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Streszczenie 
 
 Artyku  traktuje o outsourcingu na rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce. 
Przedstawiono w nim teoretyczne aspekty outsourcingu zwi zane z jego definiowa-
niem, zakresem funkcjonalnym oraz typologi . Dokonano charakterystyki wykorzysta-
nia form outsourcingowych stosowanych w praktyce rynkowej przez wybranych pol-
skich operatorów telekomunikacyjnych oraz zwrócono uwag  na zakres potencjalnych 
korzy ci wynikaj cych z przyj cia rozwi za  o charakterze outsourcingowym. Wskaza-
no na perspektywy kszta towania si  outsourcingowej formy zarz dzania na rynku 
us ug telekomunikacyjnych w Polsce. 
S owa kluczowe: outsourcing, rynek us ug telekomunikacyjnych, operatorzy telekomu-
nikacyjni. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wspó czesny rynek us ug telekomunikacyjnych charakteryzuje si  znaczn  
dynamik  zmian, coraz wi kszym nasyceniem us ugami oraz siln  konkurencyjno-
ci . W tych bardzo trudnych do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej warunkach 

rynkowych podmioty wiadcz ce us ugi telekomunikacyjne zmuszone zostaj  do 
podejmowania dzia a  maj cych na celu poszukiwanie i wdra anie rozwi za  stra-
tegicznych, które mog yby poprawi  ich pozycj  konkurencyjn  w odniesieniu do 
ró nych aspektów zwi zanych z aktywnym funkcjonowaniem w sektorze teleko-
munikacyjnym. Jednym z ciekawszych przedsi wzi  w tej materii, ciesz cym si  
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rosn cym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych i stwarzaj cym per-
spektywy znacznych korzy ci, jest outsourcing, uznany przez „Harvard Business 
Review” za jedn  z najwa niejszych koncepcji w dziedzinie zarz dzania ostatniego 
75-lecia (Gay, Essinger 2012, s. 12). 
 
 
1. Istota outsourcingu 
 
 W literaturze przedmiotu brak jest powszechnie akceptowanej definicji outso-
urcingu. W uj ciu etymologicznym termin ten stanowi skrót od s ów pochodz cych 
z j zyka angielskiego: outsider-resource-using, co w dos ownym t umaczeniu na 
j zyk polski oznacza „korzystanie ze róde  zewn trznych” (Grudzewski 2004, 
s. 210). Pe ne wyja nienie istoty outsourcingu wymaga konieczno ci przegl du 
najbardziej rozpowszechnionych form tego poj cia. W najprostszym uj ciu outso-
urcing oznacza „nawi zanie sta ej wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami, polega-
j cej na przekazaniu podwykonawcom mo liwie du ej liczby zada  zwi zanych 
z wytwarzaniem i sprzeda  produktu” (Wojciechowski 2003, s. 235–236). Wed ug 
innej koncepcji poj ciowej outsourcing nale y rozumie  jako „d ugoterminowe 
zlecenie pe nienia pewnych funkcji ze sfery dzia alno ci organizacji przez firm  
zewn trzn , pozwalaj ce danemu przedsi biorstwu skoncentrowa  si  na jego pod-
stawowej dzia alno ci” (Baruk 2006, s. 92–93). Rozwini ciem tego uj cia, w pe ni 
oddaj cym istot  outsourcingu i korzy ci z niego wynikaj cych, jest podej cie defi-
nicyjne, które termin ten przedstawia jako „zlecenie wyspecjalizowanym podmio-
tom zewn trznym przeprowadzenia procesów niezb dnych do funkcjonowania 
w asnego przedsi biorstwa, które zostan  tam zrealizowane efektywniej, ni  by oby 
to mo liwe we w asnym zakresie” (Ward 2010, s. 24). Definicja ta ukazuje, i  jed-
nym z najwa niejszych czynników decyduj cych o atrakcyjno ci outsourcingu dla 
przedsi biorstw jest kwestia finansowa. W podobnym duchu wypowiadaj  si  
twórcy terminu outsourcing, którzy przyj li, i  „outsourcing daje firmie mo liwo ci 
pe nego wykorzystania inwestycji dostawców zewn trznych, innowacji oraz profe-
sjonalnych mo liwo ci specjalistycznych, które by yby za drogie lub niemo liwe do 
odtworzenia w warunkach wewn trznych” (Quinn, Hilmer 1994, s. 45). Podobne 
wnioski mo na wyci gn  po analizie wyników bada  przeprowadzonych przez 
PricewaterhouseCoopers w ród kadry mened erskiej przedsi biorstw z 19 pa stw 
wiata. Wed ug raportu przedstawionego podczas szczytu w Davos ranking powo-

dów, dla których przedsi biorstwa decyduj  si  na praktyczne wykorzystanie out-
sourcingu w swojej dzia alno ci przedstawia si  nast puj co (PricewaterhouseCo-
opers 2007, s. 6): 

