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W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o utrzymaniu ruchu (UR) z wykorzystaniem 
zasobów zewnętrznych. Jest to odmiana outsourcingu – trendu w biznesie, który przez 
ostatnie 80 lat zyskał na popularności w wielu gałęziach przemysłu.

Arkadiusz Burnos

 Istnieje wiele publikacji i artykułów, w których zostało opisane 
pojęcie outsourcingu oraz wiążące się z nim szanse i zagrożenia dla 
efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Odsyłam cho-
ciażby do [1, 3, 4, 5, 6, 8], gdzie można znaleźć dużą ilość informacji 
na temat historii i aktualnego stanu rzeczy w kwestii wykorzystywania 
zasobów zewnętrznych. 

Segmentacja struktury fi rmy oraz wykorzystanie outsourcingu do 
realizacji niektórych wspomagających zadań w przedsiębiorstwie jest 
najczęściej decyzją o charakterze strategicznym. Wiele polskich spółek 
korzysta z outsourcingu w różnych obszarach (najczęściej HR, księgo-
wość, transport i logistyka) i wszystko wskazuje na to, że wartość rynku 
usług zewnętrznych również w zakresie utrzymania ruchu będzie w 
następnych latach dynamicznie wzrastać. 

Do głównych przyczyn dużej popularności outsourcingu utrzymania 
ruchu należy niewątpliwie dążenie kadr zarządczych do skupiania się na 

swojej głównej działalności operacyjnej (ang. core business). Z ekono-
micznego punktu widzenia powodem jest chęć redukcji kosztów oraz 
uwolnienie zasobów, które w innych obszarach fi rmy realizują zadania 
związane z utrzymaniem ruchu (łańcuch dostaw części zamiennych i 
środków eksploatacyjnych, obsługa kadrowa pracowników technicz-
nych, szkolenia pracowników itp.). Pozyskiwanie usługodawców, którzy 
przejmują część naszych działań, ma na celu również podniesienie 
efektywności prac obsługowych i remontowych (ulepszenie planowania 
prac, wykorzystanie działań proaktywnych z zastosowaniem metod 
diagnostycznych, planowanie cyklu życia maszyn w zgodzie ze strategią 
fi rmy i wiele innych). 

Analizy mające na celu ocenę potencjalnej efektywności outso-
urcingu UR składają się z kilku istotnych elementów. Powinno się je 
realizować z uwzględnieniem wariantu prowadzenia tych operacji w 
dalszym ciągu we własnym zakresie, ale z lepszą efektywnością. Praktyka 
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pokazuje, że fi rmy wykonujące analizy samodzielnie nie zwracają uwagi 
na wiele istotnych aspektów. Najlepszą praktykę w tej dziedzinie oraz 
wiedzę na temat racjonalnej i wiarygodnej analizy dostarczają konsultanci 
utrzymania ruchu. Audyt w tym zakresie trwa zazwyczaj od 2 do 5 dni 
i pozwala na zgromadzenie wielu cennych informacji pomagających w 
podjęciu ostatecznej decyzji.

Outsourcing utrzymania ruchu w Polsce i wybór 

usługodawcy 
Na polskim rynku działa kilkadziesiąt specjalistycznych fi rm, które 

dostarczają profesjonalne usługi utrzymania ruchu. Wspólnie pokrywają 
zasięgiem swojej działalności cały kraj, a niektóre z nich świadczą również 
usługi za granicą (w Niemczech, Czechach, na Litwie, Ukrainie itd.).  

Wybór dostawcy usług utrzymania ruchu może być niejednokrotnie 
problematyczny. Wiąże się to nie tylko z ewentualną dużą liczbą ofert, 
ale również z możliwym brakiem fi rmy spełniającej podstawowe wyma-
gania. Najczęściej chodzi tu o doświadczenie w obsłudze maszyn, jakie 
posiadamy w swoich zasobach. Jednym z najistotniejszych aspektów 
podczas wyboru usługodawcy jest posiadanie przez niego referencji w 
branży i specjalności, która nas 
interesuje. 

Ponieważ decyzja o wyko-
rzystaniu zasobów zewnętrznych 
utrzymania ruchu ma charakter 
strategiczny, długofalowy, należy 
uwzględnić wszystkie możliwo-
ści oraz wszystkich oferentów. 
Powinno się rozpatrzyć zdarzenia możliwe do zaistnienia w bliższej i 
dalszej przyszłości dla każdego wariantu współpracy. 

