnych większości firm, które 
osiągają sukces w wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym1. Na 
dobre zadomowił się on we współczesnym biznesie. Istotą outsourcingu jest 
to, iż przedsiębiorstwa, poszukując źródeł zwiększenia swojej konkuren-
cyjności na globalnym rynku, dążą do obniżki kosztów, szukając lepszych 
i tańszych zasobów (praca odpowiedniej jakości), możliwości korzystania 
z wiedzy specjalistów itp. 

Osiągnięcie tych celów umożliwia wydzielenie niektórych funkcji lub 
procesów z przedsiębiorstwa do odrębnego dostawcy usług, który ma dostar-
czyć usługi lepszej jakości i tańsze niż usługi świadczone przez własne służby 
przedsiębiorstwa. Firmy działające w wielu krajach, mające wiele spółek 
racjonalizują swoje koszty, tworząc własne centra usług biznesowych w formie 
odrębnych spółek na zasadzie outsourcingu kapitałowego lub zlecają je do 
zupełnie niezależnego dostawcy usług (outsourcing kontraktowy). Gdy mowa 
o outsourcingu offshoringu usług2 możliwe są pośrednie formy organizacyjne, 
takie jak: joint Ventures, Virtual captive, build operate transfer3. Pierwszy 
oznacza spółkę handlową zawiązaną przez firmę krajową z firmą zagraniczną 
lub przez firmy tylko zagraniczne na obszarze danego państwa w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

Virtual captive jest modelem hybrydowym, oznacza połączenie 

1 Temat outsourcingu jest obecny w polskiej literaturze, wystarczy wymienić choć-
by: Ch.L. Gay, J. Essinger, outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, 
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna 2001; M. Trocki, outsourcing. Metody restrukturyzacji 
działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001; L.R. Dominguez, outsourcing krok po kro-
ku dla menedżerów, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009; J.M. Power, K.C. Desouza, 
C. Bonifazi, outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008. 

2 offshoring usług oznacza przenoszenie korporacyjnych centrów usług poza granice 
kraju. Istnieją dwie formy tego procesu: budowa własnego centrum za granicą tzw. captive 
offshoring i tzw. outsourcing offshoring, gdy możliwy jest zakup usług od wyspecjalizowa-
nych dostawców krajowych lub zagranicznych. O offshoringu mówi się, gdy nowa lokalizacja 
ma miejsce na innym kontynencie, gdy przenosi się procesy do geograficznie odległego kraju, 
kiedy odstęp między strefami czasowymi jest większy niż 3 godz. Pokrewnym pojęciem jest  
nearshoring, rozumiany jako wydelegowanie procesów do filii przedsiębiorstwa bądź firmy za-
granicznej (naershore outsourcing), znajdującej się w tej samej albo bliskiej strefie czasowej.

3 A. Vashistha, A. Vashistha, the offshore nation, Tata McGraw Hill, New York 2006, 
s. 90. Zob. także: D. Ciesielska, offshoring usług. wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2009, s. 140 i nast.
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własności (captive offshoring) z możliwością korzystania z umiejętności 
dostawcy usługi, a także jego infrastruktury4. Cechą tej formy jest podział 
ryzyka między klientem i dostawcą usług. Ten pierwszy może monitoro-
wać sposób świadczenia usług i wprowadzania zmian, bowiem dany proces 
stanowi jego własność, natomiast większość ryzyka operacyjnego znajduje się 
po stronie dostawcy usług, gdyż to on realizuje powierzone mu funkcje, wyko-
rzystując w tym celu własne aktywa materialne i niematerialne.

build operate transfer obejmuje zaangażowanie firmy zewnętrznej 
w celu zbudowania centrum usług oraz zarządzania nim przez pewien czas, 
by po kilku latach, gdy osiągnie gotowość operacyjną, oddać go klientowi 
(usługobiorcy). Model ten jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw  
nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu  
działalności offshoringowej, a pragnących zachować kontrolę nad procesem 
świadczenia usług. Daje to jednocześnie możliwość nie tylko zdobycia 
doświadczenia w zarządzaniu centrum, ale także umożliwia podział ryzyka 
z dostawcą, który obsługuje lokalną operację.