– ponoszenie ni szych kosztów (wa ne lub bardzo wa ne dla 76% respon-
dentów), 

– dost p do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (70%), 
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– mo liwo  przekazania zada  nie wchodz cych w g ówny obszar dzia al-
no ci przedsi biorstwa firmom wyspecjalizowanym (63%), 

– zwi kszenie elastyczno ci modeli biznesowych (56%), 
– poprawa stosunków z klientami (42%), 
– rozwój nowych produktów (37%), 
– mo liwo  ekspansji geograficznej (33%).  

 Aspekt finansowy nale y zatem uzna  za podstawowy czynnik decyzyjny 
w procesie realizacji outsourcingu. Niemniej jednak spojrzenie przez pryzmat in-
nych, przedstawionych powy ej, korzy ci wprowadzenia outsourcingu wskazuje, e 
ograniczenie zakresu motywacji w tej materii tylko do sfery finansowej by oby 
nieuprawnione. Je li bowiem przyjmie si , i  model nowoczesnego przedsi bior-
stwa mo na opisa  takimi cechami, jak: szczup o , elastyczno , kooperatywno  
czy inteligencja (Miku a 2006, s. 26), to nale y doj  do wniosku, e przynajmniej 
dwie pierwsze cechy, a w pewnym stopniu tak e trzeci , mo na realizowa  za po-
rednictwem outsourcingu. Oznacza to, i  nowoczesne przedsi biorstwa w jakim  

stopniu skazane s  na praktyczne stosowanie outsourcingu w prowadzonej dzia al-
no ci gospodarczej, bowiem w konsekwencji prowadzi on do zmian kszta tu, struk-
tury i sprawno ci przedsi biorstwa oraz zakresu jego powi za  rynkowych. 
 Outsourcing mo e dotyczy  wielu aspektów funkcjonowania przedsi bior-
stwa, w zwi zku z czym dla wi kszej przejrzysto ci zachowa  outsourcingowych 
przedsi biorstw konieczne jest przeprowadzenie klasyfikacji tego przedsi wzi cia 
wed ug wybranych, istotnych z punktu widzenia pracy, kryteriów. 
 Bior c pod uwag  kryterium zakresu wydzielenia funkcji, outsourcing przyj -
to dzieli  na (K os 2009, s. 58): 

 outsourcing ca kowity (pe ny lub totalny), w którym wi kszo  obszarów 
dzia alno ci danego przedsi biorstwa (w praktyce 90%) zostaje przekazana 
jednemu lub wi kszej liczbie dostawców na czas okre lony w kontrakcie;  

 outsourcing cz ciowy (selektywny), dotycz cy sytuacji, w której dochodzi 
do wydzielenia ze struktury organizacyjnej tylko w skiego obszaru przed-
si biorstwa, reszt  pozostawiaj c wewn trz organizacji; 

 insourcing, inaczej outsourcing wewn trzny, przypadek outsourcingu, 
w którym wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsi biorstwa macie-
rzystego nie obejmuje likwidacji powi za  prawnych. 

 Z punktu widzenia kryterium znaczenia dla przedsi biorstwa mo na mówi  
o outsourcingu: 

 strategicznym, w którym wydzielenie funkcji ze struktury organizacyjnej 
przedsi biorstwa macierzystego stanowi element strategii rozwoju danej 
organizacji gospodarczej i w czasie jej trwania ma charakter wzgl dnie 
trwa y; 

 taktycznym, którego wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsi bior-
stwa macierzystego nie jest zwi zane z celami strategicznymi rozwoju 
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przedsi biorstwa, w zwi zku z czym realizowany jest w okresie krótszym 
ni  horyzont strategiczny rozwoju przedsi biorstwa macierzystego. 

