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Nowoczesne modele operacyjne uwzględniające przeniesienie procesów do zewnętrznego 
wykonawcy stanowią w dzisiejszych realiach biznesowych spory odsetek wśród wszystkich 

firm na świecie. Organizacje BPO (ang. Business Proces Outsourcing) specjalizujące się w obsłu-
dze procesów biznesowych to jednostki najbardziej dynamicznie rozwijające się wśród wszyst-
kich z sektora nowoczesnych usług. Według prognoz Horses for Sources Research outsourcing 
podstawowych procesów wciąż będzie miał miejsce, a kolejne lata mogą oznaczać jego stabilny 
wzrost rok do roku o ok. 6%*. 

Strategiczne decyzje o wejściu 
w model BPO – jakie procesy  
i ile z nich outsourcować oraz jak  

zarządzać kontraktem outsourcingowym? 

Violetta Małek, Gekko Advisory
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Ostatnie lata to okres wysokiej dynamiki 
w biznesie oraz czas intensywnych poszu-
kiwań różnych źródeł budowania lub zwięk-
szania przewagi konkurencyjnej na lokalnym 
czy globalnym rynku. Firmy dążyły do obniżki 
kosztów, szukały tańszych zasobów, stawiały 
na wysoką jakość usług, poszukiwały dróg doj-
ścia do wiedzy eksperckiej. To czas dynamicz-
nego rozwoju modeli operacyjnych uwzgled-
niających wydzielenie niektórych funkcji, 
procesów z przedsiębiorstwa do odrębnego 
dostawcy usług. Wszystko po to, aby w pełni 
skoncentrować się na swej podstawowej dzia-
łalności, uzyskaniu dostępu do najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań czy umożliwieniu 
wykorzystania zwolnionych własnych zaso-
bów do innych, często wspierających rozwój, 
celów. Ewolucja, jaką obserwujemy w outso-
urcingu, to nic innego, jak przeniesienie się 
uwagi zarządzających biznesem z głównego 
aspektu, jakim dotąd była obniżka kosztów, na 
podnoszenie jakości procesów. Trwająca re-
wolucja cyfrowa przyczynia się do takiej zmia-
ny potrzeb przedsiębiorstw, które mając do 
czynienia z bardzo dynamicznym otoczeniem 
(dziś biznes działa „na żądanie”, „nie posiada”, 
a zarabia, „chce” więcej za mniej i intensywnie 
myśli o pełnej automatyzacji), budują modele 
operacyjne, które zabezpieczą strategiczny 
rozwój firm czy wręcz pozostanie w grze.  

Dlaczego model operacyjny 
uwzględniający outsourcing jest 
stosowany przez organizacje od-
noszące sukces w tak dynamicz-
nych, dzisiejszych warunkach?

Firmy, które z sukcesem „wyniosły” swoje 
procesy na zewnątrz do outsourcera, jasno 
określiły w swojej strategii biznesowej, jak 
wykorzystane zostaną wszystkie możliwo-
ści takiego modelu. Wiedziały, jak ważne dla 
osiągnięcia celów biznesowych są następują-
ce kwestie:
• skupienie się na swej działalności podsta-

wowej, 
• lepsza kontrola kosztów funkcjonowania,
• łatwość analiz finansowych oraz uspraw-

nienie procesów decyzyjnych,
• wykorzystanie efektu skali u dostawcy 

usługi (np. przy ciągłym rozwoju poprzez 
zakup nowych spółek w nowych lokaliza-
cjach czy krajach),

• możliwość korzystania z najnowszych roz-
wiązań technologicznych,

• częściowe lub całkowite przejście na opcję 
„wszystko jako usługa” (AaS),

• możliwość korzystania z rozwiązań w mo-
delu chmurowym,

• wysoka jakość obsługi klienta ze strony 
outsourcera,

• szybkość i precyzyjność oraz korzyści 
z automatyzacji i robotyzacji.

Modele operacyjne przyszłości budowane 
są w oparciu o takie właśnie założenia, aby 
zapewnić firmom najbardziej pożądaną ela-
styczność i zwinność biznesową (ang. Agile 
Operating Model).  

Jak zatem wejść w model BPO, 
aby odnieść sukces?

