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1. Wstêp
Organizacje wszelkiego typu pragn¹ uzyskaæ taki stan rzeczy, który pozwoli im na pe³ne wykorzystanie swoich mo¿liwoci i osi¹gniêcie optymalnej efektywnoci oraz elastycznoci reagowania na potrzeby klientów. Pragn¹ byæ szczup³e, a wiêc pozbyæ siê wszystkiego co zbêdne. W tym celu,
a tak¿e poszukuj¹c coraz lepszych metod zarz¹dzania i wykorzystania w³asnego maj¹tku, bardzo czêsto siêgaj¹ po
outsourcing (podwykonawstwo), który jest dzi jedn¹
z kluczowych, daj¹c¹ du¿e i dostrzegalne korzyci, koncepcj¹ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Istot¹ tej koncepcji
jest koncentrowanie siê na dzia³alnoci podstawowej lub
tej, na której szczególnie nam zale¿y i pozbywaniu siê ca³ego pozosta³ego balastu, czego pochodn¹ ma byæ wyszczuplona i konkurencyjna organizacja, uzyskuj¹ca znacz¹co lepsze wyniki swojej dzia³alnoci.
Pocz¹tków outsourcingu doszukiwaæ siê mo¿na w latach
60 XX w., kiedy to firmy komputerowe (m.in. EDS Rossa
Perota), posiadaj¹ce cenny i trudny do zdobycia maj¹tek,
jakim by³y na tamt¹ chwilê komputery, sprzedawa³y ich
czas pracy, co oznacza³oby dzi outsourcing us³ug informatycznych. Dzia³o siê tak, poniewa¿ obs³ug¹ ówczesnych
komputerów zajmowa³y siê ca³e armie operatorów, którym
trzeba by³o sporo p³aciæ, na co wiêkszoæ firm nie mog³a
sobie pozwoliæ. Dostrze¿ono, i¿ sukcesy i obni¿kê kosztów
mo¿na uzyskaæ dziêki korzystaniu z dowiadczenia zewnêtrznych róde³  wykorzystywania obcych inwestycji
i specjalistycznych kwalifikacji [4, s. 23-25]. Wkrótce okaza³o siê, ¿e dla prawie ka¿dej funkcji organizacji mo¿na
wyszukaæ jej alternatywê, stanowi¹c¹ us³ugê oferowan¹
przez niezale¿ne i wyspecjalizowane przedsiêbiorstwa.
Samo wyra¿enie outsourcing wywodzi siê z angielskiego: outside-resource-using (wykorzystanie zasobów zewnêtrznych) [7, s. 15]. Mo¿na je uznaæ za stosunkowo
nowe, poniewa¿ pojawi³o siê w praktyce zarz¹dzania organizacjami w latach 80 XX w. natomiast w teorii  w latach
90 XX w. K. Ob³ój zauwa¿a, ¿e w dzisiejszych czasach
wszystkie firmy stosuj¹ w pewnym stopniu outsourcing,
bowiem maj¹ one zarówno dostawców, jak i innych kooperantów [6].
2. Istota outsourcingu
Outsourcing jest w istocie definiowany jako oddawanie do
realizacji na zewn¹trz przez inne podmioty funkcji przedsiêbiorstwa macierzystego, których poziom zwrotu z inwestycji w aktywa jest nieuzasadniony ekonomicznie. Inaczej
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rzecz ujmuj¹c, outsourcing to delegowanie okrelonych
funkcji przedsiêbiorstwa do realizacji przez organizacje zewnêtrzne, które mog¹ je realizowaæ taniej, szybciej, lepiej.
Podjêcie decyzji o outsourcingu umotywowane jest wtedy,
kiedy inwestowanie we w³asne zasoby, umo¿liwiaj¹ce zaspokojenie ró¿norodnych potrzeb klientów, nie jest op³acalne ekonomicznie i prowadzi do zbêdnego zamro¿enia
kapita³u w kompetencje nienale¿¹ce do kluczowych czynników sukcesu przedsiêbiorstwa [5, s. 3]. Agencja konsultingowa Shreeveport, okrela outsourcing jako: przeniesienie na stronê trzeci¹ sta³ej odpowiedzialnoci mened¿erskiej za wykonanie us³ugi okrelonej w umowie. Funkcje
poddawane outsourcingowi mog¹ istnieæ obecnie (wówczas chodzi o ich zredukowanie) lub byæ w fazie planowanego utworzenia, np. w przypadku dynamicznego rozwoju
firmy. Funkcjami tymi, jak ju¿ wspomniano, mo¿e byæ niemal wszystko, np.: factoring, inkaso d³ugów, konserwacje
i remonty, spedycja, public relation itd. Najczêciej s¹ to
zadania dotycz¹ce IT, logistyki, produkcji kluczowych wyrobów oraz sprzeda¿y i marketingu [2, s. 33]. Skoro outsourcing wykorzystuje zasoby zewnêtrzne (w szczególnoci,
