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Wstęp 

Bez względu na sytuację gospodarczą, poziom kosztów jest stałym punktem odnie-
sienia działań, leżącym w centrum zainteresowań decydentów. Dostępność wyspecjali-
zowanych usług na najwyższym poziomie to szybsza reakcja na nieciągłość i niepowta-
rzalność zdarzeń, synchronizująca podaż z popytem, ograniczająca utracone możliwości 
sprzedaży bez konieczności inwestycji w aktywa stałe. W opracowaniu postawiono tezę, 
że celem outsourcingu jest dodawanie wartości przedsiębiorstwu w  obszarach uzna-
wanych za jego niekluczowe kompetencje. Jej weryfikacja została przeprowadzona na 
podstawie  innowacyjnego modelu biznesowego cloud computing, będącego jednym 
z  najważniejszych trendów kreowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, już 
dziś zmieniający struktury podmiotowe i zasady współpracy w łańcuchach dostaw. Roz-
ważania zostały wsparte analizą przypadku prezentującą przedsiębiorstwo Winezja.pl 
prowadzące działalność na rynku dystrybucji win w  Polsce. Zostało ono zbudowane 
na podstawie modelu cloud computing z wykorzystaniem outsourcingu niekluczowych 
kompetencji i nabywaniem ich od wyspecjalizowanych usługodawców. Stworzono inno-
wację wartości – oferując nie tylko towar, ale i pakiet usług stanowiących o przewagach 
konkurencyjnych tego podmiotu. W konsekwencji, przedsiębiorstwo stale z nadwyżką 
realizuje planowany poziom sprzedaży.

Kompetencje a wartość

W niniejszym opracowaniu pojęcie outsourcingu rozumiane jest jako przedsięwzię-
cie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pewnych 
funkcji i  przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Funkcje to 
zbiór zwykle powtarzalnych, sformalizowanych proceduralnie działań zróżnicowanych 
ze względu na rodzaj i  cel. Outsourcing wpływa na zmianę struktury organizacyjnej, 
ma zatem charakter restrukturyzacyjny, a jego celem jest głównie wzrost elastyczności, 
zdolność do szybszej reakcji na zmiany i obniżanie poziomu kosztów1.
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Outsourcingowi podlegają najczęściej funkcje najmniej dodające wartości, będące 
kompetencjami wspierającymi kompetencje kluczowe. Przyjmuje się, że wpływają one 
pośrednio na produkty lub usługi, są jednak konieczne do prowadzenia bieżącej dzia-
łalności gospodarczej. Kluczowe kompetencje, czyli te, które kreują przewagi konkuren-
cyjne przedsiębiorstwa, to innowacyjne kombinacje wiedzy, specjalnych umiejętności 
i unikatowych metod operacyjnych, przyczyniające się do powstawania produktów lub 
usług mających wartość skłaniającą klientów do ich zakupu2.

W  tym momencie warto zwrócić uwagę na rolę dwóch aspektów: umiejętności 
stwierdzenia co jest de facto kluczową kompetencją dla przedsiębiorstwa (np. w przy-
padku firmy Dell nie jest to produkcja komputerów, a zarządzanie łańcuchem dostaw) 
oraz migracji wartości ze względu na rozwój technologii (dla firmy IBM kluczową kom-
petencją nie jest już produkcja urządzeń, ale świadczenie usług informatycznych). Ze 
względu na niestałość warunków gospodarowania istnieje potrzeba ciągłego monitoro-
wania kluczowych kompetencji i określania ich charakteru oraz roli w przyszłości. Źró-
dłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest bowiem swoisty „kod genetyczny” 
nastawiony na ciągłe reformowanie i  realizowanie strategii rozwoju z wyprzedzeniem 
czasowym. Tym samym nie mogą to być pojedyncze mocne strony przedsiębiorstwa, ale 
takie kompetencje, które stanowią zbiór kluczowych cech konkurencyjności wnosząc 
duży wkład w wartość postrzeganą przez klienta3.

Oddając w outsourcing niekluczowe kompetencje należy poszukiwać takich partne-
rów, którzy dane funkcje przedsiębiorstwa będą w stanie usprawniać i obniżać koszt ich 
realizacji. Są to zatem podmioty, dla których realizacja przejętych funkcji lub procesów 
stanowi kluczową kompetencję, dzięki czemu są one w stanie dodawać wartość przed-
siębiorstwu zleceniodawcy. Ważne, aby współpraca między takimi podmiotami oparta 
była na partnerskich relacjach4.

Adekwatny dobór i  wykorzystanie kluczowych kompetencji partnerów, którym 
funkcje przedsiębiorstwa są przekazywane w outsourcing, wpływać mogą również na 
kreowanie nowych przewag konkurencyjnych, czy wręcz nowych kompetencji. 

Przyjmując założenie, że przedsiębiorstwo inwestuje i koncentruje swoje działania 
wyłącznie na kluczowych kompetencjach, wszystkie pozostałe czynności wspierające 
może ono oddać w outsourcing wyspecjalizowanym usługodawcom. Powszechna do-
stępność do niemal wszystkich funkcji przedsiębiorstwa w modelu outsourcingu stano-
wi również interesujące rozwiązanie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą (start up). Nie inwestując w aktywa stałe, mogą oni czerpać korzyści z ich 
funkcjonalności. 

Na takich zasadach powstają i funkcjonują przedsiębiorstwa wirtualne, będące zbio-
rem jednostek organizacyjnych, przestrzennie rozproszonych (nawet w skali globalnej), 
reprezentujących wspólne przedsięwzięcie gospodarcze, wybieranych dynamicznie – 
według kryterium procesowego – do realizacji i na czas realizacji określonych zadań5. 
Dzięki postępowi technologicznemu eliminującemu bariery czasowe, geograficzne 
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i kosztowe ograniczające rozwój firm, rozwiązanie takie cechuje się elastycznością kon-
figuracji, zwinnością oraz skutecznością w konkurowaniu z  tradycyjnymi łańcuchami 
dostaw opartymi na własnych zasobach. Przedsiębiorstwo, które jest inicjatorem, inte-
gratorem i koordynatorem wirtualnej organizacji to swoiste centrum kluczowych kom-
petencji organizacji współpracujących w sposób formalny lub nieformalny. Określone 
zadania realizowane są w kooperacji, a ich powiązania mogą mieć zarówno formę pio-
nową, jak i poziomą (np. grupy zakupowe przedsiębiorstw działających w obrębie jednej 
branży)6. Tym samym ich funkcjonowanie oparte jest na outsourcingu niekluczowych 
kompetencji i  ich nabywaniu od takich przedsiębiorstw, które współtworzą przewagi 
konkurencyjne usługobiorcy, dodając wartości jego głównym kompetencjom.

