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Skazani na outsourcing 
funkcji HR 
Obecnie nadrzędną rolę działów personalnych jest zwiększanie przewagi 
konkurencyjnej firm poprzez zoptymalizowane procesy i polityki HRM oraz 
właściwie dobrane narzędzia. Wiele organizacji oddaje w outsourcing usługi, 
które są tańsze niż tworzenie i rozwijanie własnych zasobów. Jakie korzyści 
dzięki temu można osiągnąć? 

Wartość dodana działu HR to nic 
innego, jak wspieranie komórek 
organizacyjnych mających naj

większy wpływ na wyniki w realizacji klu
czowych procesów biznesowych przy rela
tywnie najniższych kosztach. Oznacza to, 
że firmy kierują środki przeznaczane na 
procesy HRM tam, gdzie dadzą one po
tencjalnie największy zwrot, natomiast 
oszczędzają tam, gdzie ten zwrot nie jest 
istotny (zobacz schemat 1). 
Outsourcing funkcji HR pojawia się tam, 
gdzie koszt realizacji wybranych procesów 
przez zewnętrzne wyspecjalizowane firmy 
jest mniejszy niż przy realizacji własnymi 
pracownikami. Należy zwrócić uwagę, że 
koszt ten nie obejmuje jedynie kosztu pra
cowników działu HR, lecz także inne kosz
ty (np. licencji oprogramowania kadrowo-
-płacowego, utrzymania i upgrade'ów tego 
oprogramowania, informatyków itp.). 

Jakie usługi 
są outsourcowane? 
O tym, jakie usługi HRM są oddawane 
w outsourcing, decydują głównie trzy pa
rametry: 
• poziom dojrzałości organizacyjnej fir

my, 
• wielkość organizacji, 
• uwarunkowania wewnętrzne (np. uz

godnienia ze związkami zawodowymi, 

zasady bezpieczeństwa danych osobo
wych). 

W Polsce - podobnie jak kilka lat temu 
w UE i Stanach Zjednoczonych - na prze
strzeni ostatnich kilkunastu lat najczęściej 
outsourcingiem usług HR obejmowano ra
chubę płac, nieco rzadziej administrację 
kadrową. Zjawisko to jest związane z dość 
niskim poziomem dojrzałości w zakre
sie HRM naszych organizacji. Oba obsza
ry są obligatoryjne dla każdej z firm, a ich 
efektywne prowadzenie wymaga w dzisiej
szych czasach nie tylko nakładów na eta
ty w działach personalnych, lecz także in
westycji w IT. Dlatego na rynku pojawiło 
się wiele wyspecjalizowanych firm, które 
zainwestowały w oprogramowanie kadro-
wo-płacowe i oferują relatywnie tanio swo
je usługi. 

Kto korzysta z usług? 

Najczęściej z outsourcingu korzystają fir
my średniej wielkości (200-600 pracowni
ków) o rozproszonych wielooddziałowych 
strukturach, np. sieci sklepów, które spoty
kamy w galeriach handlowych (zazwyczaj 
zatrudniają od kilku do kilkunastu pra
cowników w kilkudziesięciu sklepach na 
terenie całej Polski). Z jednej strony, dzia
ła tu rachunek ekonomiczny, z drugiej, po
trzeba standaryzacji procesów HRM w róż
nych lokalizacjach. Outsourcing pozwala 
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firmom ujednolicić te procesy na poziomie 
podstawowym i skoncentrować się na tych 
rozwiązaniach, które dodają wartości biz
nesowi (np. efektywna rekrutacja, rozwój 
pracowników, zarządzanie wynikami, relo-
kacja pracowników z oddziału do oddzia
łu itp.). 
Inaczej to wygląda w przypadku małych 
przedsiębiorstw zatrudniających do 200 
pracowników. Tu prowadzenie administra
cji kadrowo-płacowej związane jest z niski
mi nakładami na oprogramowanie, które 
można kupić w niemal każdym sklepie ze 
sprzętem komputerowym, a także maksy
malnie jednym etatem obsługowym. In
nymi słowy, takim firmom nie opłaca się 
outsourcing kadr i płac. Coraz częściej 
jednak obserwujemy, że firmy te nie ra
dzą sobie z efektywną rekrutacją oraz nie 
stać ich na etat menedżera HR, który za
jąłby się np. rozwojem kompetencji pra
cowniczych, kontrolingiem HR, rozwojem 
systemów motywacyjnych itp. Coraz czę
ściej obserwujemy w tych firmach outsour
cing usług specjalistycznych (np. rekruta
cja przez portale rekrutacyjne, korzystanie 
z zewnętrznych menedżerów HR na część 
etatu, itp. rozwiązania). Jest to związane 
z rosnącymi potrzebami w zakresie zarzą
dzania talentami. 
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w bar
dzo dużych organizacjach o strukturze 
holdingowej (np. polskich grupach kapi
tałowych). Tam nie brakuje środków na 
zakup najlepszych na rynku rozwiązań 
informatycznych do administrowania ka
drami i płacami (np. SAP, Teta czy rozwią
zań typu SaaS1), ani specjalistów zarówno 
HR, jak i IT. Tam problemem zazwyczaj 
jest decentralizacja decyzji zakupowych, 
brak standaryzacji rozwiązań w poszcze
gólnych spółkach grupy, brak zgody or
ganizacji związkowych na optymaliza
cję zatrudnienia. Dlatego w tych firmach 
zazwyczaj podejmuje się prace reorga
nizujące model obsługi HR-owej firmy 
na model partnera biznesowego (zobacz 
schemat 2), w którym kluczową rolę od
grywają: 

