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OUTSOURCING A SYSTEM
DECYZYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Decyzje outsourcingowe polegające na przekazaniu wybranych funkcji wykonywanych dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej,
specjalizującej się w świadczeniu usług w określonej dziedzinie, stają się coraz częstsze także na rynku polskim. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miejsca decyzji outsourcingowej w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa ze zwróceniem baczniejszej uwagi na zagadnienia dotyczące ryzyka związanego z tego typu decyzjami. Aby zrealizować cel, zaprezentowano istotę procesu decyzyjnego związanego z decyzjami outsourcingowymi, a następnie
omówiono zagadnienia dotyczące ryzyka z nimi związanego. Zastosowanymi w artykule metodami badawczymi są: studia literaturowe, metoda dedukcji oraz analiza porównawcza.
Słowa kluczowe: decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing, ryzyko.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.31

1. Wstęp
Jednym z najważniejszym celów, jakie stawiają przed sobą zarządzający jednostkami
gospodarczymi, jest zapewnienie przewagi na konkurencyjnym rynku. Dlatego też
firmy poszukują coraz lepszych metod zarządzania i wykorzystywania własnego potencjału. Te poszukiwania nieodłącznie związane są z podejmowaniem decyzji. Decyzja jest świadomym wyborem dokonywanym przez człowieka i dotyczy kierunków oraz metod działania. Warunkiem podejmowania decyzji jest istnienie alternatywnych możliwości rozwiązania danego problemu. Podejmowanie decyzji występuje we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, ale w zarządzaniu proces ten
przejawia się wyjątkowo jaskrawo. P.F. Drucker napisał kiedyś, że: „tak czy inaczej
zarządzanie jest zawsze procesem podejmowania decyzji” [Drucker 1994, s. 376].
Działanie to jest najistotniejszą czynnością realizowaną przez kierowników we
wszystkich typach organizacji i na każdym jej poziomie. Wśród tych decyzji bezsprzecznie ogromną wagę mają te, które dotyczą outsourcingu.
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Współczesne przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie, chcąc poprawić efektywność funkcjonowania organizacji, zapewnić jej sukces rynkowy, implementują z
sukcesem nowoczesne metody w zarządzaniu. Metody te pozwalają na szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Polscy przedsiębiorcy od lat z uwagą obserwują pozytywne praktyki na świecie. Stąd w ostatnich latach dużym zainteresowaniem i zastosowaniem w praktyce cieszy się koncepcja outsourcingu. Firmy
małe i średnie od dawna korzystają z usług firm zewnętrznych. Nie znając jeszcze
używanego dziś terminu „outsourcing”, oddawały do realizacji funkcje przede
wszystkim dodatkowe, jak i te z grupy funkcji kierowniczych. Duże firmy do niedawna wybierały odmienne rozwiązanie aniżeli sektor MSP. Oczywiście poddawały
wydzieleniu funkcje pomocnicze, ale tzw. funkcje podstawowe, kierownicze, wolały
realizować własnymi siłami. Realizacja wszystkich funkcji własnymi siłami dawała
możliwość uzyskania efektu skali, ale firmy były przez to mało elastyczne. Obecnie zarówno sektor MSP, jak i duże firmy znajdują w outsourcingu rozwiązanie, które podnosi ich efektywność gospodarowania. Nie istnieją bariery, które ograniczałyby możliwości wydzielenia na zewnątrz jakiejkolwiek funkcji. Ale nie chodzi o samo wydzielenie, ale o skutki podjętej decyzji outsourcingowej dla zarządzania organizacją.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miejsca decyzji outsourcingowej
w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa. Aby zrealizować cel, zaprezentowano
istotę procesu decyzyjnego związanego z decyzjami outsourcingowymi, a następnie
omówiono zagadnienia dotyczące ryzyka związanego z tego typu decyzjami.

