
Rozwój modeli organizacyjnych dla usług biznesowych wykracza poza 
centra świadczące wsparcie dla pojedynczych funkcji, czy regionów. 
Przedsiębiorstwa przedefiniowują swoje Centra Usług Wspólnych, 
kontynuując transformację z poziomów zdecentralizowanych, poprzez 
rozwiązania regionalne i obszarowe, do koncentrycznych modelów 
typu „hub and spoke”; tworząc nowoczesne, wielofunkcyjne, globalne 
centra usług biznesowych Global Business Services (GBS). 
Organizacje powinny być świadome poziomu dojrzałości Centrum, 
który pomoże, m.in. w:

• mierzeniu postępów w ich ciągłym doskonaleniu,

• zrozumieniu, w jakim kierunku skupiać działania rozwojowe,

• zmniejszenia ryzyka stagnacji i regresji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, KPMG opracowało 
5-poziomowy model dojrzałości GBS, który wspiera organizacje
w ocenie i rozwoju ich Centrów Usług.
Jest to ustrukturyzowane podejście do mierzenia potencjału
GBS oraz zrozumienia wymogów i potrzeb dla osiągnięcia pełnej
dojrzałości organizacyjnej.

Krzywa dojrzałości Centrum GBS 
(Global Business Services)

ROZPROSZONY 

• Zdecentralizowany
model usług wsparcia
z duplikowanymi
funkcjami, procesami
oraz technologią;

• niewielka centralna
kontrola i zarządzanie
obszarami wsparcia
(back-office);

• brak outsourcingu.

< 10% 

• redukcja kosztów
jednorazowych

20% 

• arbitraż płacowy

• redukcja
kosztów stałych
(skalowalność)

25% 

• dalszy arbitraż
płacowy

• poprawa
efektywności

30-35%

• optymizacja
pracochłonności
i wydajności

40% + 

• Kreowanie wartości
versus redukcja kosztów

ZRACJONALIZOWANY

• centralizacja obszaru
wsparcia; z reguły
dla jednej funkcji
i lokalizacji;

• jednostki
wykorzystujące
ekonomię skali
dla transakcyjnych
procesów poprzez
model Centrum
Usług Wspólnych lub
outsourcing.

ZOPTYMALIZOWANY

• orientacja
funkcjonalna;

• globalne centra
usług z różnicami
w zakresie
usług, poziomem
standaryzacji,
rozwiązań
technologicznych;

• niezintegrowane
wewnętrzne zasoby;

• wykorzystanie
outsourcingu.

STRATEGICZNY

• wielofunkcyjne
procesy biznesowe;

• wspólna platforma
/ technologia
informacyjna;

• precyzyjny podział
odpowiedzialności
i zarządzania;

• optymalizacja
wykorzystania
zasobów
zewnętrznych i
wewnętrznych.

ZINTEGROWANY

• wielokanałowe
świadczenie usług
(outsourcing,
centra usług, centra
kompetencyjne);

• wielofunkcyjny zakres
zadań transakcyjnych,
analitycznych
i specjalistycznych;

• globalny właściciel
procesów – zarządzanie
procesami „end-to-
end”.

Poziom 5 
– Global Business Services

Poziom 4 
– Zintegrowane usługi

Ryzyko
stagnacji i regresji

Poziom 3 
– Wielofunkcyjne Centrum

Usług

Poziom 2 
– Centrum Usług dla 1 funkcji

Poziom 1 
– Rozproszone usługi wsparcia
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Management Consulting

Ocena dojrzałości  
Centrum Usług Biznesowych



Metodyka KPMG Dobrze zarządzana organizacja GBS przynosi znaczące 
korzyściOcena Dojrzałości KPMG przeprowadzana jest na podstawie 

najlepszych praktyk globalnych organizacji, obejmujących 
kluczowe czynniki i działania wpływające na sukces 
organizacji.

Ocena dojrzałości KPMG pomaga przedsiębiorstwom 
w osiągnięciu modelu usług zorientowanego na klienta 
oraz kreującego wartość dodaną dla organizacji:

Główne rezultaty Oceny Dojrzałości KPMG: 
diagnoza obecnego poziomu dojrzałości organizacji, 
ustalenie kierunków dla przyszłego rozwoju, 
wsparcie procesu decyzyjnego, w tym 
tworzeniu wizji i strategii GBS oraz 
przedsiębiorstwa.

1.
2.
3.

Centra Usług Biznesowych oraz organizacje 
GBS rozszerzają zakres usług o złożone procesy 
tworzące wartość dodaną dla organizacji, jak np. 
innowacyjne usługi sprzedawane do jednostek 
biznesowych, doradztwo procesowe, analityczne 
centra kompetencyjne (CoE).

Dojrzałe organizacje czerpią korzyści nie 
tylko wynikające z arbitrażu płacowego, czy 
ekonomii skali. Rozwijając swoje doświadczenie 
i ekspertyzę procesową oraz katalog usług, nie 
tylko wspierają biznes poprzez zadania 
transakcyjne, ale przede wszystkim integrują się 
z nim i wspólnie rozwijają. 

Organizacje GBS ulepszają swoje relacje 
z organizacją poprzez strategiczne partnerstwo 
biznesowe, realizując wspólne projekty 
i inicjatywy (np. wsparcie decyzyjne i zarządzanie 
ryzykiem).

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.

1. Świadomy 3.  
Praktykujący

4.  
Udoskonalany 5. Wiodący2.  

Rozwijający się

strategia

usługi

wartość

operacje  
i technologia

organizacja

organizacja najlepsze praktyki

Dlaczego KPMG?

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