Każde takie przedsięwzięcie jest procesem złożonym, wymaga przepro-
wadzenia określonej procedury5 i jest obarczone licznymi ryzykami, zarówno 
w fazie organizacji, jak i w fazie operacyjnej. Praktyka wykształciła szereg 
odmian outsourcingu, takich jak: co-sourcing – wykonywanie usług przez 
firmę zewnętrzną, ale są one realizowane pod ścisłym nadzorem firmy zleca-
jącej (zalety: obniżenie kosztów, nadzór nad jakością usług); insourcing – 
firma nie specjalizuje się w outsourcingu, ale dysponuje specjalistyczną 
wiedzą w danej dziedzinie i świadczy usługi dla innych firm, nie zaprzesta-
jąc swojej podstawowej działalności; intersourcing – outsourcing zamawiany 
jednocześnie przez kilka przedsiębiorstw, multisourcing – projekt obsługi-
wany przez kliku niezależnych dostawców usług. 

Celem outsourcingu może być obniżka kosztów, koncentracja na pod-
stawowej działalności, uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej 

4 P. Allen, C. Foster, Virtual captives – the future offshoring, TPI Market Presentation 
2006, www.tpi.net/pdf/webex/20060403_webex_virtualcaptivesolutions.pdf.

5 Pisaliśmy o tym m.in.: S.M. Szukalski, innowacje w zarządzaniu centrami usług wspól-
nych, w: uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SooiPP annual 
2010, ZN nr 642, EPU nr 64, WNUS, Szczecin 2010; tenże, Metody organizacji i zarządzania 
biznesem w globalnej gospodarce – outsourcing, offshoring, strategie outsourcingu. Skrypt dla 
studentów, UŁ, Łódź 2010.
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jakości, zwolnienie własnych zasobów do innych celów, uzyskanie zasobów, 
którymi nie dysponuje przedsiębiorstwo, przyspieszenie korzyści wynikają-
cych z restrukturyzacji, uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub 
niemożliwą do realizacji w jego ramach, a także podział ryzyka6. 

Współcześnie mówi się o outsourcingu transformacyjnym jako najbar-
dziej rozwiniętej formie współpracy z usługodawcą. W jego ramach usłu-
godawca dokonuje radykalnego przeprojektowania sposobów realizacji  
zleconych zadań, współuczestnicząc także we wprowadzaniu zasadniczych 
usprawnień w działalności zleceniodawcy. Różnice pomiędzy tradycyjnym 
outsourcingiem a translacyjnym dotyczą m.in. celu (pierwszy to głównie 
obniżka kosztów, drugi wzrost wartości rynkowej firmy), roli stron (wykony-
wanie zleceń – współpraca). I wreszcie koncentrowanie wysiłku usługodawcy 
na zapewnieniu uzgodnionego poziomu jakości zleconych działań (tradycyjny 
outsourcing), doskonaleniu sposobów realizacji zleconych działań (transla-
cyjny outsourcing). 

Outsourcing wymaga odpowiedniej procedury przygotowawczej: analiza 
możliwości, podział procesów i zbudowanie miar oceny usług, sprecyzowanie 
celów, wybór rozwiązania, ocena możliwości zakupu usługi na rynku, przygo-
towanie założeń do wyboru dostawcy, negocjacje kontraktu, budowa zespołu 
odpowiedzialnego za zarządzanie usługą i jej wdrożenie, proces pomiaru 
i raportowania. Pominięcie procedur, pójście na skróty, stanowi źródło ryzyka 
i niepowodzenia przedsięwzięć. 

2. rodzaje ryzyka w projektach outsourcingowych i offshoringowych

Ryzyko oznacza zagrożenie lub niebezpieczeństwo wynikające z praw-
dopodobnych zdarzeń od nas niezależnych albo z możliwych konsekwencji 
podjęcia określonej decyzji biznesowej. Ryzyko rozumiemy tutaj jako mie-
rzalne skutki wystąpienia negatywnego zdarzenia, rozpatrywane łącznie 
z prawdopodobieństwem takiego zdarzenia. Ryzyko w procesie outsourcingu 
i migracji usług do centrum usługowego (własnego lub obcego) wiąże się 
z rozmaitymi zagrożeniami w obszarze świadczenia usług, stosowanych tech-
nologii, relacji między stronami. Organizacja, w której skutecznie zarządza 

6 Szerzej na ten temat zob. M. Trocki, outsourcing..., s. 52.
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się ryzykiem, ma opracowane metody minimalizowania wystąpienia zagro-
żenia, a także jego skutków. Coraz częściej zarządzanie ryzykiem traktuje 
się jako inwestycję w konkurencyjność organizacji, którą to inwestycję warto 
optymalizować w odniesieniu do obranej strategii7. 