gdy s¹ wy¿szej jakoci i tañsze od wewnêtrznych), co sprowadza siê do powierzania niektórych elementów organizacji innym przedsiêbiorstwom do ich odp³atnego zarz¹dzania i wykonywania, outsourcing polega wiêc na takim zorganizowaniu firmy, aby niektóre z jej dzia³añ odbywa³y siê
poza ni¹. Ma to charakter dzia³añ restrukturyzacyjnych
i powoduje redukcjê struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa przez zmniejszanie liczby komórek organizacyjnych
i szczebli zarz¹dzania oraz ograniczanie zatrudnienia.
Wszystko to zgodne jest z ide¹ zarz¹dzania logistycznego,
przy czym generuje wiêksz¹ elastycznoæ i szybkoæ reakcji na zmiany zachodz¹ce w otoczeniu organizacji. To¿same s¹ z tym takie pojêcia jak: shrinking (kurczenie siê organizacji), downsizing (zmniejszenie organizacji) czy deleyering (ograniczenie liczby szczebli zarz¹dzania) [8, s. 14].
Za przyk³ad ukazuj¹cy koncepcje outsourcingu przytoczyæ
mo¿na firmê British Airways. Korzystaj¹c z jej us³ug jestemy pewni, ¿e lecimy samolotem nale¿¹cym do tej firmy,
poniewa¿ nosi on jej znaki, a za³oga jej uniformy. W rzeczywistoci nasza podró¿ to us³uga zlecona w ca³oci podwykonawcom w ramach outsourcingu. Norweska firma
przewozowa Mearsk zapewni³a samolot i za³ogê. Posi³ki
serwowane w czasie lotu dostarcza firma Wourmet, a bilet
mo¿na kupiæ w wielu niezale¿nych biurach podró¿y. British Airways jest w tym przypadku firm¹ wirtualn¹, skupiaj¹c¹ siê jedynie na obs³udze klientów.
Outsourcing jest przede wszystkim dzia³aniem strategicznym, przez co nie nale¿y zaliczaæ do niego zwyk³ych krótkoterminowych zleceñ na wykonanie us³ug. E. Banachowicz wyjania, ¿e: Ró¿nica pomiêdzy outsourcingiem,
a zwyk³ym zleceniem realizacji polega g³ównie na tym, ¿e
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outsourcing powoduje przebudowê systemu wokó³ zasadniczej dzia³alnoci i zbudowanie trwa³ych relacji partnerskich [1, s. 17].
G³ówne przyczyny stosowania outsourcingu og³osi³, po
analizie przeprowadzonych badañ, Instytut Outsourcingu.
Zaliczy³ on do nich nastêpuj¹co [4, s. 178-182]: redukcjê
i kontrolê kosztów; zwiêkszenie koncentracji firmy na podstawowej dzia³alnoci; uzyskanie dostêpu do mocy produkcyjnych najlepszej jakoci; zwolnienie w³asnych zasobów
do innych celów; uzyskanie zasobów, którymi przedsiêbiorstwo aktualnie nie dysponuje; uporanie siê z funkcj¹
trudn¹ do wykonania lub niemo¿liw¹ do kontrolowania;
pozyskanie kapita³u; podzia³ ryzyka; dop³yw gotówki.
Przyczyny te traktowaæ nale¿y jako korzyci p³yn¹ce z outsourcingu, które uzupe³niæ mo¿na dodatkowo o zmniejszanie zatrudnienia i poprawê jakoci [8, s. 45-50].
Organizacje decyduj¹ce siê na outsourcing musz¹ równie¿
zdawaæ sobie sprawê z istniej¹cych niebezpieczeñstw. Jednym z nich jest zagro¿enie, i¿ firma outsourcingowa nie
wywi¹¿e siê z wczeniej uzgodnionych zobowi¹zañ, zrealizuje us³ugê w mniejszym zakresie lub nie stworzy wyrobu
o okrelonej jakoci [3, s. 17]. Dlatego te¿ nale¿y nieustannie kontrolowaæ jej poczynania. Schemat ukazuj¹cy wp³yw
dostawców na jakoæ produktu finalnego zaprezentowano
na rysunku 1.
W nowoczesnym podejciu do outsourcingu dostawca
us³ug outsourcingowych wspó³pracuje z przedsiêbiorstwem jak partner pomagaj¹cy w rozwijaniu jego dzia³alnoci. Podmioty wspó³pracuj¹ce staj¹ siê innowatorami
(nie tylko dostawcami zasobów).
W praktyce wyró¿niæ mo¿emy nastêpuj¹ce, g³ówne rodzaje
outsourcingu [4, s. 14-15]: zlecenie funkcji, outsourcing
us³ug, insourcing, co-sourcing, udzia³ w korzyciach.
Zlecenie funkcji to zlecanie zewnêtrznym podmiotom
wszystkiego, co nie jest cile zwi¹zane z g³ówn¹ dzia³alnoci¹ przedsiêbiorstwa. Najczêciej zleca siê proste us³ugi pomocnicze. Czêsto s¹ to krótkoterminowe rozwi¹zania taktyczne, niejednokrotnie wybierane wskutek koniecznoci