2. Podejmowanie decyzji
jako aspekt funkcjonowania rachunkowości zarządczej
W procesie podejmowania decyzji można wyróżnić następujące etapy [Samuelson,
Marks 1998, s. 21]:
1) zdefiniowanie problemu,
2) określenie celu,
3) zbadanie wariantów wyboru,
4) przewidywanie konsekwencji,
5) wybór optymalnego wariantu,
6) doskonalenie analizy wrażliwości.
Przejście przez wymienione etapy procesu decyzyjnego pozwala na transformację systemu ze stanu istniejącego do postulowanego. Zauważyć trzeba, że po
zdefiniowaniu problemu następują etapy, w trakcie których pojawia się konieczność sformułowania alternatywnych rozwiązań, gromadzenia danych oraz podjęcia
ostatecznego wyboru rozwiązania optymalnego. Te etapy wymagają posiłkowania
się solidną i szczegółową wiedzą, szczególnie zaś przydatne będą tu informacje
związane z wielkością kosztów. Pożądanymi przez decydentów informacjami dysponuje system rachunkowości zarządczej.

Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa
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Według A.A. Jarugi „przez rachunkowość zarządczą rozumie się proces generowania informacji finansowych i niefinansowych odpowiednio do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności w celu ułatwienia podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych przez pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa” [Jaruga, Kabalski, Szychta 2010, s. 22]. Nie będzie zatem nadużyciem
stwierdzenie, że w procesie decyzyjnym rachunkowość zarządcza spełnia ważną
funkcję zarówno w zakresie informacyjnym, analitycznym, jak i kontrolnym. Złożony proces podejmowania decyzji w syntetycznym ujęciu przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Uproszczony proces planowania, podejmowania decyzji i kontroli
realizowany przez rachunkowość zarządczą
Źródło: na podstawie [Drury 2004, s. 9].

System rachunkowości (z akcentem położonym na rachunkowość zarządczą)
angażuje się w rozwiązywanie szerokiego wachlarza problemów decyzyjnych
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przedsiębiorstwa. Zbiór takich ogólnych zagadnień związanych z działalnością
przedsiębiorstwa, w obszarze której podejmowanie decyzji jest niemożliwe bez
wyraźnego udziału rachunkowości, zestawił już wiele lat temu prof. M. Dobija. Są
to [Dobija 1994, s. 45]:
– zagwarantowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
– sterowanie obiegiem środków obrotowych,
– gospodarowanie środkami trwałymi,
– zarządzanie kosztami,
– kalkulacja i decyzje kosztowe,
– prowadzenie polityki produkcji i sprzedaży,
– dążenie do osiągania stałego wzrostu wydajności i produktywności,
– zarządzanie zasobami ludzkimi zmierzające do kreowania kapitału intelektualnego,
– tworzenie raportów i sprawozdań dla zarządzających, doskonalenie systemu informacji ekonomicznej,
– rozwiązywanie szczególnych problemów decyzyjnych,
– planowanie i kontrola.
Realizowana w przedsiębiorstwie rachunkowość zarządcza może być wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach i o różnym zasięgu
czasowym (operacyjnych, strategicznych, taktycznych). Każdorazowo poszukiwanie różnych możliwości działania pod kątem postawionych celów wymaga informacji z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego dla analizowanych obszarów. Decyzje, które odnoszą się do długiego okresu, powodują zaangażowanie poważnych
zasobów, a w ich konsekwencji ustalony zostaje określony poziom kosztów na
wiele lat. Z kolei na decyzje krótkookresowe (najczęściej odnoszące się do okresu
nie dłuższego niż jeden rok) mają wpływ posiadane moce produkcyjne oraz inne
zasoby [Jaruga, Kabalski, Szychta 2010, s. 27].

3. Decyzje outsourcingowe
Przyczyny, dla których firmy stosują rozwiązania outsourcingowe, są zróżnicowane. Można jednak wskazać najważniejsze przesłanki do wydzielenia funkcji na zewnątrz. Na rys. 2 zaprezentowano podstawowe powody, dla których firmy w Polsce decydują się na outsourcing.
Wyniki badań nad przyczynami zastosowania outsourcingu potwierdzają, iż niezmiennie od kilkunastu lat wiodącą przesłanką do zastosowania outsourcingu jest redukcja kosztów operacyjnych. Zaskakuje natomiast druga, najczęściej wskazywana
przyczyna zastosowania outsourcingu – „przekazanie funkcji trudnych do zarządzania”. Można dostrzec pewne zagrożenie dla firmy, jeżeli przyczyną przekazania są
problemy z realizacją i zarządzaniem funkcją. Można zatem założyć, iż część firm
pozbywa się trudnych funkcji, z którymi sobie nie radzi. W wyniku takiego podejścia
rodzi się ryzyko przekazania kluczowej kompetencji dostawcom zewnętrznym. War-
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to przypomnieć, iż działania będące kluczową kompetencją powinny być zawsze realizowane we własnych wewnętrznych strukturach organizacyjnych.
17,90%