 Uwzgl dniaj c kryterium powi zania zak adu macierzystego z dostawcami 
outsourcingu, mo na wyró ni  (Trocki 2001, s. 37–38): 

 outsourcing kapita owy, który jest przedsi wzi ciem restrukturyzacyjnym 
polegaj cym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsi biorstwa 
macierzystego cz ci jego dzia alno ci gospodarczej wraz z realizuj cym j  
zespo em pracowników oraz potencja em materialnym i utworzeniu na tej 
bazie spó ki zale nej kapita owo od przedsi biorstwa macierzystego (spó -
ki-córki); 

 outsourcing kontraktowy, polegaj cy na wydzieleniu ze struktury organi-
zacyjnej przedsi biorstwa macierzystego cz ci jego dzia alno ci gospo-
darczej i przekazaniu jej do wykonania niezale nemu podmiotowi gospo-
darczemu na podstawie kontraktu. Zespó  pracowników i potencja  mate-
rialny przedsi biorstwa macierzystego zwi zane z prowadzeniem wydzie-
lonej dzia alno ci gospodarczej podlegaj  likwidacji. 

 
 
2.  Przyk ady wykorzystania outsourcingu w dzia alno ci operatorów  

na polskim rynku us ug telekomunikacyjnych 
 

 Podmioty gospodarcze operuj ce na rynku us ug telekomunikacyjnych jako 
jedne z pierwszych zacz y w swojej dzia alno ci dostrzega  korzy ci wynikaj ce 
z przyj cia modeli biznesowych opartych na outsourcingu. W chwili obecnej jest on 
powszechnie wykorzystywany przez operatorów na wszystkich rozwini tych ryn-
kach us ug telekomunikacyjnych. Powodem tak znacznego i wci  rosn cego zain-
teresowania ide  outsourcingu s  znaczne korzy ci, które on z sob  niesie. Za naj-
wa niejsze z nich nale y uzna  zwi kszenie efektywno ci sieci telekomunikacyjnej, 
perspektyw  racjonalizacji kosztów dzia alno ci, popraw  jako ci wiadczonych 
us ug oraz mo liwo  skupienia uwagi operatora na kluczowych obszarach dzia al-
no ci telekomunikacyjnej. Potencjalne profity wynikaj ce z wykorzystania outsour-
cingu zauwa yli tak e, chocia  z pewnym opó nieniem, operatorzy prowadz cy 
dzia alno  na polskim rynku us ug telekomunikacyjnych. Pierwsze do wiadczenia 
zwi zane z praktycznym wykorzystaniem rozwi za  opartych na idei outsourcingu 
na rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce sta y si  udzia em Telekomunikacji 
Polskiej SA. Operator ten ju  na pocz tku XXI wieku zosta  poddany procesom 
prywatyzacyjnym, a nast pnie w powa nym stopniu obj ty dzia aniami maj cymi 
na celu restrukturalizacj  przedsi biorstwa. W nast pstwie tego procesu TP SA 
wydzieli o poza struktury przedsi biorstwa kilka spó ek, które przej y okre lony 
zakres dzia alno ci gospodarczej firmy wraz z potencja em materialnym i persone-
lem koniecznymi do realizacji przypisanych im zada . Wydzielenie dotyczy o ob-
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szarów dzia alno ci zwi zanych mi dzy innymi z budow  i utrzymaniem infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (Teltech), publikowaniem ksi ek telefonicznych (Ditel), 
dost pem do Internetu (TP Internet), produkcj  wiat owodów i kart telefonicznych 
(OTO Lublin), transmisj  programów radiowych i telewizyjnych (Emitel), obs ug  i 
utrzymaniem bazy szkoleniowej i rekreacyjnej (TP Wypoczynek Po udnie i TP 
SIRCOM Szkolenia i Rekreacja), us ugami medycznymi (TP MED) czy finanso-
wymi (TP Finanse BV) Te dzia ania mia y charakter outsourcingu kapita owego 
i operator utrzyma  zale no  kapita ow  wobec wydzielonych spó ek. Celem prze-
prowadzonego procesu outsourcingowego by o przede wszystkim d enie do sku-
pienia uwagi na podstawowym obszarze dzia alno ci operatora, którym by o zaspo-
kojenie rosn cych potrzeb abonentów poprzez wiadczenie zaawansowanej pod 
wzgl dem technologicznym, u ytkowym i jako ciowym oferty us ug telekomuni-
kacyjnych. Ponadto istotne znaczenie dla przedsi biorstwa mia o zwi kszenie ela-
styczno ci struktur organizacyjnych operatora, a tak e znaczna redukcja kosztów 
operacyjnych prowadzonej dzia alno ci. Na kolejne procesy outsourcingowe opera-