Outsourcing usług wiąże się co najmniej z pięcioma rodzajami ryzyka: 
ryzyko strategiczne, operacyjne, technologiczne, finansowe8, a także prawne. 
Pierwsze związane jest ze strategicznym wyborem outsourcingu oraz zwią-
zanym z tym wyborem dostawcy usług i relacji z nim w trakcie świadczenia 
usług, a głównie zgodności celów strategicznych stron. Ryzyko związane 
z wyborem outsourcingu jako strategii działania oznacza konieczność jedno-
znacznego i dokładnego określenia natury procesu i wymagań wobec pro-
jektu. Istnieje potrzeba odpowiedzi na następujące pytania: Czy natura procesu 
pozwala zlecać go do odrębnego dostawcy? Czy potrafimy mierzyć procesy? 
Jaką strategię outsourcingu przyjmujemy? Jaki powinien być profil dostawcy 
usług? Dopiero wówczas możliwe jest zapytanie ofertowe skierowane do 
dostawców usług, które musi zawierać wymagania względem usługi. Powinny 
one obejmować: opis obszarów, które chcemy usprawnić, opis oczekiwanych 
korzyści z outsourcingu, definicję wymaganego poziomu usług, ogólny opis 
procesu oceny dostawcy, opis dostawcy idealnego pod względem posiadanego 
doświadczenia, wiedzy i możliwości. 

Gdy mowa o outsourcingu kapitałowym (własne centrum), to jego uru-
chomienie wymaga przede wszystkim: a) zdefiniowania wizji centrum usług 
i przyjęcia celów strategicznych, b) opracowania modelu operacyjnego i planu 
implementacji procesów biznesowych (struktura organizacyjna, plan zatrud-
nienia, szkolenia), c) właściwej migracji procesów. Każdy z tych elementów 
źle przeprowadzony rodzi ryzyko niepowodzenia projektu. 

Szczególnym przypadkiem ryzyka jest sytuacja, gdy dostawca usług 
podejmuje działania w celu maksymalizacji swoich zysków kosztem zlece-
niodawcy, czyli gdy świadczy usługi poniżej uzgodnionego standardu przy 
niezmienionej cenie, a klient z uwagi na wysokie bariery wyjścia (uzależnie-
nie się od dostawcy, wysokie koszty) nie może łatwo zmienić operatora usługi, 
a także gdy różna jest kultura prowadzenia biznesu, szczególnie gdy usługa 
jest delokalizowana do centrum tworzonego w odległym kraju na zasadzie 

7 zarządzanie ryzykiem operacyjnym z systemem adonis, www.boc-group.com.pl.
8 J.M. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, outsourcing…, s. 80 i nast.
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outsourcingu offshoringu usług. W tym ostatnim przypadku dla uniknięcia 
lub zminimalizowania ryzyka strategicznego ważne jest, by kultura bizne-
sowa i doświadczenia były podobne, by dla realizacji przedsięwzięcia dobrze 
opracować plan współpracy. Wymagania wobec dostawcy mogą zawierać 
różne elementy, ale z doświadczeń w tym zakresie wiodących firm wynika, 
iż zwraca się uwagę na lokalizację kontrahenta, liczbę lat w branży, doświad-
czenie w projektach outsourcingowych, dostępną infrastrukturę, możliwości 
i mocne strony w odniesieniu do wymagań, standardy jakości itp.

Drugim rodzajem ryzyka jest ryzyko operacyjne, które związane jest 
z realizacją konkretnego projektu outsourcingowego i operacyjnym świad-
czeniem usług. Może ono powstać wskutek nie dość precyzyjnego określenia 
zakresu usług, braku odpowiedzialności i kompetencji osób po obydwu stro-
nach, braku skutecznych metod komunikacji, czasem odległości geograficznej 
i odmiennych czynników kreujących kulturę biznesu w kraju dostawcy usług 
(przy offshoringu usług). Szczególnie ważną rolę odgrywają tutaj menedże-
rowie i specjaliści po obu stronach realizujących projekt, a także stabilność 
załogi po stronie usługodawcy. Nadmierna rotacja pracowników może zakłó-
cić proces świadczenia usług, częściowo ten problem mogą łagodzić szkole-
nia i inne formy zarządzania wiedzą, a także dobrze skonstruowane umowy 
oraz wskaźniki oceny usług. 