Rozwój internetu i wzrost dostępności usług za jego pomocą jest motorem napędo-
wym nie tylko dla przedsiębiorstw wirtualnych. Każda inna organizacja ma możliwość 
za jego pośrednictwem wzmacniać swój potencjał, czerpiąc korzyści z outsourcingu. Już 
teraz usługi nabywane przez internet w  zasadniczym stopniu zmieniają struktury or-
ganizacyjne, a nawet same strategie prowadzenia działalności gospodarczej, redefiniują 
granice branż, tworzą nowe rynki. Tak łączone i przenikające się kompetencje tworzą 
nowe, często innowacyjne, wartości. 

Bazując na zlecaniu na zewnątrz realizacji niekluczowych kompetencji, przedsię-
biorstwa restrukturyzują koszty, obniżając ich poziom i oferując klientom większą war-
tość. Koncepcja polega na wykorzystaniu przewag konkurencyjnych usługodawców do 
stymulowania rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i  kreowania przez 
nie nowych przewag, oferując klientom nową wartość dodaną. Można tu zatem mówić 
o strategii innowacji wartości, polegającej na jednoczesnym obniżaniu kosztów i dostar-
czaniu klientowi produktów lepszej jakości. Jej ideą przewodnią jest skok wartości za-
równo dla klientów, jak i dla firmy7. Niewątpliwie trend ten jest pogłębiany przez polary-
zację informacji dostępnej i nabywanej przez internet, stanowiąc przyszłość dla rozwoju 
podmiotów gospodarczych ze wszystkich branż, co więcej z powodzeniem może on być 
również wykorzystywany przez pozostałe organizacje, np. z sektora publicznego. Każda 
bowiem działalność jest związana z ponoszeniem kosztów i każda organizacja poszukuje 
sposobu ich racjonalizacji bez względu na bieżącą sytuację gospodarczą. Modelem biz-
nesowym wychodzącym naprzeciw koncepcji innowacji wartości poprzez outsourcing 
niekluczowych kompetencji jest cloud computing.

Cloud computing

Cloud computing (chmura obliczeniowa) łączy korzyści z outsourcingu i dostępu do 
najnowszych rozwiązań technologicznych bez ponoszenia zbędnych kosztów. Polega na 
korzystaniu z zasobów IT za pośrednictwem internetu bez konieczności posiadania wła-
snej infrastruktury informatycznej. 
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Podczas gdy outsourcing funkcji IT nie jest rozwiązaniem nowym, to model cloud 
computing, poza obniżką kosztów, udostępnia skalowalne zasoby w takiej ilości i czasie, 
w  jakiej są one rzeczywiście potrzebne. Koszt jest ponoszony tylko za ich rzeczywiste 
wykorzystanie w modelu subskrypcyjnym. Ponieważ rozwiązanie to w pełni odpowiada 
na wyzwania wahań w popycie, staje się ono coraz bardziej popularne i powszechne. 

Skalowalność dostępu do zasobów w tym modelu uelastycznia działania, skracając 
czas reakcji na zmiany. Stanowi podstawę do rozwijania działalności gospodarczej na 
nowych geograficznie rynkach, branżach lub segmentach bez konieczności ponoszenia 
nakładów na aktywa, zmieniając dodatkowo ich strukturę z CAPEX na OPEX. Jest bez-
inwestycyjnym dostępem do zasobów technologicznych8.

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie zarządzania zasobami technologicznymi 
w sposób tradycyjny, gdzie podmiot gospodarczy jest właścicielem zasobów informa-
tycznych, z rozwiązaniem w modelu cloud computing. Dopasowanie podaży do popytu 
eliminuje ponoszenie zbędnych kosztów związanych z przeszacowaniem lub niedosza-

RySUNeK 1. Zarządzanie mocą obliczeniową w modelu tradycyjnym i cloud computing: 
X – niedobór mocy (utracone możliwości), y – marnotrawstwo zasobów

Źródło: Opracowanie na podstawie: aws.amazon.com/economics/, 04.04.2011.
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cowaniem potrzeb usługobiorcy. Wpływa tym samym na obniżenie poziomu ryzyka po-
jawiania się utraconych możliwości i kosztów związanych z błędnym prognozowaniem 
popytu oraz planowaniem potrzeb. Mowa tu o swoistym „podążaniu zasobów za potrze-
bami usługobiorcy”.

Nie bez znaczenia jest także czas przetwarzania danych, które w przypadku zlecenia 
takiej funkcji na zewnątrz może być wykonywane jednocześnie na prawie nieograniczonej 
liczbie serwerów rozlokowanych na całym świecie. Daje to możliwość znacznej redukcji 
czasu reakcji na zmiany w otoczeniu. Tym samym jest także odczuwalne dla klientów pod-
miotu działającego w modelu cloud computing, współdecydując o poziomie ich obsługi. 
Zmiana czasu trwania procesów z tygodni na godziny oznaczać może potrzebę redefinicji 
sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Organizacje mogą budować plany 
rozwoju i wdrażać je w sposób bardziej proaktywny, innowacyjny i dynamiczny, z łatwo-
ścią wchodząc oraz wychodząc z nowych rynków. Cecha ta jest szczególnie istotna w przy-
padku wprowadzania nowych produktów czy rozwijania nowych kompetencji przedsię-
biorstwa. Ma także kluczowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych małych i średnich, 
jak również mikro-, dla których konieczność posiadania infrastruktury IT stanowić może 
znaczącą barierę w prowadzeniu działalności. W modelu cloud computing udostępniane 
jest zazwyczaj najnowsze i najbardziej zaawansowane oprogramowanie, stanowiące dodat-
kowe narzędzie stymulacji kreowania przewag konkurencyjnych. Dostęp do technologii 
wpływa bowiem nie tyko na koszty i zróżnicowanie, ale także zmienia inne czynniki deter-
minujące koszty lub stopień zróżnicowania lub oddziałujące na nie. Wykorzystując rozwój 
technologiczny firma może stwarzać sobie korzystniejszą sytuację, umożliwiać powstanie 
wewnętrznych związków w obszarach, w których wcześniej nie było to możliwe9.