szybkiego uporania siê z powsta³ym problemem. Pocz¹tkowo podejcie to skupia³o siê raczej na samych czynnociach, a nie na rezultatach.
Outsourcing us³ug to zlecanie zewnêtrznym podmiotom
istotnych, maj¹cych du¿y wp³yw na g³ówn¹ dzia³alnoæ
przedsiêbiorstwa czynnoci. Istotny jest w tym przypadku
staranny dobór i zaanga¿owanie dostawców danej us³ugi.
Przez zastosowanie tego rodzaju outsourcingu przedsiêbiorstwo mo¿e skupiæ siê na tych funkcjach, w których siê
specjalizuje, i które generuj¹ jej przewagê konkurencyjn¹.
Jednym z najbardziej popularnych posuniêæ w tym zakresie
dotycz¹cym logistyki jest outsourcing us³ugi transportu.
Insourcing to sposób zapewniania wzrostu konkurencyjnoci, dziêki udoskonalaniu dzia³alnoci w pewnych dziedzinach i wykonywaniu jej na rzecz innych przedsiêbiorstw.
Insourcing mo¿na równie¿ traktowaæ jako wyodrêbnienie
z przedsiêbiorstwa samodzielnej jednostki, która bêdzie specjalizowaæ siê w okrelonej dzia³alnoci i wiadczyæ j¹ spó³ce macierzystej, w przypadku, gdy dzia³alnoæ ta jest zbyt
wa¿na lub trudna, aby zleciæ j¹ w ramach outsourcingu.
Co-sourcing to silne oddzia³ywanie na siebie dostawcy
i odbiorcy us³ugi outsourcingowej, oznaczaj¹ce zwykle delegowanie personelu lub mened¿erów jednego przedsiêbiorstwa do obs³ugi zlecenia w drugim przedsiêbiorstwie,
ale nie przenoszeniu ich na sta³e.
Udzia³ w korzyciach to d³ugoterminowy zwi¹zek dwóch
stron dokonuj¹cych wspólnej inwestycji, dziel¹c siê jej ryzykiem i korzyciami z niej p³yn¹cymi.
Wed³ug innego podzia³u wyró¿nia siê dwa rodzaje outsourcingu [8, s. 35-39]:
 outsourcing kontraktowy, który polega na po³¹czeniu siê
umow¹ z zewnêtrznym dostawc¹, który bêdzie realizowa³ dla nas okrelone czynnoci,
 outsourcing kapita³owy, który polega na wyodrêbnieniu
z przedsiêbiorstwa funkcji (wraz z maj¹tkiem i pracownikami) i stworzeniu z niej spó³ki-córki lub przejêciu
innej, niezwi¹zanej dotychczas z przedsiêbiorstwem
w ¿aden sposób firmy.