W projektach outsourcingowych stosowane są dwa rodzaje umów oraz 
wskaźniki oceny efektywności świadczonych usług. Chodzi tutaj o umowy 
SLA (Service level agreement) i OLA (operational level agreement). SLA 
powinna uwzględniać i opisywać ewentualne ryzyka w tym obszarze i zapew-
nić ewentualną rekompensatę (odszkodowania, kary). SLA opisuje poziom 
usług i definiuje istotne cechy usługi oraz przypisanie im określonej wartości, 
ustalenie zasad mierzenia poziomu usług, określa środki zaradcze i rekom-
pensaty ewentualnej szkody powstałej w wyniku dostarczenia usług o niższej 
jakości (bonifikaty, gwarantowane czasy reakcji i naprawy zaistniałej awarii/
błędu, zerwania umowy, gdy usługa permanentnie posiada obniżoną jakość). 
Umowa zawiera także określenie sytuacji ograniczających odpowiedzial-
ność dostawcy, czyli definiuje się okoliczności pozostające poza jego kontrolą 
(siła wyższa), a także działania niezgodne z normami i zasadami korzystania 
z danej usługi.
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OLA – ma uzasadnienie, gdy odpowiedzialność za poszczególne etapy 
wykonania usługi spoczywa na różnych zespołach i zachodzi obawa, że SLA 
może w niewystarczający sposób definiować usługi na poziomie operacyjnym 
i warunki ich świadczenia. Inaczej mówiąc, umowa ta dotyczy poziomu ope-
racyjnego usług.

I wreszcie wskaźniki KPI (Key Performance indicators), pozwalające na 
zdefiniowanie poziomu efektywności. Pomagają wyznaczyć cele, wspierają 
procesy decyzyjne, ułatwiają ocenę oraz dają możliwość sprawdzenia efek-
tywności działania poszczególnych oddziałów.

Dla uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka na poziomie operacyjnym nie-
zbędne jest przestrzeganie szeregu zasad, jak choćby: 

 – dobre zdefiniowanie procesów, tworzenie procedur ich świadczenia 
i oceny, 

 – określanie ról i zakresów odpowiedzialności menedżerów oraz personelu,
 – wypracowanie metod zarządzania obszarami konfliktowymi między 

klientem a dostawcą,
 – opracowanie zasad przenoszenia personelu,
 – zarządzanie wiedzą, plany szkoleń,
 – redukcja barier kulturowych w obszarze kultury organizacji, biznesu.

Ryzyko technologiczne to kolejny typ ryzyka związanego z zastosowa-
niem technologii, sposobu jej wdrażania i skutków, jakie wywołuje zarówno 
u klienta, jak i dostawcy. Ryzyko dotyczy zarówno projektów outsourcingu 
usług księgowych, kadrowych, dostawczych, jak i typowych projektów pole-
gających na outsourcingu usług IT. Jego uniknięcie lub zminimalizowanie 
jest możliwe, gdy usługobiorca odpowie na szereg pytań: Czy zastosować 
rozwiązanie standardowe? Czy należy szukać rozwiązania dostosowanego 
do potrzeb? Jakie wymagania należy postawić dostawcy? Jaki model współ-
pracy przyjąć? Przy typowych usługach z zakresu outsourcingu IT szczegól-
nie ważne jest określenie zakresu pomocy technicznej, jakiej oczekuje się od 
dostawcy usług. Chodzi tutaj o takie kwestie, jak: czas reakcji, gwarancje, 
testowanie, udostępnianie nowszych wersji programu, konserwacja i naprawa 
sprzętu, szkolenia, dokumentacja procesów. Szczególnie wrażliwą kwestią 
jest bezpieczeństwo własności intelektualnych, ich ochronę można zapewnić, 
przynajmniej częściowo, poprzez odpowiednie zapisy w umowie. Oczywiście 
z punktu widzenia bezpieczeństwa najlepiej jest zlecać na zewnątrz procesy 



Stanisław M. Szukalski172

związane z produktami lub usługami, w których ryzyko naruszenia praw wła-
sności intelektualnej jest najniższe.

