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MODUŁ 1 

JAK ZACZĄĆ? 

LEKCJA 1 

HR Dashboard – to naprawdę nie jest trudne! 
 
Cześć. Przed nami pierwsza lekcja wprowadzająca na drogę do działania. Pomogę Ci 
przełamać stereotyp, że zbudowanie kultury mierzenia w HR to wyzwanie godne lotu na Marsa. 
Pokażę Ci, jak się skutecznie przygotować do wdrożenia HR Dashboard. A wszystko to z 
perspektywy HR Biznes Partnera. 

 
Często słyszymy stereotypowo, że HR z liczbami jest na bakier. Myślimy, jakież to trudne zadanie 
ten HR Dashboard. Mówimy sobie – no tak, jak ktoś pochodzi z twardego HR, to jemu jest łatwiej, 
bo ma umysł analityczny, a my pracujemy z ludźmi, z emocjami, całe życie w tzw. miękkim HR. I tak 
rośnie w naszej głowie, że ten HR Dashboard to coś wielkiego, trudnego, wymagającego śledzenia 
wielkiej ilości danych zewnętrznych, wewnętrznych. To często blokada nr jeden, żeby wdrożyć 
kulturę mierzenia w HR. 

Drugi aspekt – chcemy iść za trendem, słyszymy, że firma X, Y ma HR Dashboard,  że następuje 
transformacja firm w kierunku data-driven organizations. Więc my też chcemy tak działać. Idziemy 
za modą, ściągamy wielkie badania, giniemy w gąszczu KPI. A tak naprawdę zapominamy często 
zadać sobie pytanie - po co nam ten HR  Dashboard?  Jaki cel ma realizować? Co aktualnie dzieje 
się w firmie? Jakie mamy wyzwania dzisiaj i w przyszłości? Co takiego dzieje się w samym HR? Czy 
zmieniamy jakieś procesy? Mamy jakiś problem, nad którym pracujemy?  Czyli nie zaczynamy od 
podstaw.  Ale może wszystko po kolei. 

Najpierw zajmijmy się wielkim strachem – „To jest trudne”. 

Po pierwsze powiedzmy sobie, że mierzenie kilku KPI jest lepsze od nie mierzenia.  
Czy mierzenie kilku KPI jest naprawdę niemożliwe? Czy potrzebujemy do tego sztabu ludzi, 
umiejętności master analityka? Otóż nie, jedyna trudność to decyzja co warto mierzyć. O tym będzie 
więcej w kolejnych lekcjach. Ale jeżeli nie masz zasobów, zaawansowanych umiejętności 
analitycznych, skup się na podstawach. 
 
Inspiracyjnie warto przejrzeć dostępne badania/benchmarki, często publikowane przez firmy 
doradcze, np. Deloitte, E&Y, Sedlak& Sedlak, KornFerry. Jest tam wiele wskazówek, co i jak mierzyć.  
 
Zanim jednak ugrzęźniesz i przytłoczysz się ilością KPI, kluczowe jest dobre zrozumienie: 

• strategii firmy i jej wpływu na kapitał ludzki we wszystkich obszarach: i tych twardych 
budżetowych, i tych miękkich związanych z rozwojem, rekrutacja,  
 

• na jakim etapie rozwoju jest Twoja firma,  
• co w danym momencie jest dla niej ważne. 
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PIERWSZY KROK to seria rozmów z biznesem, finansami. Zorganizuj spotkanie z: 
 

• prezesem/właścicielem/zarządem – celem spotkania jest dobre zrozumienie strategii, 
kierunków rozwoju firmy, a następnie przemyślenie jej z perspektywy kapitału ludzkiego 
 

• szefem sprzedaży – sprzedaż to serce firmy napędzające przychody; czy znasz strategię 
komercyjną ? Czy wiesz z jakimi wyzwaniami mierzy się sprzedaż? Czy ważniejsza jest 
rekrutacja, czy może rozwój specyficznych kompetencji? Jak wygląda aspekt utrzymania 
pracowników, motywacja – od czego zależy premia, jak jest agresywna itd. 