Rys. 1. Dzia³alnoæ poszczególnych dostawców wp³ywaj¹ca na produkt (na podstawie [4])
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C.L. Gay i J. Essinger wyró¿niaj¹ nastêpuj¹ce etapy podejmowania dzia³añ outsourcingowych:

I. Badania wstêpne
Stosowanie outsourcingu mo¿e okazaæ siê korzystne tylko
wtedy, kiedy poprzedzimy je starann¹ analiz¹, która niezale¿nie od innych czynników powinna ujawniæ potencjalne
problemy zwi¹zane z ca³¹ koncepcj¹ outsourcingu i ewentualnie zdyskwalifikowaæ nieudany projekt, zanim wyszed³by na wiat³o dzienne. W badaniach wstêpnych powinno siê
uwzglêdniæ wszystkie mo¿liwoci i uporz¹dkowaæ je wed³ug uzasadnionego zestawu kryteriów, a nastêpnie przypisaæ im pewne wspó³czynniki ryzyka. Na tej podstawie
mo¿na sformu³owaæ dobrze umotywowane przes³anki
umo¿liwiaj¹ce wiarygodn¹ ocenê czy wprowadzenie outsourcingu bêdzie celowe. Badania obejmuj¹ aspekty: organizacyjne, kadrowe, techniczne, terytorialne, maj¹tkowe,
finansowe, ksiêgowe, kosztowe, prawne i w³asnociowe.
Nale¿y odpowiedzieæ sobie na pytania:
1. Jaki jest cel przedsiêwziêcia?
2. Jak¹ us³ugê lub funkcjê ma obj¹æ outsourcing? (patrz
rys. 2)
3. Czy w firmie rzeczywicie odczuwa siê koniecznoæ zastosowania outsourcingu?
4. Czy cel jest jasno sformu³owany?
5. Które funkcje s¹ realizowane efektywnie i skutecznie
w ramach struktury przedsiêbiorstwa, a które mog¹ byæ
realizowane skuteczniej poza jego struktur¹?
6. W jakich strukturach  kapita³owych czy kontraktowych
 powinnimy realizowaæ outsourcing?

2.

II. Ocena przedsiêwziêcia i jego wdra¿anie
Po zakoñczeniu etapu wstêpnej analizy, a przed podjêciem
jakiejkolwiek decyzji dotycz¹cej outsourcingu nale¿y przyst¹piæ do oceny przedsiêwziêcia. Argumenty przemawiaj¹ce
za outsourcingiem powinny obj¹æ zarówno kwestie finansowe, jak i pozafinansowe.
Ocena przedsiêwziêcia powinna siê sk³adaæ z nastêpuj¹cych punktów:
1. Kontekst strategiczny
Okrela siê zaplecze strategiczne dla inicjatywy outsourcingowej, szczegó³y wewnêtrznych wymogów dotycz¹cych zmian (w tym wymogów dotycz¹cych efektywnoci

6.

3.

4.

5.

7.

kosztowej, zakresu i skali inicjatywy). Etap ma charakter wewn¹trz organizacyjny i przebiega na najwy¿szym
szczeblu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
Stan obecny
W punkcie tym nastêpuje analiza i modelowanie sytuacji
wyjciowej g³ównie jako: opis obowi¹zków poszczególnych pracowników i analiza tego, co wnosz¹ ogó³em do
organizacji; opis poszczególnych funkcji/procesów
i analiza ich wartoci dla organizacji; okrelenie wartoci podstawowych; rozgraniczenie procesów g³ównych
i pomocniczych; tworzenie listy czynników przewagi
konkurencyjnej wraz z ich ograniczeniami.
Warianty do wyboru
Okrela siê wymagane do podjêcia decyzji o outsourcingu dane  nastêpuje ich zbieranie i analiza. Opracowuje
siê szczegó³y wszystkich mo¿liwych dzia³añ. Zwykle do
wyboru s¹ trzy opcje: utrzymywanie stanu istniej¹cego,
poprawienie stanu istniej¹cego z wykorzystaniem w³asnych zasobów, zastosowanie outsourcingu.
Korzyci, koszty
Nastêpuje ustalenie parametrów oceny poszczególnych
wariantów ze wzglêdu na korzyci i koszty z wyszczególnieniem na ogólne i te zwi¹zane z jakoci¹ oraz precyzyjne okrelenie wzorowego wskanika docelowego.
Analiza ryzyka
W punkcie tym ma miejsce identyfikacja ró¿nych rodzajów potencjalnego ryzyka, jego konsekwencji i póniejszych sposobów zarz¹dzania nim w przypadku, gdy nie
da siê go unikn¹æ, a mimo to decyzja o outsourcingu zapada. Ka¿dy rodzaj ryzyka nale¿y oceniæ pod wzglêdem
prawdopodobieñstwa jego wyst¹pienia.
Plan
Decyzja o podjêciu lub zaniechaniu outsourcingu. Wybór partnera do outsourcingu. Wyjanienie jak bêdzie
przebiega³ ca³y proces, jakich zasobów bêdzie wymaga³
i kiedy siê zakoñczy, czyli kiedy pojawi¹ siê w firmie
pierwsze zauwa¿alne efekty zastosowania nowego rozwi¹zania. Usystematyzowanie dzia³añ. Najbardziej skutecznym sposobem przedstawienia procesu jest wykres
Gantta. Opis planu bêd¹cy zbiorem instrukcji.
Sporz¹dzenie streszczenia dla kierownictwa
Ma na celu przekonanie innych zainteresowanych stron do
poparcia inicjatywy outsourcingu. Ostatecznie bowiem