Ryzyko finansowe odnosi się do oceny kosztów związanych z nową 
organizacją procesów, kosztami migracji do centrum usług i ich wpływu na 
finanse przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie (związanych z kosztami 
zasobów ludzkich, produkcją, szkoleniami, podróżami służbowymi, prze-
niesieniem procesu do dostawcy, komunikacją i zarządzaniem). Tutaj ryzyko 
może wiązać się z niestabilnością finansową dostawcy usług (proces nie może 
zachwiać płynności finansowej przedsiębiorstwa zleceniodawcy). Może także 
wystąpić sytuacja, gdy koszt zlecenia usług przekroczy ich wysokość pono-
szoną dotychczas w przedsiębiorstwie. Tych ryzyk można uniknąć przez pre-
cyzyjną kalkulację kosztów procesu realizowanego wewnętrznie w przed-
siębiorstwie, określenie i kalkulację przyszłych korzyści i kosztów współ-
pracy z niezależnym dostawcą, oszacowanie kosztów przeniesienia procesu 
do dostawcy (budżet projektu) i prognoza stopy zwrotu z całego przedsięwzię-
cia. Powinno to przyjąć formę planu biznesowego dla projektowanego przed-
sięwzięcia outsourcingowego.

Ryzyko organizacyjne związane jest z przebudową systemu organizacyj-
nego w wyniku wdrożenia projektu outsourcingowego. Pamiętajmy, iż zmiany 
organizacyjne oznaczają przekształcenia struktur na poziomie spółek produk-
cyjnych, w których w konsekwencji pewne działy zostaną zlikwidowane (księ-
gowość, kadry, działy zakupów), a procesy tam wykonywane zostaną prze-
niesione do centrum usług, a także utworzenie centrum usług i nadanie mu 
określonych funkcji, gdy wydzielone usługi świadczyć będzie własne centrum 
usług wsparcia biznesowego. Następuje wtedy różnicowanie statusu komórek 
i jednostek organizacyjnych. Powstaje problem zagospodarowania kadr. Dobrą 
praktyką w tym obszarze jest to, iż pracownicy likwidowanych komórek 
w przedsiębiorstwach już wcześniej znają plany zmian i mogą się do nich przy-
gotować, zmieniając kwalifikacje, miejsce pracy. Ryzyko utraty wysoko kwa-
lifikowanych zasobów ludzkich jest wtedy małe. W przypadku wydzielenia 
centrum do odrębnych dostawców usług istnieje także możliwość przynajmniej 
częściowego wykorzystania personelu, np. w modelu offsite opisanego niżej.

I wreszcie ryzyko prawne, które może być związane z naruszeniem 
przez usługodawcę przepisów prawa (np. z zakresu ochrony danych osobo-
wych), ryzyko wynikające z samej umowy outsourcingowej. W tym drugim 
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przypadku źle skonstruowana umowa może narzucać sztuczne utrzymywanie 
relacji między stronami do końca umowy, gdy nie ma odpowiedniego zapisu 
dotyczącego elastycznych warunków jej rozwiązania. Co jest szczególnie nie-
korzystne, gdy zmieniają się warunki prowadzenia biznesu, gdy dostawca 
usług wyrządza szkody klientowi w skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy outsourcingowej, a umowa z uwagi na wadliwe zapisy 
obowiązuje nadal. Dzieje się tak, gdy umowa nie dość dokładnie sprecyzo-
wała warunki dostawy usług oraz odszkodowania za niewłaściwe ich wyko-
nanie. Dlatego, żeby uniknąć ryzyka, konieczna jest okresowa ocena relacji 
między stronami występująca w trakcie realizacji umowy outsourcingowej. 
Uzasadnione jest wówczas pytanie: kontynuacja, korekta umowy czy zakoń-
czenie współpracy? To pytanie może być wywołane zarówno przez czynniki 
wewnętrzne firmy, ale także czynniki otoczenia i wreszcie samego dostawcę 
usług. Do pierwszych zaliczyć można zmiany kluczowych kompetencji, 
zmiany oczekiwań akcjonariuszy, wejście na nowe rynki, zmianę profilu dzia-
łania itp. W przypadku czynników otoczenia to głównie zmiany w prawie, 
technologii, zmiany na rynku dostawców usług. Po stronie dostawcy usług 
mogą pojawić się zagrożenia wynikające z sytuacji finansowej dostawcy, ze 
zmian kadry zarządzającej i nieprzestrzegania przepisów prawa. Pamiętajmy 
także, iż każdy kontrakt ma swój cykl życia i część z nich zmienia się w tym 
czasie. Z badań wynika, iż większość zmian zostaje wprowadzona w ciągu 
pierwszych 3–4 lat. Renegocjuje się 3/4 kontraktów9 i 75% renegocjowanych 
kontraktów podpisanych jest z pierwotnym dostawcą, pozostałe kontrakty są 
oddane do innego outsourcera lub są insourcowane10. Warunkiem zmniej-
szenia ryzyka i uniknięcia konieczności renegocjacji kontraktu jest m.in.  
wbudowanie w umowę mechanizmów gwarantujących jej przejrzystość,  
skonstruowanie klarownych zapisów rozwiązania umowy, stosowanie bench-
markingu. Czasem warto wykorzystać multisourcing, w przypadku tech-
nologii unikać nietypowych systemów i oprogramowania, w obszarze kadr  
rozstrzygnąć w umowie kwestie związane z transferem i zachowaniem 
zasobów ludzkich i własności intelektualnych.

