
CZYM ODZNACZAJĄ SIĘ NAJLEPSI? OCEŃ SWOJE CENTRUM USŁUG  
Sprawnie i efektywnie funkcjonujące Centra Usług Biznesowych są w stanie spełnić większość z poniżej wymienionych kryteriów.

         Jak działa Twoje Centrum Usług?

Strategia 

□ Czy utworzenie Centrum przyniosło oczekiwane oszczędności?

□ Czy docelowe wartości mierników KPI zostały osiągnięte?

Zakres usług 

□ Czy Centrum świadczy usługi złożone, generujące wartość
dodaną dla organizacji?

□ Czy zakres świadczonych usług został rozszerzony o kolejne
procesy i funkcje?

□ Czy zakres świadczonych usług został rozszerzony o kolejne

jednostki?

Procesy 

□ Czy realizowane procesy są wystandaryzowane pomiędzy
jednostkami / regionami / systemami?

□ Czy procesy odzwierciedlają najlepsze praktyki rynkowe?

□ Czy wartości wskaźników wydajności (KPI) reprezentują
najwyższe wyniki dla grupy porównawczej?

□ Czy w Centrum obowiązuje kultura ciągłego poprawiania jakości
i efektywności?

□ Czy stosowane są odpowiednie mechanizmy kontroli
i monitorowania?

Zarządzanie jakością usług

□ Czy Centrum jest zaufanym partnerem biznesowym dla
jednostek obsługiwanych / organizacji?

□ Czy raportowane mierniki określone w umowie serwisowej (SLA)
są konsekwentnie osiągane?

□ Czy mierzona jest satysfakcja klienta, a jego oczekiwania
i informacja zwrotna odpowiednio adresowane?

Management Consulting

Centrum Usług 
– ocena potencjału optymalizacji

Organizacja i pracownicy 

□ Czy osiągnięcia pracowników są odpowiednio wyróżniane
i nagradzane?

□ Czy wdrożony został system oceny pracowników?

□ Czy Centrum stosuje najlepsze praktyki organizacyjne (np. zakres
kontroli, warstwy zarządzania)?

□ Czy personel Centrum posiada odpowiednie kwalifikacje
wymagane na zajmowanym stanowisku?

□ Czy poziom wskaźnika rotacji pracowników jest niski?

□ Czy Centrum jest skalowane?

Technologia (rozwiązania IT)

□ Czy poziom automatyzacji jest wysoki?

□ Czy wdrażane rozwiązania technologiczne odpowiadają na
potrzeby biznesowe?

□ Czy zostały wdrożone rozwiązania samoobsługowe, spełniające
oczekiwania klientów Centrum?

Lokalizacja

□ Czy lokalizacja Centrum stanowi optymalne miejsce do
świadczenia tego typu usług?

□ Czy otoczenie Centrum sprzyja dynamicznemu rozwojowi?



Wsparcie KPMG

Korzyści

KPMG współpracując z organizacjami, pomaga w szybkiej ocenie możliwości usprawnień, na podstawie której przygotowuje program 
optymalizacji oraz plan ich wdrożenia, odblokowując potencjał i kreując wartość dodaną. Metodyka i podejście KPMG składa się z 3 głównych 
etapów: 

Wysokoszczeblowe analizy stanu 
obecnego Centrum pod kątem  
6 kryteriów: lokalizacja, procesy, 
personel, organizacja, kontrola 
i technologia

• Analiza porównawcza
(benchmarking) wybranych
wskaźników KPI do najlepszych
praktyk rynkowych

• Ocena Centrum (stan obecny, luki
w stosunku do najlepszych praktyk,
obszary z potencjałem do poprawy)

Identyfikacja konkretnych rozwiązań 
optymalizacyjnych, na podstawie 
sprawdzonych najlepszych praktyk 
i doświadczeń, dostosowanych do 
indywidulanej sytuacji Centrum 

• Rekomendacja usprawnień
uzupełniona o analizy kosztów
i korzyści

• Program optymalizacyjny

• Zainicjowanie „quick wins”

Wsparcie w implementacji inicjatyw 
optymalizacyjnych

• Plan rozwiązań optymalizacyjnych
oraz harmonogram ich wdrożenia

• Wsparcie we wdrożeniu

• Identyfikacja kolejnej fazy
optymalizacyjnej

• Warsztat optymalizacyjny
ukierunkowujący pracowników na
kulturę ciągłych usprawnień (ang.
continuous improvement)

1. DIAGNOZA 2. REKOMENDACJE 3. WDROŻENIE

Redukcja kosztów (oszczędności 
na średnim poziomie 25%)

Kultura ciągłego 
doskonalenia

Wysoka jakość świadczonych 
usług (efektywność i wydajność)

Koncentracja na  
rozwoju Centrum

Integracja procesów, technologii, 
zarządzania danymi oraz raportowania

Zwiększona  
produktywność personelu

$

Globalne centrum kompetencyjne KPMG 
(Global SSOA Centre of Excellence) na bieżąco prowadzi analizy i ekspertyzy, określając najlepsze praktyki z zakresu centrów usług 
i outsourcingu. Eksperci z całego świata pracują nad udoskonaleniem metodyki, dostosowując ją do zmieniających się trendów, 
potrzeb i oczekiwań organizacji.

W 2011 roku EquaTerra Inc. i jej spółki zależne zostały nabyte przez KPMG. Korzystając z efektu synergii, oferują wysokiej 
jakości wsparcie w transformacji usług biznesowych w celu poprawy organizacji, zwiększenia elastyczności i zapewnienia 
zrównoważonego wzrostu. 

Od 2009 roku KPMG jest wyróżniane w prestiżowym rankingu IAOP Global Outsourcing jako najlepsi doradcy dla sektora usług 
wsparcia biznesu. W 2012 roku KPMG zostało nagrodzone pierwszym miejscem. 

KPMG zostało wyróżnione w raporcie HfS jako wiodący ekspert rozwiązań zarządczych z zakresu centrum usług i outsourcingu 
(Governance Solution HfS Blueprint Report, 2014). 

KPMG przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie w eksperckich publikacjach, które wspierają przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia 
i zarządzania centrami usług.

Dlaczego KPMG?

KPMG jest uznanym liderem na rynku doradztwa dla centrów usług i outsourcingu.
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