
Specjaliści zajmujący się kwestia-
mi outsourcingu wróżą rozwiąza-
niom opracowanym dla działów

personalnych świetlaną przyszłość. Głów-
nie za sprawą skomplikowanych norm
prawnych, które powodują wysokie kosz-
ty utrzymania wewnętrznych systemów.

Outsourcing kadrowo-płacowy staje się
narzędziem zarządzania strategicznego
mającym wpływ na zarządzanie departa-
mentem personalnym. Korzystanie z te-
go typu usług stało się dla wielu firm
narzędziem w realizacji strategii rozwo-
ju, pozwalającej uzyskać przewagę
nad konkurencją. Wytworzenie większe-
go zysku od średniego w branży 
i posiadanie znaczącego udziału w rynku
stało się wyznacznikiem bycia skuteczniej-
szym graczem rynkowym. Pomaga on
w budowaniu przewagi konkurencyjnej
firmy, ponieważ pozwala koncentrować
się na działalności podstawowej działu

Human Resources. Specjaliści ds. Perso-
nalnych, zamiast zajmować się nalicza-
niem płac, śledzeniem zmian w przepi-
sach dotyczących prowadzenia teczek
pracowniczych, ewidencjonowaniem
urlopów czy przygotowywaniem PIT-ów,
mogą zaangażować się w opracowywa-
nie systemów ocen. Badać kulturę korpo-
racyjną oraz przygotować innowacyjne
rozwiązania w zakresie systemu motywa-
cyjnego swoich służb sprzedażowych. We-
dług danych Gartnera – amerykańskiej
firmy badawczej, procentowy udział wy-
korzystania rozwiązań kadrowo-płaco-
wych stale rośnie. Zgodnie z prognozami
zapotrzebowanie rynku na usługi outso-
urcingu HR w 2007 r. ma szansę wzrosnąć
aż o 12 punktów procentowych (na przy-
kładzie rynku amerykańskiego). 
Dzięki zleceniu firmie zewnętrznej ob-
sługi kadrowo-płacowej organizacja do-
datkowo zyskuje:
● Zewnętrzny know-how w procesie re-
engineeringu,
● Zmniejszenie ryzyka,

● Nowatorskie rozwiązania bez potrze-
by inwestycji,
● Pełną kontrolę kosztów procesów po-
przez ich formalizację i wprowadzenie
procedur działania.

Przykładem najczęściej outsourcowa-
nej funkcji w dziedzinie zarządzania ka-
drami jest administracja kadrowa oraz
naliczanie wynagrodzeń. Przekazanie
na zewnątrz tych działalności odciąża
dyrektorów działów zasobów ludzkich
od codziennych administracyjnych obo-
wiązków. Pozwala im to poświęcić zy-
skany czas na wypełnienie strategicznej
roli w rozwoju i zarządzaniu kluczo-
wym obszarem działalności przedsię-
biorstwa, jakim są zasoby ludzkie.

W ramach usług zarządzania kadrami
klient przekazuje firmie zewnętrznej
odpowiedzialność za administrację pła-
cowo-kadrową w zakresie m.in.:
● naliczania wynagrodzeń, 
● prowadzenia bazy danych osobowych
pracowników,
● prowadzenia i aktualizacji teczek oso-
bowych pracowników,
● archiwizacji kartotek byłych pracow-
ników,
● ewidencji czasu pracy na podstawie
otrzymanych danych,
● zarządzania terminarzem aktualiza-
cji badań lekarskich i szkoleń obowiąz-
kowych,
● przygotowania wymaganych prawem
deklaracji i dokumentacji itp.

Korzyści wynikające z wdrożenia usług
outsourcingu kadrowo-płacowego do-
tyczą przede wszystkim sfery finanso-
wej. Dodatkowo dzięki zastosowaniu
rozwiązań kadrowych firma zyskuje no-
we źródła wiedzy specjalistycznej z za-
kresu HR. Pracownicy mogą na bieżąco
uzyskiwać odpowiedzi na interesujące
ich tematy z zakresu prawa pracy
od osób specjalnie dedykowanych
do pełnienia funkcji informacyjnych.
Jednocześnie firma ma zagwarantowa-
ne sprawdzone procedury działania oraz
mierniki jakościowe (SLA).
Jednym z elementów, który można dość
łatwo zmierzyć, jest wskaźnik liczby za-
trudnionych obsługiwanych przez jedne-
go pracownika z działu kadr. W niektó-
rych przypadkach firm pracujących
na zlecenie dużych przedsiębiorstw czy
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JeÊli jest coÊ, czego nie potrafimy zrobiç wydajniej, 
taniej i lepiej ni˝ nasi konkurenci, nie ma sensu, ˝ebyÊmy 
to robili, i powinniÊmy zatrudniç do wykonania tej pracy
kogoÊ, kto zrobi to lepiej ni˝ my – przekonywa∏ jeszcze 
w 1923 r. Henry Ford. Dziedzinà dopiero raczkujàcà, 
ale zdobywajàcà coraz wi´kszà liczb´ zwolenników, 
jest outsourcing kadrowo-p∏acowy.
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instytucji finansowych, można uzyskać
ten wskaźnik powyżej 1000 pracowników
– dla naliczania płac dla jednej osoby.
W większości firm wskaźniki te wynoszą
1: 200 1: 300 pracowników. Jest to moż-
liwe m.in. dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technologii IT. Oszczędności finan-
sowe z tego tytułu mogą sięgać nawet 
30 proc. Jednak niekiedy zamieniane są
one na poprawę procesów, wprowadze-
nie nowych usług, czy też na nowe syste-
my informatyczne umożliwiające spraw-
niejsze funkcjonowanie działu kadr i płac.