Dotychczas mówiliśmy o niebezpieczeństwach, jakie mogą grozić zle-
ceniodawcy usług, pamiętajmy także i o tym, iż ryzyko może dotyczyć firm, 

9 P. Rutkowski, czy to jest łatwe?, Computerworld, 17.02.2009.
10 renegocjacje kontraktów outsourcingowych, http://www.sourceone.pl/ (11.10.2011). 
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które przejmują procesy. Oczywiście tutaj występujące niepowodzenia wpłyną 
na jakość świadczonych usług. Mowa o ryzyku związanym z ogólnym zarzą-
dzaniem projektem, ale także zarządzaniem procesem migracyjnym, prawi-
dłowym jego zaplanowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem (efek-
tywna komunikacja oraz budowanie i motywowanie zespołu projektowego, 
harmonizacja procesów, rekrutacja itp.). 

A zatem, konkludując, należy zauważyć, iż zdefiniowanie potencjal-
nych rodzajów ryzyka, zrozumienie jego istoty jest jednym z najważniej-
szych elementów każdego projektu outsourcingowego. Dlatego niezwykle 
ważną funkcją zarządzania projektami outsourcingowymi jest zarządzanie 
ryzykiem. 

3. zarządzanie ryzykiem w projektach outsourcingowych

Przygotowując projekt outsourcingowy, trudno przewidzieć, jakie ryzyka 
mogą wystąpić, jakie sytuacje mogą wpłynąć zarówno negatywnie, jak i pozy-
tywnie na osiągane efekty biznesowe i realizację przyjętej strategii firmy. 
Oczywiście najprostszą metodą jest precyzyjne przeprowadzenie projektu 
wsparte odpowiednią polityką zarządzania ryzykiem, jego celem jest ochrona 
i maksymalizacja wartości firmy, jej majątku, zdolności operacyjnej, udziału 
w rynku. Ten proces mieści się w istocie zarządzania biznesem (firmą, orga-
nizacją) z uwzględnieniem ryzyka i oznacza działania podejmowane w sposób  
świadomy, przy zachowaniu określonej procedury postępowania. Proces ten 
obejmuje analizę ryzyka i działania zarządcze związane z monitorowaniem 
i raportowaniem skutków podjętych decyzji oraz planowaniem działań. 

Umiejętność analizy ryzyka polega na zidentyfikowaniu ryzyk w danym 
obszarze działalności w konkretnym procesie, ich ocenie, zdefiniowaniu  
możliwych reakcji i metod postępowania oraz kontroli działań. Ważne jest 
ustalenie kryteriów oceny ryzyka, dla których podstawą mogą być zarówno 
przepisy prawa, jak i ustalenia zarządu firmy. 

W analizie punktem wyjścia jest określenie, z jakimi rodzajami ryzyka 
i w jakim zakresie zagrożone jest w danym momencie przedsiębiorstwo. Czyli 
inaczej mówiąc, musimy dokonać przeglądu wszystkich oddziaływań, jakie 
na organizację będzie miał projekt outsourcingowy, stawiając pytania: co 
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stanowi ryzyko? jakie mogą być jego przyczyny i ewentualne skutki? Wśród 
technik identyfikacji ryzyka można wymienić: burzę mózgów, warsztaty, 
analizę dokumentów, przegląd organizacji, analizę SWOT, analizę PESTLE, 
metody analityczne, symulacyjne, graficzne i opisowe11.