tora narodowego nie trzeba by o d ugo czeka . Ju  w 2005 roku operator podpisa  
z firmami ComputerLand (obecnie Sygnity) i Computer Service Support umow  
o outsourcingu dzia alno ci zwi zanej z telefonicznym wsparciem u ytkowników 
komputerów w firmie. Ta forma outsourcingu mia a charakter kontraktowy i przy-
nios a operatorowi korzy ci o charakterze organizacyjnym, jako ciowym oraz fi-
nansowym i niebawem zosta a rozszerzona na utrzymanie oraz serwis sieciowych 
systemów informatycznych Telekomunikacji Polskiej. W tym samym czasie opera-
tor podj  decyzj  o kolejnym outsourcingu kontraktowym, który zwi zany by  
z kompleksow  obs ug  korespondencji przychodz cej od klientów, rejestracj  
danych z dokumentów w systemie informatycznym oraz utworzeniem centralnego 
archiwum dokumentów przez firm  ArchiDoc. Wspó praca trwa do chwili obecnej 
i przynosi operatorowi korzy ci zwi zane ze znaczn  popraw  jako ci i sprawno ci 
obs ugi abonentów. Kolejne spektakularne dzia ania zwi zane z zastosowaniem 
outsourcingu na rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce podj a Netia. Opera-
tor ten w 2006 roku podj  prekursorsk  jak na warunki polskie decyzj  o podpisa-
niu 5-letniej umowy z firm  Ericsson w zakresie manager services, zwi zanego 
z kompleksowym zarz dzaniem i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Ten rodzaj outsourcingu mo na okre li  mianem strategicznego, bior c pod uwag  
czas trwania umowy, jak równie  fakt, e wydzielenie ze struktury Netii tak znacz-
nego i wa nego obszaru dzia alno ci wymaga o zmian w zakresie strategii organi-
zacji. Wi za o si  tak e ze znaczn  redukcj  personelu zwi zan  z przeniesieniem 
w struktury partnera outsourcingowego. Korzy ci wynikaj ce z umowy outsourcin-
gowej z Ericssonem by y znaczne, tote  Netia w roku 2010, a nast pnie w 2012, 
przed u y a obowi zuj c  umow , która obecnie ko czy si  w 2016 roku. Bardzo 
istotnym aspektem tej umowy jest kwestia wynagrodzenia firmy Ericsson, które nie 
ma charakteru sta ego, ale w znacznym stopniu jest uzale nione od zadowolenia 
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abonentów Netii. Operator tak e inne obszary dzia alno ci wydzieli  na potrzeby 
wspó pracy outsourcingowej. Jako pierwsz  nale y tutaj wymieni  obs ug  klienta, 
która w roku 2006 zosta a przekazana do realizacji firmom zewn trznym. Zmiana ta 
nie zosta a dobrze przyj ta przez abonentów, którzy w partnerach outsourcingo-
wych Netii nie znale li wsparcia na odpowiednim poziomie jako ciowym w kwestii 
rozwi zywania problemów natury komunikacyjnej. Niepochlebne opinie o obs udze 
abonentów, godz ce w wizerunek operatora, sk oni y Neti  do zmiany strategii 
obs ugi klienta, i stworzenia w 2013 roku w asnego, ogólnopolskiego call center 
umo liwiaj cego kontakt z abonentami. W tym obszarze dzia alno ci operatora 
telekomunikacyjnego okaza o si , e firma podj a wspó prac  z niew a ciwymi 
partnerami i umowy z nimi zawarte nie gwarantowa y obs ugi abonentów w odpo-
wiednim stopniu. Kolejn  umow  o charakterze outsourcingowym Netia podpisa a 
w roku 2008 z firm  ArchiDoc. Umowa ta dotyczy obs ugi procesu rejestracji us ug 
oraz archiwizacji dokumentacji papierowej operatora. 
 Przedstawione powy ej zachowania outsourcingowe du ych operatorów tele-
komunikacyjnych nale y traktowa  jako przyk adowe, bowiem opisanie wszystkich 
dzia a  prowadzonych w tym zakresie przez podmioty gospodarcze funkcjonuj ce 
na rynku polskim nie jest mo liwe ze wzgl du na ich skal . Analizuj c procesy 
outsourcingowe na rynku us ug telekomunikacyjnych w Polsce nale y podkre li , 
i  w zdecydowanej wi kszo ci przedsi biorstwa telekomunikacyjne decyduj  si  na 
wykorzystanie outsourcingu selektywnego, przekazuj c poszczególne obszary dzia-
alno ci partnerom, którzy specjalizuj  si  w konkretnych czynno ciach czy dzia a-