Wszystko zaczyna się od wizji, która jest ści-
śle powiązana z podstawową misją i strategią 
firmy. Przed podjęciem decyzji o jakimkolwiek 
procesie (mniej czy bardziej podstawowym 
dla organizacji) lub obszarze rozważanym do 
„wyniesienia” bezwzględnej analizie podda-
wane powinny zostać:
• trendy rynkowe i prognoza wzrostu,  
• wszelkie strategiczne zmiany profilu dzia-

łalności (portfolio, zasięg geograficzny 
itd.),

• potencjał firmy, jeśli chodzi o skalowal-
ność, 

• analiza kosztów pracy w przyszłości,
• możliwości technologiczne firmy, 
• zdolność do kompletnego, prawidłowego 

i terminowego raportowania i pomiaru 
wyników.

PROCESY OD RUTYNOWYCH (TRANSAKCYJNE) DO WYMAGAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY (KOMPLEKSOWE) 

Źródło: Gekko advisoryNOW, ABSL 2018, kpmg.pl
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Na podstawie analiz definiowana jest 
strategia biznesowa uwzględniająca no-
woczesny outsourcing. W kolejnym kroku 
buduje się przyszły model operacyjny, 
gdzie określane są przyszłe procesy, przy-
szłe potrzeby technologiczne oraz przyszłe 
potrzeby kompetencyjne. Tak przygotowa-
ny model operacyjny pozwala z łatwością 
określić, które obszary/procesy będą pod-
legały „wyniesieniu”, a które pozostaną 
w organizacji.  

W trzecim kroku przygotowywana jest 
pełna analiza biznesowa, aby przyjrzeć 
się obecnym i spodziewanym kosztom, jak 
również określić korzyści modelu wspiera-
jącego realizację celów strategicznych. Ana-
liza ta stanowi niezwykle istotny moment 
w procesie decyzyjnym, bo dotyka pełnej 
analizy kosztów, spodziewanych korzyści, 
nowych czy przeprojektowanych procesów, 
struktury zespołów objętych zmianą i przy-
gotowuje do budowy nowych, partnerskich 
relacji z outsourcerem. 
Ostatni etap przygotowań to powołanie 
zespołu projektowego wyposażonego 
w kompetencje potrzebne do przeprowa-
dzenia tej zmiany. Przeprowadzenia or-
ganizacji przez cały proces transformacji, 
tranzycji, tworzenia nowych procedur i bu-
dowania relacji z zewnętrznym dostawcą 
usług outsourcingowych. Eksperci biorący 
udział w projekcie przeniesienia procesów 
stanowią główne zaplecze merytoryczne 
i są w pełni zaangażowani w proces „wy-
niesienia” od początku projektu, aż do mo-
mentu, kiedy outsourcer przejmie pełną 
odpowiedzialność za przyjęte przez siebie 
procesy. Kluczowym czynnikiem sukcesu 
na tym etapie projektu jest jasna i kom-
pletna informacja o tym, kto i za co jest 
odpowiedzialny w projekcie oraz w jakim 
terminie powinien to dostarczyć. Eksperci 
oraz koordynator projektu powinni zostać 
powołani przez organizację zlecającą „wy-
niesienie”, aby wiedza projektowa i proce-
sowa była uzupełniona o wiedzę bizneso-
wą. Na każdym etapie projektu outsourcer 
jest aktywnie uczestniczącą stroną, aby 
móc wspólnie ze swoim zleceniodawcą 
określać i opracowywać najlepsze rozwią-
zania do wdrożenia.  
Takie podejście do budowy modelu ope-
racyjnego (uwzględniającego elementy 
outsourcingu) jest zalążkiem do przyszłej 

współpracy z dostawcą i charakteryzuje 
nowoczesny trend zarządzania relacjami.
 
Budowa relacji partnerskich 
z outsourcerem jako nowo-
czesny sposób zarządzania 
kontraktem outsourcingowym

Aktualnie dynamiczne warunki rynkowe, 
a także częste zmiany w strategii organiza-
cyjnej wymagają aktywnego i elastycznego 
podejścia do usług biznesowych. Tradycyj-
ne cięcie kosztów czy wykonywanie zleceń 
przez outsourcera zgodnie z oczekiwania-
mi nie zapewniają komfortu współczesnym 
zarządzającym, którzy wymagają elastycz-
ności, zrozumienia potrzeb biznesowych, 
najwyższej z możliwych jakości usług, naj-
bardziej zaawansowanych technologii/na-
rzędzi analitycznych i wspólnego tworze-
nia wartości. Jesteśmy świadkami wzrostu 
oczekiwań biznesu, jeśli chodzi o kontrakt 
ousourcingowy przy jednoczesnym zacieś-
nianiu się współpracy.  