 
• szefem operacyjnym (logistyka, produkcja) – jakie wyzwania są w procesie dystrybucji i 

produkcji produktu? Czy twoja produkcja ma program TQM?  Jakie miary swojej 
efektywności posiada? Jak zarządzanie kapitałem ludzkim wpływa na tę efektywność oraz 
jakość produktów? Jakie wyzwania ma z utrzymaniem i pozyskaniem talentów, i kluczowych 
kompetencji? 
 

• szefem finansów/kontrolingu – jak organizacja podchodzi do budżetowania? Jakie 
parametry związane z ludźmi są już mierzone? Co od strony kosztów i przychodów jest 
wyzwaniem? Jak wygląda P&L firmy? Czy firma stawia mocniej na przychody, czy też jest to 
biznes niskomarżowy i walka o koszty jest bardzo istotna? Dowiedz się jaki % w kosztach 
stanowią koszty ludzi oraz koszty HR.   

 

Po tej serii spotkań, czy też przejrzenia materiałów wewnątrz firmowych, zastanów się co jest dla 
firmy ważne? jakie aspekty wziąć pod uwagę szukając kluczowych KPI? Na tej podstawie możesz 
wyselekcjonować pierwsze KPI z wielu dostępnych. 

DRUGI KROK to nie zapomnieć o własnym podwórku, być może, np. zmieniacie jakiś proces HRowy 
w firmie, albo doskonalicie candidate/employee experience. Warto przemyśleć jak mierzyć te 
działania, bo wtedy dopiero można ocenić ich skuteczność, efektywność. To pozwoli na 
wyselekcjonowanie KPI dla własnego obszaru.  

I tutaj dochodzimy do sedna, czyli pytania PO CO W OGÓLE MIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ HR? 
Dlaczego to jest tak ważne?  

Przede wszystkim jest to język biznesu, więc warto się nim posługiwać. Dzięki danym możemy 
rozmawiać o faktach, być skuteczniejsi w działaniach.  
 
Pamiętam  ze swoich doświadczeń, jak przez lata rozmowy budżetowe z zarządem wyglądały tak, 
że zarząd patrzył na wielkie liczby i mówił w tym roku budżet na koszty ścinamy o 2mln.  Potem w 
trakcie roku szukało się jak to uzyskać, to HR był ten zły co mroził, nie dawał podwyżek, rodziło to 
frustracje, często błędne decyzje. Tworząc HR Dashboard i kulturę mierzenia w firmie, kolejna 
rozmowa budżetowa z zarządem przebiegała zupełnie inaczej. Pokazując koszty na następny rok i 
słysząc, że takiego wzrostu nie może  być, zaczęliśmy rozmawiać z zarządem o konkretach, czyli jak 
ma nie być 2mln to z czego rezygnujemy: z części benefitów, zwolnimy ludzi, nie zaproponujemy 



MODUŁ 1  LEKCJA 1  

HR KPIs. Jak mierzyć efektywność? 

      www.hrpowermentor.com © 2021 HR Power Mentor. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 
3 

 

podwyżek, zlikwidujemy program ubezpieczeń, itd. Raptem te 2mln stały się namacalne, a nie 
wirtualne. Dzięki dostępnym danym pojawiły się też inne alternatywy, np. że jak zmniejszymy o 30% 
rezerwę urlopową to mamy 1mln, że planując inaczej czas pracy mamy 200 tys mniej w 
nadgodzinach. Taką dyskusją zakończyliśmy etap, w którym to HR odpowiada operacyjnie za koszty, 
a strategicznie je planuje z biznesem. 
  
Takich przykładów można mnożyć, nie tylko w sferze kosztów, ale wszelkich działań, które dotykają 
kapitału ludzkiego. Dzięki KPI można identyfikować miejsca, gdzie coś nie działa, przewidzieć 
przyszłe problemy. Np. szukamy odpowiedzi dlaczego rotacja w jednym z oddziałów firmy jest tak 
znacząco większa: bo rynek specyficzny? bo może błędy w zarządzaniu? a może pracownicy nie 
mają dogodnego dojazdu itd. Liczby naprowadzają nas na trop a usprawniając działania mówią nam 
czy jesteśmy na dobrej drodze, czy coś się zmienia.  

Jak się chwyci tego bakcyla to HR Dashboard zaczyna być wielką siłą i przygodą. Kolejne lekcje 
pomogą Ci przygotować się do tej drogi.  

Zapoznaj się z zadaniem domowym. 
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