Dokumentem wynikowym jest arkusz analizy ryzyka sporządzany 
w celu rozpoznania i oceny ryzyka oraz sposobów jego wyeliminowania, obej-
mujący takie informacje, jak: 

 – lista rodzajów ryzyka wraz z ich prawdopodobieństwem i potencjal-
nymi kosztami; 

 – oszacowanie kosztów ewentualnego ryzyka, czyli nakładów, jakie 
byłyby niezbędne, by organizacja mogła wrócić na normalny tor, jeśli 
dojdzie do porażki w danej dziedzinie;

 – opracowanie strategii podejmowania działań interwencyjnych (dla 
przykładu, gdy mamy do czynienia z outsourcingiem IT, jak zabezpie-
czyć się przed utratą danych, co jest na ogół zdarzeniem bardzo kosz-
townym i prawdopodobnym, upewnić się, czy dostawca ma odpo-
wiednie procedury odzyskiwania danych);

 – określenie procedur zarządzania ryzykiem (np. projekt wdrożenia 
nowego oprogramowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że pro-
blemy techniczne zaburzą funkcjonowanie firmy, mogą się powtó-
rzyć, to w fazie wdrożenia nowego programu powinny funkcjonować 
równolegle dwa programy: stary i nowy).

To daje nam pełny obraz zagrożenia, tworząc model ryzyka rozumiany 
jako zbiór ocen wszystkich zagrożeń występujących w organizacji.

Powyższe działania należą nie tylko do czynności obszaru diagnostycz-
nego, ale także są elementem składowym procesu zarządczego. Oprócz nich 
zarządzanie ryzykiem wiąże się z przygotowaniem odpowiednich standardów, 
w tym dokumentacji umożliwiającej kontrolę i ocenę skutków podejmowa-
nych działań. W dużych korporacjach należy to do zadań menedżerów ryzyka. 
Polityka zarządzania ryzykiem sprowadza się do zabezpieczenia firmy przed 
stratami np. na drodze stworzenia rezerw finansowych na pokrycie ewentual-
nych strat (pasywne podejście) lub za pomocą aktywnego podejścia. W tym 
drugim przypadku inwestor może nie podjąć współpracy z dostawcą usług, 
jeśli ryzyko jest zbyt duże, może prowadzić politykę dywersyfikacji dostawców 

11 S.M. Szukalski, Metody organizacji i zarządzania…
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(kilku – multisourcing, może się ubezpieczyć, zadbać o gwarancje itp., dzielić 
ryzyko – transfer ryzyka). Przykładem są projekty Virtual captive i build 
operate transfer opisane wcześniej. I wreszcie musi budować plany awaryjne.

Dobrym przykładem zarządzania ryzykiem są procesy księgowe. Tutaj 
powodem są regulacje prawne, takie jak Sarbanes-Oxley Act (SOX)12. Brak 
monitoringu ryzyk, kiedy korporacja notowana jest na giełdzie, i nieprzestrze-
ganie zasad SOX może narazić ją na straty, utratę reputacji, kary itp. Na ogół 
unikanie tego ryzyka związane jest z odpowiednio skonstruowanym narzę-
dziem informatycznym13, które nie pozwala na zamknięcie ksiąg, jeżeli nie 
przeprowadzono odpowiedniej kontroli. Coraz częściej jednak organizacje 
zaczynają zarządzać ryzykiem w celu zwiększenia swojej konkurencyjności.

W praktyce wypracowano standardy, które określają metodologię 
wewnętrznego zarządzania ryzykiem. Są nimi m.in.: risk Management 
Standard – stworzony przez ekspertów z brytyjskich organizacji, AIRMIC 
(the association of insurance and risk Managers), IRM (institute of risk 
Management) oraz ALARM (national Forum for risk Management in Public 
Sector). Zarządzanie ryzykiem warto rozpatrywać na jednej płaszczyź-
nie z nurtem business continuity oraz ideą ładu korporacyjnego (corporate 
Governance). 

4. warunki ograniczania ryzyka projektów outsourcingowych

W literaturze wskazuje się najczęściej następujące warunki ograniczania 
ryzyka w kontraktach outsourcingowych:

 – właściwe sformułowanie celów projektu, 
 – wybór dostawcy usług,
 – odpowiednio skonstruowana umowa, 
 – stworzenie partnerskich relacji z dostawcą usług,

12 SOX – ustawa Sarbanesa-Oxleya (z lipca 2002 r. uchwalona przez Kongres USA), pod-
nosi wymagania w zakresie efektywności kontroli wewnętrznej, co ma odbudować zaufanie in-
westorów do rynków finansowych, zarządów spółek giełdowych, audytorów doradców finan-
sowych poprzez poprawę jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej, podniesienie 
efektywności kontroli wewnętrznej w spółkach.