chęć zapewnienia ciągłości realizacji funkcji
brak lub niewystarczające zasoby

15,40%

56,40%

redukcja kosztów operacyjnych
koncentracja na działalności podstawowej

33,30%

dodatkowe środki pieniężne
konieczność restrukturyzacji

24,30%
10,30%

dostęp do dodatkowych zasobów
przekazanie funkcji trudnych do zarządzania

20,50%
44,30%

Rys. 2. Powody korzystania z outsourcingu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport. Ogólnopolskie… 2012].

Pozostałe ważne przesłanki wskazywane przez respondentów to oczywiście
chęć koncentracji na podstawowej działalności oraz dostęp do nowoczesnych technologii (zasobów). Podmioty gospodarcze, określając cele, jakie chcą osiągnąć poprzez stosowanie outsourcingu, powinny przypisać tym celom mierniki obrazujące
stopień ich realizacji.
Zdefiniowanie celu bądź celów, dla których firmy decydują się na zastosowanie outsourcingu, to element pierwszego etap procesu decyzyjnego i najważniejszy
aspekt tego etapu w outsourcingu. Uzupełnieniem pierwszego etapu jest, poza wyznaczeniem celów wydzielenia, powołanie zespołu wdrożeniowego bądź osoby
odpowiedzialnej za przebieg procesu outsourcingu, jak również analiza uwarunkowań formalnoprawnych.
Drugim ważnym elementem procesu decyzyjnego jest ocena opłacalności outsourcingu. W literaturze przedmiotu istnieją modele matematyczne, które mogą
być pomocne w podjęciu decyzji make or buy – realizacja własnymi siłami czy outsourcing. Jednak wielu autorów wskazuje na małą przydatność tych modeli w praktyce i podkreśla, że kalkulacje kosztów w wielu przypadkach nie ułatwiają podjęcia
jednoznacznej decyzji prowadzącej w którymkolwiek z obranych kierunków.
Oparcie decyzji o zastosowaniu outsourcingu bądź produkcji wewnętrznej tylko na
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bazie kalkulacji kosztów jest utrudnione przez to, że wiele firm dysponuje nieadekwatnymi systemami kosztów.
W praktyce oferta cenowa dostawcy zewnętrznego jest najczęściej niższa od
kosztów całkowitych działania realizowanego wewnątrz firmy, ale wyższa od kosztów zmiennych tegoż działania. Prowadzi to do sytuacji, w której zaraz po wydzieleniu na zewnątrz koszty całkowite rosną, mimo iż ogólna koncepcja redukcji kosztów
w ramach outsourcingu zakłada spadek kosztów stałych. Dzieje się tak, ponieważ
firma wewnętrzna nadal posiada pracowników, którzy przed wydzieleniem realizowali funkcje we własnej strukturze przedsiębiorstwa, oraz zbędny majątek, który nie
jest optymalnie wykorzystywany. Aby uzyskać spodziewany efekt kosztowy outsourcingu, należy od razu po wydzieleniu działania na zewnątrz przeprowadzić restrukturyzację zasobów, które pozostały w strukturze [Marcinkowska 2012].
Badania nad outsourcingiem dowodzą, iż właśnie analiza opłacalności jest
najważniejszym kryterium oceny procesu outsourcingowego (por. rys. 3).
inne

3,4%

nowoczesna technologia

3,4%

pewny, wyspecjalizowany dostawca
wyższa efektywność procesów

7,8%
8,6%

redukcja kosztów pracowniczych

17,2%

wynik analizy opłacalności
0,0%

44,8%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Rys. 3. Kryterium oceny procesu outsourcingowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Przegląd... 2010].