niach i stanowi  gwarancj  realizacji us ug outsourcingowych na odpowiednio 
wysokim poziomie. Dlatego bynajmniej nie dziwi, i  przyk adowo firma ArchiDoc 
zajmuje si  obs ug  procesu rejestracji us ug oraz archiwizacji dokumentacji papie-
rowej kilku znacz cych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Natomiast 
outsourcing ca kowity stosowany jest w podmiotach gospodarczych, które przyj y 
model biznesowy operatora wirtualnego. Operatorzy telekomunikacyjni decyduj  
si  przede wszystkim na przyj cie kontraktowego modelu outsourcingu. Jedynie 
Telekomunikacja Polska w ramach dzia a  o charakterze restrukturyzacyjnym 
uwzgl dni a kapita ow  form  outsourcingu.  
 
 
3.  Perspektywy wykorzystania outsourcingu w dzia alno ci operatorów  

na polskim rynku us ug telekomunikacyjnych 
 
 Pytanie o przysz o  outsourcingu na polskim rynku us ug telekomunikacyj-
nych mo na uzna  za retoryczne. Analizuj c bowiem rozwój tej formy rozwoju 
przedsi biorstwa na zaawansowanych rynkach telekomunikacyjnych w wiecie, 
widoczny jest dynamiczny trend wykorzystania outsourcingu w praktycznie ka -
dym obszarze dzia alno ci operatorów. Trudno sobie zatem wyobrazi , aby w Pol-
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sce proces ten przebiega  inaczej, zw aszcza i  firmy s  w pe ni wiadome poten-
cjalnych korzy ci wynikaj cych ze stosowania outsourcingu. Mo na si  jedynie 
zastanowi , które jego rodzaje b d  si  cieszy y najwi ksz  popularno ci . Z pew-
no ci  opisane powy ej formy dzia a  outsourcingowych, zw aszcza te o charakte-
rze taktycznym, b d  stosowane coraz powszechniej. Wynika to z faktu, i  operato-
rzy b d  zainteresowani koncentracj  si  i rodków na podstawowej dzia alno ci 
przedsi biorstwa, czyli na obs udze abonentów. Istotne b d  tak e korzy ci o cha-
rakterze ekonomicznym, które stan  si  udzia em operatorów. Niemniej jednak 
trzeba zauwa y , e najwi ksze koszty w podmiotach wiadcz cych us ugi teleko-
munikacyjne generuje infrastruktura sieciowa. Zatem wymierne korzy ci ekono-
miczne mo liwe s  do osi gni cia poprzez realizacj  outsourcingu w zakresie ma-
nager services, zwi zanego z kompleksowym zarz dzaniem i utrzymaniem infra-
struktury telekomunikacyjnej. Przyk ady operatorów wiatowych, którzy zdecydo-
wali si  na t  form  outsourcingu, wskazuj  na znaczn  redukcj  kosztów zwi za-
nych z infrastruktur  telekomunikacyjn . I tak koszty austriackiego operatora tele-
komunikacyjnego tele.ring w ci gu 18 miesi cy wspó pracy z firm  Alcatel spad y 
o 30%, natomiast w umowie z Telecom New Zealand Alcatel zagwarantowa  15% 
spadek kosztów operacyjnych (http://archidoc.pl 2006). Skala oszcz dno ci jest 
znaczna i operatorzy na polskim rynku us ug telekomunikacyjnych s  tego faktu 
wiadomi. W zwi zku z tym nale y oczekiwa  umów outsourcingowych typu ma-