Można wyróżnić trzy główne modele usług w ramach cloud computing dostarczane 
przez firmy z branży IT.
1. IaaS (Infrastructure as a Service) – Infrastruktura jako usługa – dostarczenie przez 

dostawcę klientowi dostępu do sprzętu informatycznego i mocy obliczeniowej 
procesorów. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy istnieje potrzeba krótko-
terminowego testowania operacji wymagających posiadania ponadstandardowej  
mocy. 

2. PaaS (Platform as a Service) – Platforma jako usługa – polega na wynajmie usługo-
biorcy wirtualnego środowiska pracy, znajdującego się na serwerach dostawcy.

3. SaaS (Software as a  Service) – Oprogramowanie jako usługa – klient otrzymuje 
konkretne, potrzebne mu funkcje programów działających na serwerze i w środo-
wisku dostawcy, płacąc jedynie za każdorazowe ich użycie; dostęp do nich uzysku-
je „na żądanie”. Mogą tu być świadczone usługi: zarządzanie relacjami z klientem 
(CRM), planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie zasobami ludz-
kimi (HRM), systemy zarządzania pocztą i  stronami WWW, systemy analityczne, 
księgowe, finansowe oraz aplikacje biurowe (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, 
programy do tworzenia prezentacji itp.).



Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji 355

Klienci mają możliwość wyboru sposobu wdrożenia usług w ramach modelu cloud 
computing pomiędzy kilkoma rodzajami „chmur”: 

 • prywatną, gdy infrastruktura jest zaprojektowana dla konkretnej organizacji i wy-
łącznie przez nią wykorzystywana,

 • publiczną, gdy infrastruktura jest własnością pojedynczego usługodawcy i jest po-
wszechnie dostępna,

 • hybrydową, gdy infrastruktura jest kompozycją dwóch lub więcej „chmur” (prywatnych, 
publicznych), które są unikalnymi jednostkami, ale są powiązane jedną technologią.
Najważniejsze korzyści z  zastosowania outsourcingu funkcji IT w  modelu cloud 

computing prezentują wyniki badania przeprowadzonego przez The European Network 
and Information Security Agency w II i  III kwartale 2009 r., które są zilustrowane na 
rysunku 2. 

Ze względu na możliwość korzystania z  danych poprzez internet przedsiębiorcy 
mogą praktycznie z każdego miejsca i z użyciem każdego urządzenia korzystać z wła-
snych zasobów w dowolnie wybranym momencie. Aplikacje w modelu cloud computing 
są łatwiejsze do utrzymania i obsługi, ponieważ nie wymagają instalacji na każdym kom-
puterze, czy innym urządzeniu w przedsiębiorstwie, a ich serwisowanie lub unowocze-
śnianie odbywają się na bieżąco przez dostawcę usługi. 

RySUNeK 2. Postrzegane korzyści z zastosowania modelu cloud computing (w %)

Źródło: An SME perspective on Cloud Computing, The European Network and Information Security Agency, 2009, s. 7.
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Wśród obaw związanych z zastosowaniem tego rozwiązania dominują aspekty po-
równywalne do tych, które towarzyszą tradycyjnym zagrożeniom związanym z outso-
urcingiem, czyli bezpieczeństwo informacji, głównie ze względu na nieuporządkowane 
regulacje prawne, czy możliwość potencjalnego uzależnienia się od dostawcy usługi.

Warto nadmienić, że model ten zrewolucjonizował w ostatnich latach funkcjonowa-
nie największych graczy rynkowych. U większości z nich nastąpiła (lub właśnie nastę-
puje) migracja kompetencji do modelu świadczenia usług z zastosowaniem rozwiązania 
cloud computing. Należą do nich: Microsoft, IBM, HP, ORACLE, Google, Amazon, SAP, 
Dell i inni. Usługi w modelu cloud computing oferowane są zgodnie z kodeksem postę-
powania ITIL (Information Technology Infrastructure Library), określającym najlepsze 
praktyki dla działów informatyki, a stanowiącym zbiór zaleceń dotyczących efektywne-
go i skutecznego oferowania usług informatycznych. 

Wśród klientów branży informatycznej wykorzystujących w bieżącej działalności go-
spodarczej model cloud computing można wymienić takie firmy, jak: Coca-Cola Enter-
prises, Citigroup, Eli Lilly, Starbucks, Jaguar, Land-Rover, Kia Motors, Ryder, Millennium 
& Copthorne Hotels, Time-Warner, Disney, Associated Press, GlaxoSmithKline i inni.

W Polsce model ten cieszy się coraz większym uznaniem i zaczyna być intensywnie 
wdrażany zarówno przez przedsiębiorstwa kontynuujące działalność gospodarczą, jak 
i  ją rozpoczynające. Przykładowo, według badania rynku e-handlu w Polsce, przepro-
wadzonego od czerwca do października 2009  r., niemal 27 % sklepów internetowych 
wykorzystywało gotowe oprogramowanie komercyjne, które mogło być nabyte w mo-
delu SaaS z opłatami prowizyjnymi zależnymi od wielkości sprzedaży albo stałą opłatą 
abonamentową miesięczną lub roczną. Był to najwyższy odsetek spośród innych form 
wykorzystywania aplikacji. Rozwiązanie to było również najchętniej wykorzystywane 
przez sklepy, które prowadzą działalność od roku do dwóch lat (35 %) i młodszych, pro-
wadzących działalność krócej niż rok (32 %)10.