W celu weryfikacji poziomu oszczędno-
ści należy zawsze porównywać wzrost po-
ziomu jakości w firmie. 

Elementem, który dodatkowo ma wpływ
na efektywność usług, jest uwolnienie za-
sobów. Ten element nie jest łatwo mie-
rzalny i może przynosić korzyści, które
widoczne są w innych obszarach działal-
ności przedsiębiorstwa, a nie tylko bez-
pośrednio w działach kadr. W przypad-

ku, kiedy pracownicy zamiast zajmować
się naliczaniem listy płac czy zadaniami
administracji kadrowej, mogą ten czas
spożytkować na prowadzenie szkoleń lub
ustalanie nowego systemu motywacyj-
nego wewnątrz przedsiębiorstwa, korzy-
ści wynikające z tego rodzaju działań są
nie do policzenia. Jednak można je za-
obserwować w długim okresie. 
Kolejną oszczędnością, którą jednak
trudno jest wyceniać, jest dostęp do spe-
cjalistycznej wiedzy firmy świadczącej
usługi. W przypadku realizacji prac we-
wnątrz przedsiębiorstwa, kosztem do-
datkowym, często pomijanym przy ana-
lizach, jest koszt ekspertyz prawnych,
szkoleń dla pracowników, aktualizacji
wersji oprogramowania. Czyli te wydat-
ki, które mają na celu prowadzenie dzia-
łalności zgodnie ze zmieniającymi się
uwarunkowaniami zewnętrznymi.
W przypadku zlecenia usług firmie out-
sourcingowej tego rodzaju usługi prawie
zawsze są zawarte w cenie. Firma taka
korzysta bowiem z doradztwa prawne-
go i ma obowiązek realizacji prac zgod-
nie z obowiązującym prawem. Jednak
koszt tego rodzaju usług rozkładany jest
na kilkudziesięciu klientów firmy i po-
zwala na wprowadzenie znacznych
oszczędności w tym zakresie. Bardzo
często trudnych do wykazania, gdyż
przedsiębiorstwa na ogół nie wiedzą, ja-
ki procent wydatków na obsługę praw-
ną jest przekierowany dla poszczegól-
nych działów. Zwłaszcza kiedy firmy
posiadają własne działy prawne. 

Outsourcing często kojarzy się z lękiem
przed zmianą, różnicami kulturowymi
oraz zwolnieniem pracowników zajmują-
cych się dotychczas zagadnieniami nali-
czania płac i obsługi administracyjnej.
W rzeczywistości prawdziwym zagroże-
niem we wdrożeniu systemu może być
osoba sponsora, niewłaściwy szef projek-
tu, jednostronność i błędne zdefiniowa-
nie zakresu usług. W przełamywaniu ba-
rier z pewnością pomaga zapewnienie
właściwej formy przekazu. A także dzie-
lenie się informacją, rozmowa oraz wza-
jemne zrozumienie między usługodawcą
a usługobiorcą, jak również profesjonal-
ne podejście do realizacji zadań projekto-
wych, a nie wymaganie jednostronne
od dostawcy realizacji wszystkich prac.

Autor jest dyrektorem ds. sprzeda˝y i marketingu
ADP Polska Sp. z o.o.; materia∏ poÊwí cony out-
sourcingowi kadrowo-p∏acowemu powsta∏
na podstawie wystàpienia na Konferencji Kadry,
poÊwí conego zagadnieniu najnowszych trendów
wsparcia zarzàdzania w dzia∏ach personalnych.
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KorzyÊci wynikajàce z wdro˝enia us∏ug 
outsourcingu kadrowo-p∏acowego dotyczà
przede wszystkim sfery finansowej. 
Dodatkowo dzi´ki zastosowaniu rozwiàzaƒ
kadrowych firma zyskuje nowe êród∏a 
wiedzy specjalistycznej z zakresu HR. 
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