13 Przykładem takiego instrumentarium jest system Adonis firmy BOC Management 
Office, http://www.boc-group.com (10.10.2011).
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 – monitoring i kontrola oraz ewentualna zmiana dostawcy,
 – możliwość elastycznego wprowadzania zmian do wykonywanych 

procesów.
Opisując poszczególne rodzaje ryzyka, charakteryzowaliśmy większość 

tych warunków, dlatego w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na niektóre 
rozwiązania modelowe w zakresie organizacji dostaw usług zapewniających 
wysoką jakość usług, korzyści wynikające z niższych kosztów, możliwość 
kontroli relacji z klientem. Mowa tutaj o czterech modelach BPO: onsite, 
offsite, offshore, customer Projekt Manager offshore Model.

Model onsite – zgodnie z nim cały proces realizowany jest u klienta. Ten 
model stosowany jest w sytuacji, gdy wymagany jest stały kontakt z klientem, 
tzw. face to face. Co oznacza, iż zespół zewnętrzny pracuje w wewnętrznych 
strukturach klienta, warunkiem dobrego wykonania usługi jest stała współ-
praca ze zleceniodawcą i wzajemne oddziaływanie przy realizacji projektu. 

Model offsite – jego istota sprowadza się to tego, iż dostawca usług 
poprzez swoje usługi wspiera zespoły wewnętrzne firmy, jednak swoją aktyw-
ność prowadzi we własnym centrum. W tym modelu na ogół łącznikiem 
(onsite) między stronami jest pracownik z firmy usługowej, który umożliwia 
przepływ informacji, wnosi wiedzę z otoczenia, zajmuje się zarządzaniem 
projektem, (prowadząc np. badania rynku i/lub technologii) oraz zarządza-
niem relacjami z klientem, podczas gdy usługi świadczone są nierzadko 
w lokalizacji offshore. Model ten jest stosowany, gdy istnieje wymóg utrzy-
mania bliskich relacji z zagranicznymi odbiorcami usług, którzy z uwagi na 
swoje miejsce lokalizacji są zarówno fizycznie, jak i kulturowo oddaleni. 
W omawianym modelu około 20–30% pracy wykonywanych jest wewnątrz 
firmy, przez wydelegowane zespoły, pozostała część zlecana jest do centrum 
usług. Model preferowany jest głównie w rozwoju oprogramowania. Zaletą 
tego rozwiązania jest bezpośrednie współdziałanie z klientem przez zespół 
onsite, a także fakt, iż dostawca usług otrzymuje pełną informację o potrze-
bach klienta. Z kolei zleceniodawca ma dostęp do najlepszej technologii, 
wykwalifikowanej siły roboczej, może zredukować koszty, co związane jest 
z lokalizacją centrum (niskie koszty pracy w krajach offshoringu usług). 

Model offshore – charakteryzuje się zleceniem prac do lokalizacji 
offshore, gdzie realizowane są wszystkie wydzielone na zewnątrz zadania, 
a bezpośrednia współpraca odbywa się poprzez Internet.
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Model customer Projekt Manager offshore – w tym modelu zarówno 
zespół świadczący usługi offshore, jak i reprezentant klienta – menedżer pro-
jektu (customer Manager Project), są zlokalizowani poza granicami kraju 
firmy macierzystej. Oznacza to, iż przedstawiciel zleceniodawcy (klienta) 
skierowany przez niego do pracy w centrum usługowym ma kontrolę nad 
realizacją projektu.

podsumowanie

Mimo że współcześnie outsourcing ma ogromne znaczenie – coraz 
więcej firm korzysta z tej formy organizacji biznesu, stwarza duże możliwo-
ści rozwoju i pozwala być konkurencyjnym na globalnym rynku – to jednak 
niesie on ze sobą także wiele ryzyka i zagrożeń (do których należą np. utrata 
kontroli nad procesami, utrata reputacji, ukryte koszty, spadek jakości). Ich 
zmniejszenie zależy od szeregu czynników, od jakości kontraktu poczyna-
jąc, a na relacjach z dostawcą usług kończąc. Z analizy wynika, iż nie ma cał-
kowicie wolnych od ryzyka projektów outsourcingowych, powodzenie pro-
jektów zależy od dużego zaangażowania menedżerów, dobrej komunikacji, 
dobrego zarządzania relacjami, rozsądnej implementacji projektu, zaangażo-
wania w projekt najlepszych menedżerów, dobrej umowy outsourcingowej 
i partnerstwa biznesowego. 
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summary

The subject of this text is the risk in outsourcing contracts. It touches problems 
of risk identifiaction in processes of transfering services to other service operators 
as well as the problem of risk management and conditions of reducing risk in outso-
urcing.