Rynek sprzedaży wina w Polsce

W  literaturze analizowanego przedmiotu istnieje kilka definicji wina określanego 
jako produkt. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjętą następującą definicję wina: 
napój powstały wyłącznie w wyniku częściowej lub całkowitej fermentacji alkoholowej 
świeżych winogron, zmiażdżonych lub nie, lub moszczu gronowego. Powinno ono po-
siadać rzeczywiste stężenie alkoholu, nie mniejsze niż 8,5 % objętościowych11.

Dane na temat wielkości rynku konsumpcji wina w Polsce różnią się w zależności od 
sposobu definicji tego produktu przez instytucje badawcze. Według jednego ze źródeł, 
w 2010 r. wyniosła ona 275,7 mln litrów. Szacuje się, że w roku 2011 sprzedaż wyniesie 
ok. 278 mln litrów, a do 2015 roku wielkość polskiego rynku wina powinna wynieść 
ok. 310 mln litrów12. Według danych ACNielsen wartość rynku wina w okresie od paź-
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dziernika 2009 r. do września 2010 r. wyniosła 1,75 mld zł. W badanym okresie sprze-
daż wzrosła o ok. 4 % wartościowo, a ilościowo o ok. 0,7 %13. Przeciętne spożycie wina 
w Polsce waha się w zależności od źródeł i szacowane jest na 5–7 litrów na osobę w skali 
roku. Jest to jeden z najniższych wskaźników w tym rejonie Europy14, a  także w skali 
całej Unii Europejskiej.

Głównymi kanałami dystrybucji wina w  Polsce są supermarkety (sklepy o  po-
wierzchni < 2500 m2), których udział sięga ok. 30 % rynku sprzedaży. Drugie w kolej-
ności są hipermarkety (o powierzchni > 2500 m2) z udziałem ok. 20 %, a także średnie 
sklepy spożywcze z podobnym, ok. 20 % udziałem w sprzedaży. Pozostałe, czyli duże 
i małe sklepy oraz sklepy winno-cukiernicze, kształtują swój udział w rynku na pozio-
mie po ok. 10 %15.

Poziom sprzedaży wina przez internet jest trudny do określenia, jego szacunki 
wahają się na poziomie 1–2 %16 udziału w całym rynku. Jednakże zauważalna jest 
duża konkurencja w tym sektorze, która (również ze względu na rosnącą popular-
ność zakupów w sieci) powoduje wzrost znaczenia dystrybucji bezpośredniej jako 
kanału, za pomocą którego klienci coraz chętniej będą nabywać wino. Według sza-
cunków największego polskiego producenta, dystrybutora i importera wina – spół-
ki Ambra, w ciągu najbliższych lat udział internetu w łącznej sprzedaży win w kraju 
może wzrosnąć do 5 do 10 %17. Potencjalną barierą związaną z rozwojem tej formy 
dystrybucji w analizowanej branży jest nieścisłość w regulacjach prawnych. Według 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” nie przewiduje możliwości 
sprzedaży alkoholu przez internet. Wynika to z ograniczonej możliwości upewnie-
nia się sprzedawcy, że nabywca jest pełnoletni i trzeźwy, co w przypadku sprzeda-
ży wysyłkowej jest niemożliwe, ponieważ towar dostarczany jest zazwyczaj przez 
podmiot trzeci. Jednakże należy podkreślić, że w polskich regulacjach nie ma jed-
noznacznego zakazu bezpośredniej sprzedaży alkoholu. Co więcej, w  przepisach 
nie różnicuje się pojęcia „placówki handlowej”, dla której punktem odniesienia jest 
udzielanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Brak jest także różnicowania miejsc 
sprzedaży, ze względu na sposób zawierania umów sprzedaży, tym samym przepisy 
nie sprzeciwiają się w sposób jednoznaczny prowadzeniu sprzedaży napojów alko-
holowych za pośrednictwem internetu18.

Rynek sprzedaży win w Polsce jest rozdrobniony. W strukturze głównych dystrybu-
torów wymienić można Ambrę (ok. 14 % wartości sprzedaży w Polsce w okresie czerwiec 
2008 r. – lipiec 2009 r.), CEDC (10 %), Bartex (ok. 9 %), Domain Menada (ok. 8 %) i Ba-
cardi – Martini (ok. 7 %)19. Lider polskiego rynku – Ambra S.A. wykorzystuje zróżnico-
wane kanały dystrybucji zależne od grupy docelowej konsumentów danego produktu. Są 
to trzy podmioty: TiM S.A., skupiający się na sprzedaży do sieci handlowych i tradycyj-
nych kanałów dystrybucji, koncentrujący się na segmencie komercyjnym, w ramach któ-
rego oferowane są produkty z niższego przedziału cenowego; Vinex Slaviantsi Sp. z o.o.  
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specjalizujący się w imporcie na rynek polski win z Bułgarii, a także z Włoch oraz Por-
tugalii i Centrum Wina – Dystrybucja Sp. z o.o. Spółka ta dostarcza wina z sektora fine 
wines, czyli produkty o wyższym standardzie gatunkowym i przedziale cenowym, skie-
rowane do klientów bardziej świadomych. Koncentruje się ona na dostawach do restau-
racji, hoteli, prowadzi także własną sieć sklepów specjalistycznych20.

Rynek sprzedaży wina w Polsce ma tendencję rosnącą, a na wzrost jego popularności 
wpływa zwiększający się poziom zamożności społeczeństwa, rozwój handlu, zniesienie 
barier celnych oraz nowi wytwórcy i importerzy, jak również coraz większa jego dostęp-
ność oraz różnorodność w handlu detalicznym.