Rys. 2. Macierz wyboru funkcji do outsourcingu [8]
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decyzjê o tym, jakie procesy zostan¹ poddane outsourcingowi podejmuje kierownictwo, uwzglêdniaj¹c koszty takiego rozwi¹zania oraz przewidywane jego efekty
[2, s. 33].
8. Wdro¿enie planu
Negocjowanie kontraktów, porozumieñ. Zarz¹dzanie
kontraktem.
Proces ogólny outsourcingu okrela przebieg outsourcingu
niezale¿nie od jego rodzaju. Proces ten podzielony jest na
trzy fazy: analizy wstêpnej, badañ i opracowañ szczegó³owych oraz wdra¿ania. Faza analizy wstêpnej polega na analizie i ocenie uwarunkowañ strategicznych wydzielenia
i ocenie na tej podstawie podatnoci analizowanej dzia³alnoci na wydzielenie. Faza badañ i opracowañ szczegó³owych polega na drobiazgowym badaniu i analizie uwarunkowañ wydzielenia oraz opracowaniu rozwi¹zañ realizacyjnych. Faza wdra¿ania polega na wprowadzeniu w ¿ycie
zaprojektowanych i przyjêtych rozwi¹zañ.
Wród czynników decyduj¹cych o sukcesie outsourcingu
wyró¿niæ mo¿na:
 zrozumienie celów firmy,
 strategiczn¹ wizjê i plan,
 wybór w³aciwego kontrahenta,
 w³aciwie skonstruowany kontrakt,
 otwart¹ komunikacjê i informowanie zaanga¿owanych
w proces osób,
 poparcie i zaanga¿owanie ze strony kierownictwa wy¿szego szczebla,
 dostêp do zewnêtrznych róde³ specjalistycznej wiedzy.
Jeli powy¿sze czynniki zostan¹ uzyskane, a ponadto przestrzegaæ siê bêdzie za³o¿eñ g³ównych etapów realizacji outsourcingu, mo¿liwoæ jego ewentualnego niepowodzenia
spada niemal¿e do zera.
Istnieje jeszcze jedna wa¿na kwestia, o której nale¿y wspomnieæ. Outsourcing powoduje pojawianie siê przedsiêbiorstw wirtualnych. Ich wirtualnoæ odnosi siê do
obiektów, które charakteryzuj¹ siê brakiem pewnych fizycznych atrybutów pierwotnego przedmiotu, a mimo to
realizowane s¹ pierwotnie zwi¹zane z nim cele. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wizj¹ twórców takich struktur jest organizacja
o maksymalnej zdolnoci adaptowania siê do zmieniaj¹cego siê otoczenia. Najwa¿niejsz¹ cech¹ wirtualnego
przedsiêbiorstwa jest koncentrowanie siê poszczególnych
partnerów na swoich podstawowych kompetencjach, które w ramach ca³ej organizacji uzupe³niaj¹ siê wzajemnie.
Przedsiêbiorstwa wirtualne sk³adaj¹ siê zatem z elementów, które powstaj¹ poprzez redukcjê orodków kompetencji.
3. Zakoñczenie