Jeżeli nasze służby utrzymania ruchu mają charakter pracy wskazu-
jący na możliwość, a nawet potrzebę zastosowania outsourcingu, należy 
w pierwszej kolejności rozważyć współpracę z fi rmami o najlepszych 
referencjach. W przypadku oferentów posiadających cenne dla nas 
zasoby (bliska lokalizacja, kompleksowość usług, wysoko wykwalifi ko-
wana kadra, stabilna pozycja i długofalowe perspektywy współpracy), 
ale z referencjami z innych branż, należy – mimo wszystko – rozważyć 
opcje współpracy. Istnieje szereg możliwości wdrożenia usługodawcy i 
dostosowania go do naszych potrzeb. Między innymi można realizować 
stopniową migrację pracowników. Jeżeli w naszej fi rmie planowane 
jest ograniczenie kadr utrzymania ruchu możemy rozważyć możliwość 
sterowanego przeniesienia naszych dotychczasowych pracowników do 
zleceniobiorcy, z którym planujemy nawiązanie długotrwałej współ-
pracy. Oczywiście wymaga to zgody pracowników na pracę w nowej 
fi rmie i podczas przedstawiania im takiej propozycji można uwypuklić 
dobre strony zaistniałej sytuacji (możliwość pracy w specjalistycznej 
fi rmie, duże możliwości rozwoju, praca w podobnym lub identycznym 
charakterze itp.).

Ze wstępnej analizy rynku, jaka została wykonana na potrzeby 
niniejszego artykułu wynika, że istnieje wiele fi rm, które są przygo-
towane do dostarczania usług UR dla branży surowcowej w Polsce. 
Szczególnie dotyczy to kopalni kruszyw i cementowni. Interesujące 
wydają się być usługi oferowane przez niektórych producentów wy-
posażenia. Jako przykład pragnę przybliżyć opcję oferowaną przez 
pewną japońską fi rmę obecną również w Polsce, która dostarcza 
m.in. koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, kruszarki, koparki 
gąsienicowe, ładowarki teleskopowe. Oferuje ona kontrakt serwisowy, 
który uwzględnia m.in. zdalne monitorowanie stanu maszyn. Nie tylko 
skraca to czas reakcji na ewentualne uszkodzenia, ale również pozwala 
na efektywne realizowanie działań proaktywnych, zakładających wy-

przedzanie uszkodzenia lub jego eliminację we wczesnym stadium, 
zgodnie z metodologią utrzymywania według stanu technicznego 
(CBM – Condition Based Maintenance). Wykorzystanie metod diag-
nostycznych oraz transmisji i rejestracji danych pozwala na efektywne 
kosztowo obsługiwanie rozpatrywanych maszyn. W praktyce najlepsze 
wyniki uzyskuje się przy stosunku czasu realizacji działań reaktywnych 
i proaktywnych 20/80.

Istnieje również możliwość wykorzystania w formie outsourcingu 
zasobów będących dotychczas w naszej fi rmie. Wiąże się to ze stwo-
rzeniem nowej spółki w obrębie przedsiębiorstwa. Dział utrzymania 
ruchu wraz z niezbędnym wyposażeniem stają się osobnym podmiotem 
gospodarczym, który realizuje usługi bez zmian dla naszej fi rmy, jednak 
w celu lepszego wykorzystania zasobów i zgromadzonej wiedzy może 
również dostarczać usługi dla innych przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w otoczeniu biznesowym. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania 
jest łatwiejsze doskonalenie prac utrzymania i wdrażanie nowych 
metodologii i technologii. W Polsce jest kilka znanych fi rm, które 
wykonały takie operacje. Wprowadzenie zmian tego typu realizuje 
się głównie tam, gdzie zasoby ludzkie utrzymania ruchu przekraczają 

50 osób, oraz gdzie w bliskim 
otoczeniu geografi cznym znajdują 
się przedsiębiorstwa o podobnym 
profi lu. 

Cena i negocjacje
Cena outsourcingu UR jest 

sumą kosztów, jakie ponosi fi rma 
zewnętrzna oraz pożądanej przez niego marży. W przypadku do-
świadczonego przedsiębiorstwa o bogatych zasobach, oszacowanie 
jego kosztów własnych związanych ze spełnieniem naszych wymagań 
jest najczęściej wykonywane z dużą dokładnością. Do określonej war-
tości doliczana jest marża i można spodziewać się, że ustalona cena 
pozostanie przez długi czas aktualna. Negocjacje z takimi partnerami, 
mające na celu obniżenie ceny, są jak najbardziej wskazane. Można w 
ten sposób osiągnąć interesujące porozumienie o treści zadowalającej 
obie strony. 