Outsourcing i model cloud computing – najlepsza praktyka 
biznesowa na przykładzie przedsiębiorstwa Winezja.pl21

Winezja.pl funkcjonuje na rynku polskim od maja 2010  r., zatrudnia kilkanaście 
osób i jest przedsiębiorstwem, dla którego podstawowym kanałem pozyskiwania klien-
tów jest platforma internetowa do obsługi sektora B2C. Zbudowany portal w zasadni-
czym stopniu różni się jednak od konkurencyjnych stron internetowych, co jest konse-
kwencją przyjętej przez firmę koncepcji obsługi klienta. Jest ona oparta na założeniu, że 
„klient nie musi się znać na winie, aby degustować dobre wino”. Rosnąca rola internetu 
jako miejsca zaopatrzenia i wzrost zainteresowania nabywców w Polsce tematyką wina 
spowodowały, że przedsiębiorstwo położyło nacisk zarówno na interesujący oraz czytel-
ny wygląd strony, jak i na jej pogłębiony merytoryczny charakter oraz sprawną realizację 
zamówień. Głównymi inwestorami firmy Winezja.pl i partnerami w tym przedsięwzię-
ciu są przedsiębiorstwa Ambra S.A. i JADE Sp. z. o.o.

Koncepcja prowadzenia działalności. Kierownictwo firmy w  interesujący sposób 
definiuje skrót WWW jako „Wygoda, Wybór, Wiedza”. Koncepcja polega na oferowaniu 
klientowi, bez względu na poziom jego wiedzy na temat produktu, możliwości dobo-
ru, spośród około 700 rodzajów pochodzących z całego świata, wina odpowiadającego 
gustowi, komponującego się z potrawą czy okazją. Nie wychodząc z domu, klient może 
zamówić skomponowany zestaw asortymentu rekomendowanego dla danej uroczystości 
przez ekspertów (także z  oceną Roberta Pakera) z  dostawą na następny dzień i  gwa-
rancją braku uszkodzenia dostarczonego towaru. Portal wyróżnia jego społecznościowy 
i edukacyjny charakter. Klienci mogą nie tylko wymieniać się opiniami na temat jakości 
produktu i obsługi, ale konsultować swoją wiedzę, telefonicznie i on-line, radzić się eks-
pertów, poszerzać znajomość kraju, regionu czy winiarni oraz winiarza, od którego po-
chodzą ich zakupy. Jest także możliwość odbycia bezpłatnego kursu winiarskiego, ofero-
wane są wyjazdy enoturystyczne i uczestnictwo w nieodpłatnych degustacjach. Wkrótce 
udostępnione zostaną także filmy prezentujące regiony winiarskie z całego świata. Portal 
personalizuje upodobania poszczególnych klientów, co stwarza możliwość rekomen-
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dacji lub przekazania innych informacji na temat nowych produktów albo tych, które 
mogą potencjalnie klienta interesować. Jest on osadzony na zaawansowanych technolo-
giach informatycznych zintegrowanych pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

Kierownictwo firmy nie ustaje we wdrażaniu nowych pomysłów, traktując Winezja.
pl jak projekt, którego nadrzędnym celem jest pozyskiwanie i dbanie o klienta, a ambi-
cją – rozpoznawalna marka oraz najczęściej odwiedzana strona internetowa w branży, 
elastycznie działająca i wychodząca naprzeciw potrzebom klientów. Sposób realizacji tak 
postawionego celu wspierają kluczowe kompetencje współpracujących parterów, przyj-
mując politykę „0 przypadków”. Do współpracy w  zakresie merytorycznym wybrano 
wybitnego eksperta – kilkukrotnego mistrza Polski sommelierów (Tomasza Koleckiego- 
-Majewicza), dostępność wysokogatunkowych win gwarantowana jest m.in. przez czo-
łowego importera i dystrybutora (Centrum Wina – Dystrybucja S.A.), za zarządzanie 
zapasami i jakość warunków przechowywania odpowiada wiodący operator logistyczny 
w Polsce (Schenker Sp. z o.o.), a logistyka dystrybucji bezpośrednio do klienta jest od-
powiedzialnością głównego lidera wśród dostawców usług kurierskich, ekspresowych 
i paczkowych (UPS Polska Sp. z o.o.). Jedna z najdynamiczniej rozwijających się techno-
logiczne firm w Polsce22 (JADE Sp. z o.o.) tworzy pełne zaplecze funkcjonalności i roz-
woju portalu, wykorzystując technologie światowego lidera dostarczającego oprogramo-
wanie w modelu cloud computing (Microsoft Sp. z o.o.). 

Podstawą sukcesu firmy Winezja.pl jest umiejętność wykorzystania kluczowych 
kompetencji parterów, częstokroć globalnych korporacji, i dopasowanie ich do wspar-
cia własnych kluczowych kompetencji, wizji, celów oraz wymogów krajowego rynku. 
W konsekwencji kreowane są trwałe przewagi konkurencyjne.

Proces realizacji zamówienia jest w  pełni zsynchronizowany pomiędzy partne-
rami. Złożenie zamówienia do godziny 13:30 zapewnia klientowi Winezji.pl dostawę 
na następny dzień w każdym miejscu w Polsce w systemie door-to-door. Usługa ta jest 
elementem kluczowej kompetencji podmiotu z branży usług kurierskich, ekspresowych 
i paczkowych23 – UPS Polska Sp. z o.o.

Zamówienie kompletowane jest z zapasów przechowywanych w magazynach firmy 
Schenker Sp. z o.o. w Teresinie pod Warszawą, co pozwala na korzystanie z efektów ska-
li związanych z utrzymywaniem zapasów przez operatora logistycznego. Opakowania 
wykorzystywane do transportu tak wrażliwych produktów są specjalistycznie testowa-
ne i odpowiadają wymogom stawianym przez standardy ISO. Dzięki ich zastosowaniu 
w  dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, żadne z  zamówień nie dotarło do 
klienta uszkodzone. Proces realizacji zamówienia zaprezentowano na rysunku 3.

Portal Winezja.pl, za pomocą którego składane są zamówienia, został opracowany, 
a  jego funkcjonalność jest na bieżąco uaktualniania, przez firmę JADE Sp. z  o.o. po-
chodzącą z  Torunia. Jest ona doświadczonym dostawcą zintegrowanych rozwiązań  
e-business, wykorzystujących wiedzę i technologię w optymalizacji procesów bizneso-
wych oraz komunikacyjnych przedsiębiorstw. 
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RySUNeK 3. Proces realizacji zamówienia w Winezja.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Za jakość wiedzy związanej z szeroko pojętą branżą winiarską, dostępnej na portalu 
Winezja.pl, odpowiedzialny jest ekspert (sommelier), którego jedną z głównych funkcji 
jest pozyskiwanie wiadomości o nowych produktach poszerzających ofertę firmy i stały 
kontakt z klientami. Ta funkcja związana jest z nieustannymi podróżami po całym świe-
cie i wymaga jednocześnie ciągłych kontaktów z zarządem firmy. 