Podstawowe kroki pozostają 
bez zmian…

• KATALOG PRODUKTÓW – określenie 
standardowych procesów i cen, po jakiej 
zostaną zakontraktowane oraz wszyst-
kich procesów niestandardowych, które 
podlegają indywidualnemu podejściu. 

• UMOWA SERWISOWA (ang. Service Le-
vel Agreement) – udokumentowanie 
wszystkich usług/produktów, które do-
stawca zobowiązuje się dostarczyć, i wa-
runki, w jakich to zrobi.

• RAPORTOWANIE i MONITOROWA-
NIE  – określenie zakresu/obszaru ra-
portowania, mierników, częstotliwości 
oraz formuły komunikacji. 

• ROZLICZANIE – ustalenie formuły wy-
nagradzania czy kary (pain & gain share).

Współpraca, którą dziś firmy budują z do-
stawcą usług biznesowych, tak jak do tej 
pory zaczyna się od dobrze przygotowanej 
umowy pozwalającej na ocenę efektywno-
ści tych usług. 
SLA opisuje poziom usług i definiuje istotne 
cechy usług oraz przypisuje im określone 
wartości, ustala zasady mierzenia poziomu 
usług, określa środki zaradcze i rekompen-
saty ewentualnej szkody powstałej w wy-

niku dostarczenia usług o niższej jakości 
(bonifikaty, gwarantowane czasy reakcji 
i naprawy zaistniałej awarii/błędu, zasady 
zerwania umowy, gdy usługa jest perma-
nentnie niskiej jakości).  
Umowa zawiera również ustalony przy 
projektowaniu procesów do „wyniesienia” 
komplet mierników KPIs (Key Performance 
Indicators) pozwalających na zdefiniowa-
nie poziomu efektywności. Te z kolei, jeśli 
są dobrze ulokowane w procesach, dobrze 
zdefiniowane i dobrze, regularnie liczone, 
mogą mieć szereg zastosowań, takich jak 
m.in. analiza porównawcza, ustalanie ce-
lów biznesowych, poprawa efektywności, 
usprawnienia procesów czy jako element 
procesu motywacyjnego dla zespołów.
Innym aspektem, wprawdzie nie nowym, 
ale bardzo istotnym w budowaniu nowo-
czesnej relacji, jest raportowanie i mo-
nitorowanie, które nie polega na pro-
stym zestawieniu wyników za dany okres, 
a raczej jest materiałem do wspólnych 
rozmów nad kolejnymi projektami opty-
malizacyjnymi.
Kultura dzielenia się wiedzą i doradzania 
swoim klientom to nowość w ofercie outso-
urcerów. Przy takiej współpracy pojawia się 
również bardzo dobra znajomość biznesu 
przez outsourcera, która też może zostać 
wykorzystana do ciągłych usprawnień czy 
nawet „wynoszenia” kolejnych procesów 
(tych, które wcześniej miały znamiona bar-
dziej kompleksowych, i tym samym nie 
podlegały „wyniesieniu” do outsourcera).

Budowa relacji partnerskich z outsour-
cerem zaczyna się już na etapie przy-
gotowania projektu przez firmy, które 
z sukcesem korzystają z oferty outso-
urcerów. Każdy taki projekt zakończy 
się sukcesem, bo charakteryzuje się 
wzorowym przygotowaniem, gdzie klu-
czowe jest określenie i wypracowanie 
strategicznie spójnego modelu opera-
cyjnego z elementami outsourcingu, 
popartego rzetelną analizą business 
case i wdrażanego przez zaangażowa-
ny, dobrze dobrany i współpracujący 
z outsourcerem zespół projektowy.
Jak w każdej dobrej relacji partnerskiej, 
każda ze stron dba o wartość, jaką tyl-
ko wspólnie może wygenerować. Za-
cieśnianie się współpracy to nasza 
nowa rzeczywistość w outsourcingu. 