W przypadku oferentów, którzy mają interesujące nas zasoby, ale 
nie posiadają jeszcze doświadczenia w naszej branży i z naszymi lub 
podobnymi systemami, negocjacje należy prowadzić ostrożnie. Ustalenie 
cen na zbyt niskim poziomie może tylko pozornie oznaczać sukces. 
Długofalowa współpraca w takim przypadku może być niezadowalająca 
z kilku względów. 

Jeżeli prowadzimy negocjacje z oferentem, który dopiero roz-
poczyna działalność w naszej branży, należy spodziewać się, że 
będzie on ustalać swoje koszty stosunkowo niedokładnie i może 
być skłonny do dużych ustępstw. Cena usług będzie się składać tak 
samo jak w pierwszym przypadku: z marży i kosztów. Podejście do 
tego podziału może być jednak w tym przypadku zupełnie inne. Aby 
sprostać naszym oczekiwaniom cenowym oferent będzie starał się 
dopasować swoje koszty i zachować pożądaną marżę. Spowoduje to 
szukanie po jego stronie oszczędności i dążenie do wykonywania mi-
nimum założonych działań. Dlatego jeżeli zależy nam na współpracy 
z usługodawcą pomimo braku u niego doświadczenia w pożądanej 
przez nas dziedzinie, można zaproponować negocjacje według zasady 
„otwartych kart” i przedstawić swoje oczekiwania i ich uzasadnienie. 
Chodzi tu o przedstawienie dotychczasowych kosztów utrzymania i 
kosztów oczekiwanych po rozpoczęciu outsourcingu. Dodatkowo, 
jeżeli pozwala na to sytuacja, należy udostępnić jak najwięcej danych 
dotyczących częstotliwości i charakteru awarii w poszczególnych 

„
 wszystko wskazuje na to, że wartość rynku 
usług zewnętrznych również w zakresie 
utrzymania ruchu będzie w następnych 
latach dynamicznie wzrastać
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systemach, w celu umożliwienia oferentowi wykonania dokładniej-
szego oszacowania. 

Konstrukcja umowy oraz warunki współpracy
Porozumienie pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą najczęściej 

zostaje podsumowane umową, w 
której zawarte zostają obowiązki 
obu stron. W treści i załączni-
kach powinny znajdować się 
informacje o takich aspektach 
współpracy, jak:
• zakres odpowiedzialności 

usługodawcy, 
• czas reakcji na zdarzenia 

eksploatacyjne, 
• szczegóły dotyczące rozliczenia usług, 
• polityka stosowania części zamiennych, 
• używane do kontroli kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz 

sposób ich obliczania, 
• obowiązki dotyczące dokumentowania zdarzeń przez fi rmę zewnętrzną, 
• deklaracja o zachowaniu poufności przez usługodawcę. 

Umowa może być skonstruowana na wiele sposobów i na różne 
okresy obowiązywania. Szczególnie istotne są warunki jej ewentualnego 
zerwania w przypadku niewywiązywania się usługodawcy ze swoich 
zadań oraz jego odpowiedzialności za ewentualne błędy obsługowe 
i/lub przedłużające się przestoje maszyn. 

Outsourcing: szanse i zagrożenia
W wielu przypadkach nieufność ze strony przedsiębiorstw do 

zewnętrznych zasobów może być uzasadniona. Zdarzały się bowiem 
próby realizowania outsourcingu UR przez fi rmy o niewielkich zaso-

bach i doświadczeniu. W przypadku pojawiania się skomplikowanych 
i/lub częstych awarii efektywność prac pozostawiała wtedy wiele 
do życzenia. Outsourcing utrzymania ruchu jest jednak przydatnym 
narzędziem dla fi rm w wielu branżach. Przy partnerskim podejściu 
usługodawcy i usługobiorcy oraz zbieżnych długofalowych planach obu 

stron możliwe jest wypracowanie 
wspólnych standardów i osiągnięcie 
zadowalających efektów: po stronie 
zleceniodawcy – obniżenie kosz-
tów utrzymania ruchu oraz pod-
niesienie niezawodności maszyn 
i systemów, po stronie usługodaw-
cy – pozyskanie stałego klienta oraz 
rozwój działalności. 

Autor jest konsultantem utrzymania ruchu i niezawodności, ofi cjalnym przed-
stawicielem Genesis Solutions w Polsce (aburnos@genesissolutions.pl)
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„
Do głównych przyczyn dużej popularności 
outsourcingu utrzymania ruchu należy 
niewątpliwie dążenie kadr zarządczych do 
skupiania się na swojej głównej działalności 
operacyjnej

artykuł znajdziesz również na www.surowce.e-bmp.pl

Coraz częstsze w polskich kopalniach kruszyw jest 
prowadzenie robót wiertniczych i strzałowych przez 
fi rmy zewnętrzne
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