Zarządzanie strategią i  rozwojem, a  także kreowanie polityki sprzedażowej oraz 
marketingowej, związanej z bieżącą działalnością firmy, jest w gestii dyrektorów firmy, 
której siedziba mieści się w Warszawie. 

Komunikacja w  rozproszonej organizacji. Zespół Winezja.pl to skomplikowana 
i rozproszona geograficzne organizacja, w której każdy z partnerów pełni funkcje, bez 
których cały proces realizacji zamówienia przy założonych standardach nie mógłby być 
realizowany. Stały kontakt i płynna współpraca są zatem niezbędne. W toku bieżącej dzia-
łalności firmy zaistniały trudności związane z synchronizacją jednoczesnego przepływu 
informacji w obrębie całej struktury. Sytuacja ta wiązała się z koniecznością ponoszenia 
zbędnych kosztów związanych z organizacją spotkań i podróży służbowych (transport, 
hotel, wynajem sal), a przede wszystkim z czasem pracy osób zaangażowanych w pro-
cesy decyzyjne. Wszystkie te działania nie dodawały wartości procesowi. Opóźniało to 
podejmowanie decyzji i osłabiało pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

„Rozproszenie organizacyjne i  geograficzne zespołu, który pracuje nad rozwojem 
serwisu oraz brak jednolitej platformy komunikacyjnej i  wspierającej pracę grupową 
prowadziło do strat czasu oraz wiązało się chociażby z wysokimi kosztami podróży służ-
bowych. (…) To ostatni moment na przejście do wdrażania strategii cloud computing”24.
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Właściciele Winezja.pl zdawali sobie sprawę, że zastosowane rozwiązania w mo-
delu tradycyjnym, czyli posiadanie własnych zasobów IT, byłoby inwestycją o  dłu-
gim czasie zwrotu, pociągającą za sobą ogromne nakłady finansowe na infrastruk-
turę IT, jej utrzymanie, dodatkową powierzchnię biurową oraz wyposażenie serwe-
rowni w niezbędne narzędzia gwarantujące ciągłość działania przedsiębiorstwa. Z tą 
świadomością firma przyjęła odpowiednią politykę, będącą standardem pozwalają-
cym na skuteczny przepływ informacji w organizacji, polegającą na wdrożeniu roz-
wiązań w modelu cloud computing. W efekcie przedsiębiorstwo może więcej inwesto-
wać w rozwój biznesu, marketing oraz sprzedaż.

Bazę informatyczną dla Winezja.pl stanowi platforma do zarządzania relacjami 
z  klientami CRM, która pozwoliła na szybkie uruchomienie działalności handlo-
wej na bardzo wymagającym rynku sprzedaży wina. Kolejnym zaplanowanym kro-
kiem w  rozwoju nowoczesnej spółki było wdrożenie pakietu oprogramowania do 
komunikacji, który wspiera pracę zespołową i  skraca czas podejmowania decyzji. 
Sygnalizuje on dostępność pracowników, monitorując ich aktywność i kalendarze, 
obsługuje pocztę elektroniczną, pozwala na prowadzenie błyskawicznej komunika-
cji, umożliwia dostęp do dokumentów we współdzielonej przestrzeni on-line (a za-
tem jednoczesną pracę wszystkich partnerów) i konsultacje z prawnikami w czasie 
rzeczywistym. Umożliwia też organizację wirtualnych konferencji25. Jednocześnie, 
usługi te charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a administrowanie 
nimi nie wymaga wiedzy technicznej. 

System CRM pozwolił firmie Winezja.pl na usprawnienie zarządzania procesa-
mi łańcucha dostaw, pakiet oprogramowania do komunikacji natomiast ujednolicił 
komunikację i umożliwił bieżące zarządzanie organizacją o rozproszonej strukturze, 
odpowiadając na wymogi klientów w czasie rzeczywistym. Jest doskonałym narzę-
dziem wspierającym osiąganie przewag konkurencyjnych poprzez umiejętne zarzą-
dzanie czasem. 

W obydwu przypadkach (CRM i oprogramowanie do komunikacji) pracownicy 
firmy i  partnerzy korzystają z  funkcji za pośrednictwem internetu. Firma ponosi 
opłaty jedynie za wykorzystane zasoby w  modelu subskrypcyjnym, w  cyklu mie-
sięcznym. W  maju 2011  r. koszt korzystania z  powyższych usług w  modelu cloud 
computing wynosił 8,25 euro za jednego użytkownika. W przeciągu najbliższych ko-
lejnych miesięcy będzie on wynosił 5 euro26. Przejście do modelu cloud computing 
trwało pół dnia27, a dołączenie kolejnej osoby korzystającej z wymienionej funkcjo-
nalności trwa 3–5 minut.

Analiza SWOT. Podsumowanie charakterystyki rozwiązania przyjętego przez firmę 
Winezja.pl przedstawia poniższa analiza SWOT będąca wnioskowaniem autorki z prze-
prowadzonej analizy przypadku. Znalazły się w niej zarówno elementy związane z konse-
kwencjami funkcjonowania w modelu outsourcingu, opartego na partnerskiej współpra-
cy z kompetentnymi dostawcami usług, jak i efekty wdrożenia modelu cloud computing.
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Do mocnych stron należą:
 • wysokie kompetencje osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • innowacyjny charakter rozwiązania łączący odmienne kluczowe kompetencje kreu-

jące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa,
 • możliwość ograniczenia (nienabywania) własnych aktywów stałych,
 • redukcja kosztów związanych z działaniami niedodającymi wartości przedsiębiorstwu,
 • optymalizacja procesów i usprawnienie zarządzania,
 • skrócenie czasu podejmowania decyzji, wprowadzania zmian i  reakcji na popyt 