nager services operatorów dysponuj cych w asn  infrastruktur  telekomunikacyjn . 
Ju  w 2011 roku Telekomunikacja Polska podj a decyzj  o outsourcingu teleko-
munikacyjnej sieci stacjonarnej, jednak z powodu, jak to uj to w oficjalnym komu-
nikacie, ch ci zapewnienia spokoju spo ecznego w spó ce, ostatecznie z niego zre-
zygnowano. Niemniej jednak przyj cie opcji outsourcingowej jest dla firmy ko-
nieczno ci , bowiem obecna pozycja kosztowa operatora wzgl dem bezpo rednich 
konkurentów nie sprzyja efektywnym dzia aniom rynkowym. Prawdziwy prze om 
w stosowaniu outsourcingu czeka operatorów telefonii komórkowej. Operatorzy 
telefonii komórkowej u wiadomili ju  sobie, e obecnie infrastruktura telekomuni-
kacyjna sama w sobie nie jest elementem przewagi konkurencyjnej, zatem z eko-
nomicznego i organizacyjnego punktu widzenia nale y j  odda  w outsourcing 
firmom specjalizuj cym si  w zarz dzaniu technologi  telekomunikacyjn . W prak-
tyce b dzie to oznacza o przekazanie partnerom utrzymania elementów infrastruk-
tury sieciowej, w tym g ównie sieci bazowych i ca ego systemu transmisyjnego. 
Wydaje si , e pierwszymi kandydatami do przyj cia opcji outsourcingowego za-
rz dzania sieci  na rynku polskim s  Orange oraz T-Mobile. Firmy te od pewnego 
czasu wspó korzystaj  z infrastruktury i cz stotliwo ci radiowych i powo a y w tym 
celu spó k  Networks. W takiej sytuacji znalezienie partnera do zarz dzania wspól-
n  infrastruktur  sieciow  mo na uzna  za rozwi zanie optymalne. Nale y tak e 
podkre li , i  zarówno Orange, jak i T-Mobile maj  ju  do wiadczenie w tej mate-
rii, korzystaj c z manager services na ró nych telekomunikacyjnych rynkach euro-
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pejskich. Podobne dzia ania b d  przyjmowa y inne firmy telefonii komórkowej 
konkuruj ce na rynku polskim. Przyk adowo grupa Polkomtela to poza sieci  Plus 
tak e Mobyland, CenterNet i Aero 2. W tak skomplikowanym uk adzie jedyn  
opcj  jest przyj cie rozwi za  outsourcingowych. Sytuacja mo e si  skomplikowa  
w przypadku dalszego zacie nienia wspó pracy pomi dzy Orange oraz T-Mobile. 
Wtedy opcj , która pozwoli utrzyma  pozycj  rynkow , b dzie wspó praca z sieci  
Play. Konkluduj c trzeba stwierdzi , i  outsourcing dla firm funkcjonuj cych na 
rynku us ug telekomunikacyjnych staje si  konieczno ci . Wynika to przede 
wszystkim z faktu, i  wspó czesne technologie telekomunikacyjne staj  si  coraz 
bardziej zaawansowane technicznie i ich cykl ycia jest coraz krótszy. Operatorzy 
zarz dzaj cy sieci  zmuszeni zostaj  do utrzymania wysoko kwalifikowanego per-
sonelu, który trzeba permanentnie szkoli . Jest to bardzo kosztowne, a tymczasem 
wystarczy znale  odpowiedniego partnera, który produkuje i serwisuje technologi  
telekomunikacyjn , posiada odpowiedni personel i mo e go w razie konieczno ci 
przemie ci . 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wydzielenie i oddanie w zarz dzanie pewnych obszarów dzia alno ci opera-
torskiej staje si  obecnie dla firm wiadcz cych us ugi telekomunikacyjne na roz-
wini tych rynkach kluczem do uzyskania i utrzymania korzystnej pozycji konku-
rencyjnej i kosztowej. Tak e operatorzy telekomunikacyjni w Polsce przyjmuj  
strategie outsourcingowe, maj c na uwadze szereg korzy ci z tego wynikaj cych. 
Przysz o  nale y do firm, które b d  potrafi y podj  wspó prac  z w a ciwymi 
partnerami, odda  im z zarz dzanie pozakluczowe obszary, a samemu zaj  si  
obs ug  klientów. 
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OUTSOURCING ON THE TELECOMMUNICATIONS SERVICES MARKET 
IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 This article is talking about outsourcing on the telecommunications services mar-
ket in Poland. It presents the theoretical aspects of outsourcing related to its defining, 
functional scope and typology. The article contains a characteristics of the forms used in 
the practice of outsourcing market by selected Polish telecommunications operators and 
draws attention on the range of potential benefits resulting from the adoption of an out-
sourcing solutions. The article indicate also the outlook for the outsourcing forms of 
management in the telecommunications market in Poland.  
Keywords: outsourcing, the telecommunications services market, telecommunications 
operators.  
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