Schemat 1 

Wartość dodana HR jako różnica między skutecznością 
procesów a kosztami działu personalnego 

-Administracja kadrowa i placowa 
- Systemy motywacyjne 
- Programy szkoleniowe 
- Rekrutacja 

Wysoka _ zarządzanie zatrudnieniem 
- Organizacja / obsada działu HR 
- Informatyzacja HR 

Wartość HR 

robić WŁAŚCIWE rzeczy 

Koszty HR 

robić rzeczy WŁAŚCIWIE 

-Kosztdziału HR 
- Fundusz wynagrodzeń 
- Fundusz rekrutacyjny 
- Fundusz szkoleniowy 
- Fundusz outsourcingowy HR 
- Fundusz konsultingowy HR 
- Koszt systemów IT 

Czas Niska 

• generaliści HR (tzw. partnerzy bizneso
wi), 

• centra usług HR, 
• centra ekspertyzy, 
• rozbudowane systemy IT. 
W takim modelu wszystkie procesy o cha
rakterze transakcyjnym (standardowe, 
często powtarzane, np. kadry-płace, ale 
i rekrutacja, szkolenia) realizowane są 
w centrum usług HR, które zorganizowa
ne jest, jak wyspecjalizowana firma zajmu
jąca się outsourcingiem HR (i często jest to 
odrębna firma, ale utworzona z własnych 
pracowników i również obsługująca wła
snych pracowników). 
Nie oznacza to, że grupy kapitałowe nie 
korzystają z outsourcingu HR. Wszystkie 
zadania działu personalnego, które mogą 
być realizowane na zewnątrz i są tańsze niż 
tworzenie/rozwijanie własnych zasobów, 
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Schemat 2 

Schemat blokowy modelu HR jako partnera biznesowego 

Portal HR 
(samoobsługa 
menedżerów) 

outsourcing 

menedżerowie pracownicy 
Portal HR 

(samoobsługa 
pracowników) 

są zlecane na zewnątrz (np. usługi dorad
cze w zakresie benchmarków HR, rozwo
ju systemów HRM itp.). W takim przy
padku mały wyspecjalizowany zespół cen
trum ekspertyzy HR zarządza projekta
mi i koordynuje współpracę z firmami ze
wnętrznymi. 

Szanse i zagrożenia 
dla HR-owców 
Z punktu widzenia specjalistów HR out
sourcing może być zarówno zagrożeniem 
utraty pracy, jak i szansą na rozwój i więk
sze wyzwania oraz kwalifikacje zawodo
we. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia 
z łączeniem się kilku firm, to zarówno out
sourcing, jak i zbudowanie centrum usług 
wspólnych z pewnością zmniejszy zapo
trzebowanie na specjalistów administracji 

kadrowo-płacowej. Pojawią się jednak no
we potrzeby na innych stanowiskach, 
np.: partnerów biznesowych, specjalistów 
od kontrolingu HR, wewnętrznych kon
sultantów HR itp. Jednocześnie wraz ze 
wzrostem popularności outsourcingu HR 
zwiększy się zapotrzebowanie na pracow
ników w firmach oferujących takie usługi 
na rynku pracy. 
Z badania ankietowego2 przeprowadzo
nego w 2012 roku przez HRK wśród wła
snych klientów wynika, że: 
• w 83 proc. firm wdrożenie outsourcin

gu doprowadziło do spadku liczby za
trudnionych w służbach personalnych, 

• obniżenie kosztów personalnych 
w dziale HR jest uznawane za najbar
dziej widoczną zmianę wywołaną out
sourcingiem, 

• nie potwierdziły się obawy związane 
z negatywnymi konsekwencjami utra
ty zespołu, 

• respondenci uchylali się przed odpo
wiedziami na pytania dotyczące skali 
zmian personalnych w dziale HR. 