klientów,
 • korzystanie z dopasowanych zasobów dostarczanych w modelu outsourcingu, kreu-

jących i wspierających przewagi konkurencyjne,
 • niskie koszty wejścia w zaawansowane technologie,
 • szybkie uruchomienie usług,
 • możliwość dostępu do osób i zasobów niezależny od ich fizycznej lokalizacji,
 • zmniejszenie poziomu kosztów związanych z podróżami służbowymi,
 • skrócenie czasu związanego z komunikacją pomiędzy zaangażowanymi partnerami,
 • integracja systemów informatycznych pomiędzy współpracującymi parterami,
 • promowanie i silny nacisk na edukację konsumentów,
 • nowoczesna i wygodna forma zakupu,
 • oferta zróżnicowanego asortymentu zaspokajającego różnorodne potrzeby klientów,
 • wyjście naprzeciw koncepcji zrównoważonego rozwoju, np. przez ograniczenie zu-

życia energii elektrycznej, poziomu szkodliwych odpadów przy cyklicznym uaktual-
nianiu zasobów infrastruktury informatycznej, kształtowanie nowych kompetencji 
i rozwoju pracowników.
Słabymi stronami są:

 • brak tłumaczenia strony WWW na języki obce, potencjalnie ograniczający zamó-
wienia obcokrajowców przebywających w Polsce,

 • ograniczenie realizacji zamówień do obszaru Polski,
 • potrzeba konstrukcji planów zabezpieczających ryzyko niepowodzenia we współ-

pracy z partnerami,
 • uzależnienie korzystania z zasobów i możliwości złożenia zamówienia od dostępu 

do internetu.
Do szans umożliwiających dalszy rozwój można zaliczyć:

 • skalowalność rozwiązania zmieniającego się elastycznie w zgodzie z rozwojem biznesu;
 • dynamiczny rozwój polskiej gospodarki;
 • wzrost świadomości konsumentów i wzrost zainteresowania oferowanym produktem;
 • wzrost roli internetu jako kanału zaopatrzenia na rynku B2C;
 • bogacenie się polskiego społeczeństwa;
 • umiejętność podążania za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dodający-

mi wartości w procesie kształtowania relacji z klientem;
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 • budowa bazy danych umożliwiająca personalizację usług świadczonych poszczegól-
nym klientom;

 • fakt, że większość konsumentów kupuje przez internet, ponieważ pozwala im to za-
oszczędzić czas i jest wygodne (wg 44,9 % respondentów), istnieje możliwość łatwe-
go i  szybkiego porównania dużej liczby różnych produktów (39,8  %); na trzecim 
miejscu powodem internetowych zakupów są oszczędności pieniężne (26,4 %)28;

 • rozwój jakości i wachlarza usług świadczonych przez partnerów.
Potencjalne zagrożenia to:

 • konieczność stałego monitoringu jakości pracy partnerów, od których współzależy 
poziom obsługi klienta,

 • konieczność stosowania strategii „ucieczki do przodu” na wysoko konkurencyjnym 
rynku, wymagającej ciągłego doskonalenia wdrożonego rozwiązania,

 • nielojalność partnerów we współpracy,
 • dynamiczny rozwój konkurencji,
 • silna presja cenowa ze strony tradycyjnych form dystrybucji i sprzedaży wina,
 • sezonowość sprzedaży,
 • spadek jakości usług oferowanych przez partnerów,
 • wzrost cen usługodawców,
 • zbytnie uzależnienie się od jakości i zakresu usług świadczonych przez współpracu-

jących partnerów, relatywnie łatwa transferowalność przyjętego rozwiązania przez 
konkurencję,

 • struktura dochodów nabywców korzystających z internetu – niemal 45 % klientów 
sklepów internetowych deklaruje dochody netto niższe niż 2000 zł, około 41 % pla-
suje je na poziomie 2000–5000 zł29.
Badając elementy struktury powyższej analizy SWOT znajdujące się zarów-

no w  otoczeniu przedsiębiorstwa Winezja.pl, jak i  należące do jego słabości oraz 
atutów, można sformułować kilka wniosków stanowiących potencjalne kierunki 
i możliwości dalszego rozwoju. Charakterystyka struktury organizacji firmy, spo-
sób jej zarządzania i niezależne uwarunkowania zewnętrzne dają temu podmiotowi 
możliwość wejścia na nowe, zagraniczne rynki zbytu bez konieczności inwestycji 
w taką działalność gospodarczą. Wynika to głównie z zakresu kompetencji dobra-
nych do współpracy partnerów. 

Wykorzystanie internetu jako kanału dystrybucji i pozyskiwania klientów daje 
możliwość łatwego nawiązania relacji i dołączenia do ofert sklepów spożywczych 
rozwijających swoją sprzedaż właśnie za pomocą internetu. Pozwala również do-
trzeć do grupy klientów, dla których zakupy przez internet są głównym źródłem 
zaopatrzenia. Jednocześnie warto rozważyć promocję marki Winezja.pl na targach 
branżowych i związanych z e-commerce. Wykorzystywane w bieżącej działalności 
narzędzia komunikacji w obrębie firmy i pomiędzy partnerami dają także możli-
wość wprowadzenia modelu telepracy. Takie rozwiązanie zastosowane wśród pra-
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cowników biurowych skutkuje m.in. obniżeniem kosztów wynajmu powierzchni 
biurowych, jak również kosztów i czasu dojazdów do pracy, częstokroć poprawiając 
jej komfort.

Koncepcją prowadzenia działalności przez firmę Winezja.pl jest budowanie relacji 
z klientem i tylko te inwestycje, które spełniają to założenie są rozważane. Dyrektorzy 
rozumieją wzrost kosztów tylko w konsekwencji wzrostu skali prowadzonego biznesu. 
Wszystkie pozostałe działania, niedodające wartości przy realizacji takiej koncepcji, są 
oddawane w outsourcing firmom, które mogą je dostarczyć taniej i lepiej.