Harvard Business Review uzna³ outsourcing za jedn¹
z najwa¿niejszych koncepcji w dziedzinie zarz¹dzania
w ci¹gu ostatnich 75 lat [8, s. 44]. Okazuje siê, ¿e nawet
przedsiêbiorcy niezadowoleni z dotychczasowych wyników w zwi¹zku ze stosowaniem outsourcingu deklaruj¹
dalsze jego wykorzystywanie, dostrzegaj¹c jego potencja³
i szybki, globalny rozwój [2, s. 33]. Zarz¹dzanie organizacjami zbyt rozbudowanymi jest trudne, poniewa¿ trzeba
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nieustannie pilnowaæ wykonywania wszystkich funkcji.
Stopniowo coraz wiêcej przedsiêbiorstw dochodzi do
wniosku, i¿ nie bêd¹ w stanie staæ siê ekspertami w wiêcej
ni¿ jednej, dwóch dziedzinach. Doprowadza to do wyzbywania siê przez przedsiêbiorstwa ró¿nych sfer swej dzia³alnoci i powierzeniu ich prowadzenia specjalistom. Z czasem zmieni³a siê wyranie struktura wielkich korporacji,
które coraz czêciej stanowi¹ globalny szkielet z tysi¹cami
ma³ych firm partnerskich. Przyk³adem jest tutaj firma
Nike, producent odzie¿y i obuwia sportowego, która nie
posiada ¿adnej fabryki, a ca³¹ produkcjê oddaje na zewn¹trz. Sama firma zajmuje siê kreowaniem i zarz¹dzaniem swoja mark¹ i rozwojem firmy.
Równie skutecznie jak wszelkie inne, outsourcingowi poddawaæ mo¿na funkcje i procesy logistyczne. Idea oraz schemat postêpowania pozostaj¹ tutaj bez zmian.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ koncepcja outsourcingu ma na celu usprawnianie i zwiêkszanie efektywnoci
funkcjonuj¹cych implementuj¹cych j¹ przedsiêbiorstw.
W realizacji koncepcji nale¿y dokonaæ oceny czynnoci
wchodz¹cych w sk³ad procesów ze wzglêdu na ich celowoæ i u¿ytecznoæ w aspekcie samodzielnego wykonywania. Mottem przy jej implementowaniu mo¿e byæ wypowied P. Druckera: Nie ma nic bardziej nieefektywnego jak
robiæ efektywnie rzeczy, których nie powinno siê robiæ
w ogóle.
Nowoczesne koncepcje zarz¹dzania stanowi¹ bazê uniwersalnej wiedzy, po któr¹ warto siêgaæ na ka¿dym etapie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Mo¿liwe jest to, dziêki du¿ej dostêpnoci prac naukowo-badawczych z zakresu
zarz¹dzania. Jedynym, co pozostaje w³acicielom firm, jest
zaanga¿owanie pracowników swoich przedsiêbiorstw
w pokonywanie strachu przed nowym i implementacjê
rozwi¹zañ najkorzystniejszych z punktu widzenia prowadzonego przez nich biznesu.
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Co warto wiedzieæ o modnych koncepcjach zarz¹dzania organizacjami? outsourcing
WHAT WORTH TO KNOW ABOUT POPULAR
CONCEPTS OF MANAGEMENT OF ORGANISATIONS? OUTSOURCING
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Abstract:
The current market situation forces companies to continuous research and implementation of best solutions, which
are designed to ensure their further growth, or at least avoid
being left behind by the competitors.
Valuable solutions provide a modern and popular management concepts, of which a lot to offer has Outsourcing.
The essence of this article is theoretical present, by reviewing the literature, the most significant knowledge of that
concept of management. The article contains the information about its origin and the methodology.
The beginnings of outsourcing can be traced back to the
60th years of the twentieth century.
The term outsourcing comes from the English: outsideresource-using (use of external resources). Outsourcing is
to delegate a specific functions of enterprise to be done by
external organizations.
The main reasons for outsourcing are: reduce and control
costs, increase focus on the core business and obtain resources, which the company currently does not have.
In practice, we can distinguish the following main types of
outsourcing: functions delegations, outsourcing of service,
insourcing, co-sourcing, gain sharing.
The process of outsourcing is divided into three phases:
preliminary analysis, research (and detailed studies) and
implementation. Preliminary analysis phase consists of
analysis and evaluation of strategic determinants of separation and evaluations of susceptibility to separation. Phase
of research involves meticulous study and analysis of the
determinants of separation and the development of realization solutions. Implementation phase consists of the implementation of designed and adopted solutions.
Modern management concepts form the basis of universal
knowledge, and that might be worthwhile at every stage of
business.
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