Jak już wcześniej wspomniano, to wynik przeprowadzonej analizy korzyści i kosztów w najwyższym stopniu wpływa na decyzję o zastosowaniu outsourcingu. Firmy
decydują się na zastosowanie outsourcingu wówczas, gdy cena za usługę oferowana
przed firmę zewnętrzną jest niższa od kosztów, jakich firma może uniknąć, nie realizując tejże usługi we własnej strukturze organizacyjnej. Prawie połowa spośród badanych
firm wybrała to właśnie kryterium. Oszczędności w kosztach pracowniczych stanowią
drugie ważne kryterium w podejmowaniu decyzji outsourcingowych.
Na tym etapie, poza wynikami przeprowadzonej analizy korzyści i kosztów zastosowania outsourcingu, przeprowadza się ocenę uwarunkowań zewnętrznych i
wewnętrznych na wydzielenie, opracowywana jest charakterystyka usługi i prze-
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prowadza się wstępną selekcję dostawców. W prezentowanej fazie procesu ważnym jej elementem jest analiza ryzyka.
Ostatnia faza procesu decyzyjnego prowadzi do wyboru dostawcy usługi outsourcingowej, a zasady współpracy reguluje podpisana umowa. Kto podejmuje
decyzje o zastosowaniu outsourcingu w polskich firmach? Proces outsourcingu
wymaga intensywnego zaangażowania w jego realizację. W zależności od złożoności i istotności przekazywanych funkcji/działań w firmach stosowane są różne rozwiązania (por. rys. 4).
inne
firma doradcza

7,8%
1,7%

departament zakupów

3,4%

wybrany kierownik projektu
outsourcingowego

4,3%

zespół pracowników z różnych działów

7,8%

osoba odpowiedzialna za pion, którego
proces dotyczy

8,6%

zarząd

71,6%

Rys. 4. Osoby podejmujące decyzje outsourcingowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Przegląd... 2010].

Zgodnie z przedstawionym wykresem to zarząd najczęściej podejmuje decyzje o
wydzieleniu z własnej struktury pewnych funkcji i przekazaniu ich do realizacji. Decyzja o zastosowaniu outsourcingu najczęściej podejmowana jest przez zarząd firmy w
oparciu o analizę opłacalności wydzielenia. Ta opłacalność wyraża się w różnicy między ceną zakupu usługi na zewnątrz a dotychczasowymi kosztami jej realizacji.

4. Ryzyko w decyzjach outsourcingowych
Decyzje outsourcingowe polegające na przekazaniu wybranych funkcji wykonywanych dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej,
specjalizującej się w świadczeniu usług w określonej dziedzinie, stają się coraz
częstsze także na rynku polskim. Chociaż celem każdej decyzji dotyczącej zmiany
sposobu zarządzania jednostką gospodarczą jest zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, to należy mieć na uwadze, że pociągać może ona za sobą skutki
zarówno pozytywne, jak i negatywne.
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Zwolennicy prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem outsourcingu przedstawiają zawsze całą gamę potencjalnych korzyści do uzyskania. Do
kluczowych argumentów należy zaliczyć:
– obniżenie kosztów operacyjnych, handlowych, inwestycyjnych itp.,
– zwiększenie dostępności do wiedzy i umiejętności ekspertów z dużym doświadczeniem w danej dziedzinie, trudno dostępnych na rynku pracy lub zbyt
drogich w dłuższej perspektywie dla danego przedsiębiorstwa,
– ograniczenie kosztów zatrudnienia i uniezależnienie się od dyspozycyjności
własnych pracowników etatowych,
– zwiększenie dostępu do najnowszych technologii informatycznych,
– koncentrację wyłącznie na celach strategicznych przedsiębiorstwa i jego rozwoju,
– zwiększenie elastyczności działania przedsiębiorstwa,
– wysoką jakość usług oferowanych przez firmy outsourcingowe.
Wszystkie te pozytywne czynniki wynikające ze zmian wprowadzanych do firmy
wpływać mają na tworzenie dodatkowych wartości. W praktyce każda podejmowana
decyzja obarczona jest ryzykiem. Nieodpowiednie zastosowanie usług outsourcingowych może zamiast wygenerowania spodziewanych korzyści narazić przedsiębiorstwo
na różnorakie problemy. Wśród najbardziej kluczowych wymienić należy:
– utratę przez jednostkę gospodarczą tożsamości oraz przewagi konkurencyjnej
w efekcie zbyt rozległego delegowania nie tylko zadań, ale również odpowiedzialności za ich wykonanie,
– obniżenie jakości realizacji funkcji dotychczas wykonywanej samodzielnie,
– nadmierne uzależnienie się od podmiotu zewnętrznego,
– wybór niewłaściwego usługodawcy w sytuacji, gdy przy jego wyborze kluczowym elementem staje się jedynie redukcja kosztów lub gdy wybór dokonywany jest na podstawie relacji pozamerytorycznych.
Jedyną możliwością zapobieżenia sytuacji, w której przedsiębiorstwo zamiast
uzyskać wartość dodaną z podjęcia nowego rozwiązania w zarządzaniu jednostką
zetknie się z problemami, których nie oczekiwało, jest prawidłowa identyfikacja
obszarów ryzyka. Ryzyko może występować na wszystkich etapach procesu outsourcingowego, począwszy od zasadności podjęcia decyzji o skorzystaniu z outsourcingu w określonym obszarze działalności jednostki gospodarczej poprzez wybór
firmy przejmującej zadania z tego zakresu, konstrukcję umowy outsourcingowej aż
do faktycznego zarządzania inicjatywą po migracji usług. Podstawowe ich rodzaje
przedstawiono w tab. 1.
Nieuwzględnianie lub niewłaściwe zarządzanie różnymi kategoriami ryzyka
przedstawionymi w tab. 1 powoduje, że przedsiębiorstwa decydujące się przekazać
wybrane obszary funkcjonowania pod zarząd zewnętrznego usługodawcy rzadko w
pełni wykorzystują swój potencjał. Nie uzyskują wartości dodanej w wartości możliwej do wygenerowania, narażając się jednocześnie na większe ryzyko, niż gdyby
wyoutsourcingowane funkcje pozostały w jednostce.
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Tabela 1. Ryzyko w outsourcingu
Kategoria
ryzyka
Operacyjne