Filozofia koncentracji na kluczowych kompetencjach w  Winezja.pl   jest odzwier-
ciedlona nie tylko w modelu dostępu do zasobów informatycznych. Dzięki zastosowa-
niu nowoczesnego modelu biznesowego, polegającego na outsourcingu niekluczowych 
kompetencji, firma nie musi posiadać własnych magazynów, czy sieci sklepów, a jednak 
jej podstawową działalnością i źródłem przychodów jest sprzedaż wina. Winezja.pl nie 
kupuje samochodów i nie zatrudnia kierowców do rozwożenia klientom zakupionych 
towarów. Wszystkie procesy towarzyszące zarządzaniem sprzedażą i łańcuchem dostaw 
odbywają się dzięki wirtualnym rozwiązaniom. Jest to możliwe dzięki pełnej integracji 
ze współpracującymi partnerami30. Tym samym firmę Winezja.pl można nazwać or-
ganizacją wirtualną łączącą kompetencje partnerów umożliwiających osiąganie prze-
wag konkurencyjnych. Przewagi te oparte są na jakości dostarczanych przez partnerów 
usług, eliminacji kosztów niedodających wartości i inwestycjach w relacje z klientami, co 
znajduje odzwierciedlenie w opiniach tych klientów31.

Uruchomiony w maju 2010 r. serwis Winezja.pl stale realizuje z nadwyżką zakładane 
plany sprzedażowe. Portal uzyskał tytuł Strony Roku 2010 – Webstar Internautów (w ka-
tegorii sklep internetowy), a także otrzymał nagrodę Złotej Strony Miesiąca tygodnika 
„Wprost”32.

Zakończenie

Outsourcing od lat cieszy się popularnością wśród przedsiębiorstw poszukujących 
możliwości uelastycznienia działań, obniżki kosztów i wzrostu konkurencyjności. Jego 
rolę dostrzegły nie tylko największe korporacje, ale i firmy sektora małych oraz średnich 
przedsiębiorstw w Polsce. 

Firmy, aby skuteczniej rywalizować na rynku, szukają takiego modelu działania, 
który pozwoli im skupić się na głównym celu swojej działalności i nie angażować się 
w rozwój i utrzymanie funkcji pomocniczych. Umiejętny dobór partnerów wspierają-
cych firmę w  obszarach jej niekluczowych kompetencji daje możliwość nie tylko ob-
niżki kosztów, ale umożliwia też dostęp do narzędzi, za pomocą których podmiot może 
rozwijać swoje kluczowe kompetencje. Z ich wykorzystaniem może wspierać przewagi 
konkurencyjne, a nawet rozwijać nowe obszary działalności. Takie innowacyjne warto-
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ści wychodzą naprzeciw wyzwaniom niepewności popytu z jednej strony, z drugiej zaś 
obniżają koszty funkcjonowania, uwalniając firmę ze zbędnie zamrożonego kapitału na 
rzecz inwestycji w rozwój działalności. 

Przedsiębiorstwa (i inne podmioty) często niepotrzebnie nabywają infrastrukturę IT. 
Tak zamrożony kapitał przewyższa zapotrzebowanie, ponieważ infrastruktura jest za-
zwyczaj kupowana z założeniem „gotowości do obsłużenia” tzw. pików sprzedażowych, 
czyli najwyższych wahań w popycie. W pozostałym okresie infrastruktura nie jest w ta-
kim stopniu wykorzystywana, a posiadane zasoby marnotrawione.

Możliwość synchronizacji potrzeb z zasobami daje outsourcing IT w modelu cloud 
computing. Przykładem ilustrującym wykorzystywanie umiejętności partnerów bizne-
sowych do wspierania rozwoju własnych kluczowych kompetencji i osiągania przewag 
konkurencyjnych za ich pomocą oraz roli modelu cloud computing w zarządzaniu przed-
siębiorstwem jest firma Winezja.pl.

W  modelu cloud computing Winezja.pl może realizować dowolne pod względem 
wielkości zamówienia, bezproblemowo obsługiwać okresy wzmożonej aktywności 
klientów (np. świąteczne). Pozwala to firmie na skupienie się na tym, co należy do jej 
kluczowych kompetencji: budowaniu satysfakcji klienta i sprzedaży wina.

Pracownicy Winezja.pl dzięki systemowi IT mogą obserwować trendy sprzedażowe, 
statusy zamówień klientów oraz ewentualne sygnały o przestojach i na bieżąco wyciągać 
wnioski z takich informacji. Analiza i natychmiastowa reakcja są kluczowe w biznesie 
tak silnie uzależnionym od sprawności funkcjonowania łańcucha dostaw. Dla Winezja.
pl wdrożenie to przede wszystkim większa efektywność, redukcja kosztów związanych 
z obiegiem informacji, a także jasno sprecyzowane dane na temat przydziału zadań w or-
ganizacji oraz wygoda ich realizacji.

Zaangażowanie profesjonalnych partnerów w obszarach wykraczających poza klu-
czowe kompetencje tworzy z  firmy organizację wirtualną, która jednocześnie obniża 
koszty i dostarcza klientowi innowacyjną wartość – produkty (towary i usługi) o lepszej 
jakości dzięki outsourcingowi niekluczowych kompetencji.
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Value innovation by outsourcing of the non-core competencies

Summary

Regardless of the economic situation, the level of costs is a constant reference point 
located in the centre of interest to policymakers. Availability of the highest-level spe-
cialized services is a faster response to discontinuity and uniqueness of the event that 
synchronizes supply with demand, limiting the lost sales opportunities without the need 
for investment in fixed assets. The purpose of outsourcing is to add the value of the 
company in the areas recognized for its competencies as non-core. The verification of 
this argument was carried out based on an innovative business model cloud computing. 
This model is one of the most important trends of creating competitive advantages for 
future business and it is already changing the structure of signs and rules of coopera-
tion in supply chains. Considerations are supported by case study presents Winezja.pl 
company operating on the market for distribution of wines in Poland. It was built on the 
cloud computing model using outsourcing non-core competencies and the acquisition 
of specialized service providers to create value innovation, offering not only goods, but 
a package of services that are of comparative advantage of that entity. As the result, the 
company constantly carries out the planned level of surplus sales.


