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czas na biznes Outsourcing IT

Sama idea outsourcingu jako formy korzystania 
z pomocy zewn!trznej nie jest rozwi"zaniem 
nowym. Jej zalety dostrzeg# ju$ sam Henry Ford, 
który stwierdzi#: „Je%li jest co%, czego nie potrafimy 
zrobi& wydajniej, taniej i lepiej ni$ konkurenci, 
nie ma sensu, $eby%my to robili. Powinni%my 
zatrudni& do wykonania tej pracy kogo%, kto 
zrobi to lepiej ni$ my.” S#owa te wypowiedziane 
w 1923 r. przez wielkiego wizjonera – nie tylko 
motoryzacji, ale i ca#ego przemys#u, biznesu 
i gospodarki – pozostaj" nie%miertelne i chyba 
najlepiej obrazuj" istot! tego, czym jest 
outsourcing. 

Jednymi z najcz!%ciej zlecanych firmom zewn!trznych obszarów dzia-
#ania s" procesy informatyczne. W poni$szym opracowaniu skupimy si! 
na dzia#alno%ci takiej w#a%nie firmy informatycznej odci"$aj"cej klientów 
niemaj"cych w#asnych dzia#ów IT (Technologii Informacyjnych). Przeanali-
zujemy rynek, wska$emy, jaki zakres us#ug zaoferowa& klientom, przedsta-
wimy niezb!dne wyposa$enie oraz kadr!, a na koniec policzymy, jak bardzo 
op#acalny jest to biznes.

Charakterystyka rynku

Rzeczywista i dok#adna warto%& rynku ITO (Information Technology Out-
sourcing) jest trudna do precyzyjnego oszacowania. Zwi"zane jest to z nie-
pe#nymi danymi przesy#anymi przez dzia#aj"ce na nim firmy, które nie za-
wsze chc", lub mog" ujawnia& dane o swoich obrotach, warto%ci zamówie' 
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i zyskach. Jedno jest pewne – jest to rynek bardzo du!y, a w ostatnich latach 
odnotowywa" spore wzrosty.

Polski rynek IT outsourcing jest wyceniany na ok. 2 mld dolarów. Zatrud-
nienie znalaz"o w nim ok. 50 000 pracowników. I cho# jest dwa razy mniej-
szy ni! najwi$kszy w Europie rynek brytyjski, to znajduje si$ zaraz za nim, 
na drugim miejscu pod wzgl$dem liczby osób w nim zatrudnionych. Poza 
tym tempo rozwoju tego sektora najwi$ksze jest w"a%nie w Polsce. Za kil-
ka lat mo!emy sta# si$ jego europejskim liderem. Do tak dobrych wyników 
przyczyni" si$ kryzys ekonomiczny, który wymusi" na firmach szukaj&cych 
oszcz$dno%ci sk"onienie si$ ku rozwi&zaniu zewn$trznych us"ug. Jak podaj& 
szacunki, w ci&gu ostatnich trzech lat prawie 80% przedsi$biorstw z ró!nych 
bran! dokona"o redukcji kosztów – w znacznej wi$kszo%ci by"o to przenie-
sienie ci$!aru pracy dzia"ów IT na zewn$trzne firmy IT.

Oszcz$dno%# kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w fir-
mie jest w"a%nie wymieniana jako najcz$stsza przyczyna przekazywania 
w"asnych zada' w r$ce zewn$trznych podwykonawców. Poza tym nie do 
przecenienia jest tak!e mo!liwo%# porz&dkowania spraw organizacyjnych, 
takich jak: porz&dki w wymiarach infrastruktury IT, systemów, baz danych, 
sprz$tu oraz mechanizmów wewn$trznych – zarz&dzania IT czy procedur 
bezpiecze'stwa. Zwrócenie wi$kszej uwagi na korzy%ci inne ni! tylko kosz-
ty sk"ania klientów coraz cz$%ciej do korzystania z oferty podmiotów nieko-
niecznie najta'szych, lecz daj&cych najwi$ksz& gwarancj$ profesjonalizmu.

Niestety, w stosunku do IT outsourcingu wci&! funkcjonuj& na rynku 
obawy i uprzedzenia. Najwi$kszym z nich jest syndrom tzw. obcego w fir-
mie. Przekazanie zewn$trznemu podmiotowi strategicznych obszarów 
dzia"ania mo!e niektórym klientom jawi# si$ jako powa!ne zagro!enie 