Zmiany personalne: 
• dotyczą raczej stanowisk niższego 

szczebla, 
• w 50 proc. przypadków to właśnie me

nedżer HR był osobą inicjującą wdroże
nie outsourcingu w firmie i odpowie
dzialną za zarządzanie tym procesem, 

• w 38 proc. firm był aktywnym uczest
nikiem tego procesu. 

Zakres obowiązków: 
• 50 proc. menedżerów działów perso

nalnych w wyniku wdrożenia outso
urcingu ma więcej obowiązków, ale są 
one znacznie bardziej interesujące, 

• drugie 50 proc. ma podobną ilość obo
wiązków, jak przed wdrożeniem, ale 
uznaje je za mniej interesujące. 

Pozycja w firmie: 
• w przypadku 96 proc. menedżerów 

wdrożenie outsourcingu nie wpłynęło 
na ich pozycję w firmie, 

• w pozostałych 4 proc. firm zarząd 
konsultuje swoje decyzje z menedże
rami HR, którzy z kolei dostarczają 
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zarządowi danych potrzebnych przy 
podejmowaniu strategicznych decyzji, 

• 48 proc. menedżerów HR uczestniczy 
w podejmowaniu strategicznych de
cyzji w firmie oraz odgrywa rolę we
wnętrznego konsultanta wobec kierow
ników liniowych, 

• samo wdrożenie outsourcingu i je
go inicjowanie przez menedżerów HR 
świadczy o wzroście ich świadomości 
biznesowej, 

• po wdrożeniu outsourcingu menedże
rowie HR dostrzegają własne luki kom
petencyjne przede wszystkim w dzie
dzinie: 
- budowania strategii HRM (50 proc.); 
48 proc. menedżerów HR uważa na
wet, że budowanie strategii HRM to 
funkcja, która może być realizowana 
przez firmę zewnętrzną, 
- umiejętności biznesowych - kon

trola i analiza kosztów (33 proc.); 
w obszarze budowania strategii 
HRM oraz kontroli i analizy kosz
tów chcieliby się w najbliższym cza
sie szkolić, 

• większość menedżerów nie wykorzy
stuje możliwości, jakie daje outsour
cing do umocnienia swojej pozycji 
w firmie, poszerzenia własnych kom
petencji, 

• outsourcing jest wykorzystywany 
przede wszystkim jako szansa na pod
niesienie efektywności, obniżenie kosz
tów i podniesienie jakości poszczegól
nych procesów biznesowych, 

• w związku z takimi potrzebami jest 
wdrażany i w tych obszarach spełnia 
oczekiwania menedżerów HR, a także 
oczekiwania zarządu (pozytywnie od
bierany przez 83 proc. zarządów). 

Badanie potwierdza więc, że istnieje re
alne zagrożenie utrzymania zatrudnienia 
przez wszystkich pracowników działów 
HR w firmach, w których outsourcowa-
no administrację kadrowo-płacową. Dla 
chcących się rozwijać i niebojących się wy
zwań jest to jednak niespotykana szansa 
ciekawszej i lepiej płatnej pracy. 

Korzyści i zagrożenia 
outsourcingu HR 

We współczesnym świecie biznesu outso
urcing HR jest naturalną drogą rozwoju 
firm i nie ma przed nim ucieczki. Świad
czy o tym dobitnie popularność lokowania 
w Polsce centrów usług wspólnych firm 
międzynarodowych (w tym obsługujących 
funkcje HR). Mamy dobrze wykształco
nych specjalistów HR, coraz lepiej posługu
jemy się językami obcymi oraz nie boimy 
się pracy z wykorzystaniem najnowocze
śniejszych platform teleinformatycznych, 
a przy tym jesteśmy tańsi niż nasi amery
kańscy, brytyjscy, niemieccy czy francuscy 
koledzy. 
Do najczęściej wymienianych korzyści 
z outsourcingu HR należą: 
• koncentracja na głównej działalności fir

my i strategicznej roli działu HR, 
• oszczędność kosztów administracyj

nych, 
• standaryzacja i zgodność z przepisa

mi, gwarancja prawidłowości procesów 
HRM, 

• przekazanie reprezentacji wobec urzę
dów państwowych w zakresie zgodności 
praktyk HRM z przepisami, 