Opis ryzyka
•
•
•
•
•

Strategiczne

•
•

•

Prawne

•
•
•
•

Utraty reputacji

•

Inne

•
•

Zamierzone przez usługodawcę oszustwa i popełnione przez niego błędy
Złożoność świadczonych usług
Geograficzne oddalenie między kontrahentami
Odmienność kulturowa
Ograniczenia w komunikacji między partnerami outsourcingowymi i ich systemami
Zamierzone świadczenie usług przez firmę outsourcingową poniżej uzgodnionego
standardu przy niezmienionych żądaniach dotyczących wynagrodzenia
Czerpanie przez zleceniobiorcę korzyści z danych udostępnionych przez zleceniodawcę w celu umożliwienia mu świadczenia usług w ramach projektu bez wiedzy
i zgody outsourcera
Wymuszanie przez usługodawcę korzystnych dla niego zmian umowy w przypadku
braku alternatywy odnośnie do wyboru partnera outsourcingowego
Niebezpieczeństwo podlegania przez zleceniodawcę sankcjom prawnym w razie
uchybienia wymogom określonym przepisami ustawy lub przez regulatora
Trudności w sprawowaniu obowiązków w zakresie efektywnego nadzoru
Sztuczne utrzymywanie relacji wymuszonych umową outsourcingową do końca
przewidzianego okresu w sytuacji niekorzystnej dla zleceniodawcy
Odpowiedzialność zleceniodawcy wobec klientów za szkody im wyrządzone wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy outsourcingowej przez podmiot
zewnętrzny
Uchybienie przez usługodawcę przewidzianym standardom (określonym przez ustawodawcę, regulatora lub umowę), które mogą wpłynąć na postrzeganie przedsiębiorstwa na rynku
Brak strategii wyjścia
Skupienie usług w ręku małej liczby usługodawców

Źródło: opracowanie na podstawie [Piwko 2007; Skuteczne... 2011].