• łatwy dostęp firmy do wiedzy i kompe
tencji z zakresu przepisów prawa pracy, 

• opieka kompetentnych specjalistów, 
• możliwe wykonanie audytu i analizy po

siadanej dokumentacji personalnej, 
• minimum inwestycji w urządzenia IT 

i oprogramowanie, 
• ograniczenie redundancji (nadmiarowo-

ści) danych osobowych i systematyzacja 
prac z danymi, 

• bezpieczeństwo dostępu do bazyjedynie 
dla wskazanych osób, 

• kontrola działań specjalistów, 
• dostęp on-line do bazy danych. 
Oczywiście istnieją i zagrożenia związa
ne ze zlecaniem na zewnątrz wybranych 
usług kadrowych, ale wydaje się, że więk
szość z nich to mity. Według powyższe
go badania HRK, outsourcing administra
cji kadrowo-płacowej pozwolił wszystkim 
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Schemat 3 

Rosnąca wraz z dojrzałością organizacyjną 
rola outsourcingu wybranych procesów HR 

STANDARYZACJA CENTRALIZACJA 
CENTRA 
USŁUG OUTSOURCING 

WSPÓLNYCH 

HR STRATEGICZNY 

Dojrzałość organizacyjna 
i HR-owa firm 

OPTYMALIZACJA 

narzędzia samoobsługowe 
MENEDŻERÓW 

narzędzia samoobsługowe 
PRACOWNIKÓW 

wdrożenie SYSTEMÓW HR oraz 
ich INFORMATYZACJA 

standaryzacja 
POLITYK i PROCESÓW HR 

badanym klientom osiągnąć założone ce
le biznesowe, a tym samym spodziewane 
korzyści: 
• w żadnej z badanych firm nie potwier

dziły się obawy, że outsourcing spowo
duje zakłócenia w funkcjonowaniu dzia
łu HR, 

• outsourcing doprowadził do ograni
czenia liczby rutynowych, administra
cyjnych obowiązków na korzyść za
dań z zakresu zarządzania kadrami 
- 80 proc. firm, 

• umożliwił przeprowadzenie nowych 
projektów HRM - 63 proc. firm, 

• zapewnił dostęp do wiedzy fachowej 
z dziedziny HRM - 62 proc. firm, 

a także: 
• pozwolił na pełniejsze dostosowanie 

kompetencji HRM do zadań działu per
sonalnego, 

• doprowadził do podwyższenia kompe
tencji w zakresie HRM w całej firmie. 

Warunkiem ograniczenia zagrożeń z out
sourcingu jest: 
• zidentyfikowane oczekiwania i potrzeby 

(świadoma, skalkulowana decyzja o out
sourcingu), 

• zrozumienie i akceptacja procesu przez 
menedżerów i zarząd, 

• dobra umowa o współpracy z firmą ze
wnętrzną (Service Leuel Agreement, SLA), 

• zaufanie do dostawcy usługi (referencje), 
• kompetencje HR-owe po stronie działu 

personalnego (zbyt duża różnica kompe
tencji specjalistów z firmy outsourcingo-
wej i wewnątrz firmy zlecającej outsour
cing może prowadzić do nieporozumień 
i błędów), 

• dojrzałość organizacyjna i dopasowanie 
kultur organizacyjnych współpracują
cych firm. 

Przyszłość outsourcingu HR 

Outsourcing funkcji HR jest wyższą formą 
rozwoju HR-owego firm (zobacz schemat 
3). Ideałem jest koncentracja na głównej 
działalności firmy, zlecanie na zewnątrz 
wszystkiego, co taką działalnością nie jest. 
Innymi słowy, każda z polskich organizacji 
jest z góry skazana na jakąś formę outsour
cingu HR i musimy to zaakceptować oraz 
odpowiednio się do tego procesu przygoto
wać (to tylko kwestia czasu). 
Wiele firm postrzega wykorzystanie outso
urcingu jako szybką ścieżkę do osiągnięcia 
zakładanych korzyści, nie zawsze te firmy 
są jednak gotowe do tego kroku. Należy 
zatem pamiętać, że nie da się przeskoczyć 
pewnych etapów w rozwoju HR-owym 
firm i od razu zlecić większości procesów 
HRM firmie zewnętrznej. 

Przypisy 

1 SaaS - Software as a Service (oprogramowanie jako 
usługa abonamentowa). 

2 Propozycja wypełnienia formularza ankiety została 
wysłana do 80 firm korzystających z usługi outso
urcingu kadrowo-płacowego. Formularz wypełniło 
ok. 30 firm. W ich grupie znalazły się zarówno firmy 
średniej wielkości, zatrudniające od 50 do 250 pra
cowników, jak i firmy duże, zatrudniające od 251 do 
nawet ponad 1000 pracowników. Były to zarówno 
firmy polskie, jak i zagraniczne, reprezentujące różne 
branże i posiadające różne doświadczenie w opero
waniu na polskim rynku. 
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