Do niepowodzeń w outsourcingu, tak jak i do innych niepowodzeń biznesowych, przedsiębiorstwa przyznają się niechętnie [Mielczarek 2011], nie chcąc pogarszać swojego wizerunku na rynku. Wiadomo też, że nie wszystkie obszary zlecane w umowach usługodawcy są łatwo kwantyfikowalne (np. poziom obsługi
prawno-podatkowej czy dostęp do najnowszych rozwiązań IT), co z pewnością
utrudnia ocenę jakości współpracy pomiędzy firmami.
Badania przeprowadzone przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. [Skuteczne…
2011] pokazały, jak złożonym procesem jest outsourcing oraz jakiej ostrożności
wymaga ze strony przedsiębiorstw planujących zaimplementowanie takiego rozwiązania w swoich strukturach. Aż 75% dostawców usług stwierdziło, że ich
klienci nie byli dobrze przygotowani do rozpoczęcia umowy. Fakt ten znalazł swoje pośrednie poświadczenie w stwierdzeniach drugiej strony transakcji:
– 63% ankietowanych przyznało się do zaniechania analizy kosztów wdrożenia i
oceny strategicznej w ramach wypracowywania decyzji o realizacji outsourcingu,
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–

49% ankietowanych potwierdziło konieczność poświęcenia większej ilości
czasu na zdefiniowanie realistycznych, zbieżnych z celami biznesowymi przedsiębiorstwa poziomów usług outsourcingowych, gdyby mogło wrócić do początku procesu wdrażania tego rozwiązania,
– 35% ankietowanych zadeklarowało konieczność przeznaczenia większej ilości
czasu na etapie wyboru odpowiedniego dostawcy usług.
Równocześnie 44% przebadanych przedsiębiorstw oświadczyło, że dokonano
złego wyboru dostawcy usług. Wyselekcjonowane firmy nie posiadały w ocenie
badanych zdolności wymaganych do dostarczenia usług oczekiwanej jakości przy
zachowaniu efektywności kosztowej.
Brak staranności, zaniechanie czy też nieumiejętność precyzowania celów i zarządzania ryzykiem doprowadziły do sytuacji, że 39% respondentów przerwało
kontrakt outsourcingowy, transferując go do innego dostawcy, a 30% uznało, że są
niezadowoleni lub bardzo niezadowoleni z zawartych umów outsourcingowych.

5. Zakończenie
Outsourcing to bez wątpienia bardzo spopularyzowana koncepcja w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Oczekiwanym skutkiem podjętych decyzji o wydzieleniu na
zewnątrz wybranych funkcji jest uzyskanie wartości dodanej. Niestety, niemały
odsetek spośród firm stosujących outsourcing wskazuje, że koncepcja ta nie przyniosła zakładanych rezultatów. Praktyka dowodzi, iż gros przedsiębiorców bagatelizuje złożoność procesu outsourcingu.
Opierając się na zaprezentowanych w artykule wynikach badań nad procesem
outsourcingu, można przedstawić pewne wnioski:
• Niejednokrotnie decyzje outsourcingowe są podejmowane na wstępnym etapie
procesu decyzyjnego. Z góry przyjmuje się założenie o zastosowaniu outsourcingu, pomijając cały proces decyzyjny. Rodzi się przypuszczenie, że decyzja
podjęta na tak wczesnym etapie procesu jest efektem ulegania modzie na
wprowadzanie nowoczesnych metod w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
• Wielu przedsiębiorców nie dokonuje pełnej analizy oraz oceny korzyści i kosztów wydzielenia outsourcingu. Informacje płynące z systemu rachunkowości
zarządczej na temat kosztów w decyzjach typu make or buy nie są pełne, co
wynika z tego, iż wiele firm nie dysponuje odpowiednimi systemami kosztów.
• Osoby odpowiedzialne za cały proces podejmowania decyzji o zastosowaniu
outsourcingu, a następnie za jego implementację, nie uwzględniają lub identyfikują błędnie ryzyko, jakie towarzyszy temu złożonemu procesowi.
Przedstawiony artykuł dowodzi złożoności procesu outsourcingu. Wszystko to
nie zmienia faktu, że outsourcing we współczesnym przedsiębiorstwie wydaje się
jedną z częściej wykorzystywanych metod zarządzania. W praktyce z problemami
związanymi z jego stosowaniem spotyka się każde przedsiębiorstwo, zarówno duże, jak i małe.
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OUTSOURCING AND COMPANY’S DECISION-MAKING MODEL
Summary: Outsourcing decisions of transfering some of companies functions and tasks to
an external company have become more common also on the Polish market. The purpose of
the article is to present outsourcing decisions placement within specific companies decision
making model, highlighting the risks associated with outsourcing decisions.
Keywords: decisions, taking decisions, outsourcing, risk.

