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Cześć. Przed nami druga lekcja mówiąca o tym jak skutecznie zacząć wdrożenie HR Dashboard 
w organizacji. Pokażę Ci moją perspektywę kogo zaangażować do projektu budowy HR 
Dashboard. Omówię poszczególne fazy projektu. A wszystko to zaprezentuję Ci z dwóch 
perspektyw:  

• HRBP w dużej organizacji ze wsparciem COE (center of exellence)  
• oraz “samotnego” HR Biznes Partnera w mniejszych organizacjach 

Podsumowując poprzednią lekcję: 

• masz już pogląd na to, co się dzieje w Twoim biznesie, w jakiej fazie rozwoju firmy jesteście 
i jaka jest jej strategia, 

• udało Ci się zebrać bardzo szeroką perspektywę tego co można mierzyć, 
• być może masz już pierwsze przemyślenia, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze 

wskaźników efektywności HR. 

Teraz czas, żeby sformułować zespół projektowy. 

Kogo potrzebujesz na start? 

Spójrzmy najpierw z perspektywy HRBP w dużej organizacji. Jest duża szansa, że są w niej działy 
Center of Excellence (CoE), czyli centra kompetencji. Warto już na etapie początkowym 
zaangażować przedstawiciela działu Compensation&Benefits, odpowiedzialnego za zarządzanie 
wynagrodzeniami, benefitami oraz działu odpowiedzialnego za Rozwój i Rekrutacje. Oczywiście 
firmy są różnie zorganizowane, ważne jednak, żeby poznać perspektywę tych obszarów.  

Często zdarza się, że rolę szefa projektu wdrożenia HR Dashboard przyjmuje C&B Manager, 
ponieważ odpowiada za analitykę HR. Co nie zmienia faktu, że jako HR Biznes Patner, wnosisz 
perspektywę biznesu i w tym projekcie, a szczególnie na tym etapie, odgrywasz kluczową rolę. 
Oczywiście w dużej organizacji może być więcej przedstawicieli HR Biznes Partnerów, np. dla 
kluczowych funkcji w centrali czy regionie.  

Dodatkowo włączamy: 

Przedstawiciela Administracji HR, który pomoże w analizie definicji aktualnych wewnętrznych 
wskaźników, co możemy mieć z systemów IT. To jest skarbnica wiedzy o tym, jakie dane są 
dostępne. Co jest zbierane automatycznie, co ręcznie? Również co można łatwo zmienić / dodać w 
systemie kadrowo-płacowym, jakich nakładów czasu, pieniądza wymagają zmiany, czy są one 
niewielkie, czy też duże, a może system ma ograniczenia, których nie da się ominąć? 
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Kontrolera Finansowego - jeżeli jest dedykowany do działu HR to super, a jak nie to taki, który, np. 
przygotowuje budżet wynagrodzeń, pilnuje rezerw. Jego perspektywa może być bardzo pomocna w 
tworzeniu dashboardu, ponieważ poza czysto merytorycznym stykiem z twardym HR, często jest to 
osoba pracująca z zarządem, rozumiejąca oczekiwanie właścicieli i na pewno też analityczna.  

W zależności od potrzeb być może warto też wcześniej porozmawiać bądź zaprosić na sesję 
projektową analityka z obszaru sprzedaży (w dużych organizacjach są działy sales excellence i 
mają bardzo zaawansowane działy analityczne). 

W grupie projektowej złożonej z wyżej wspomnianych przedstawicieli i oczywiście 
HRBP, odpowiadamy sobie, na bazie wcześniejszej analizy, co warto mierzyć. A potem testujemy 
koncepcje na większej liczbie osób z HR i “zaprzyjaźnionych” osób w biznesie. Przez 
zaprzyjaźnionych rozumiem osoby, które są nam życzliwe, mają szerszą perspektywę biznesową i 
mogą dać nam cenne wskazówki. 

Mając już bardziej konkretne koncepcje, nazwijmy to PROTOTYPEM, nie zapomnijmy przetestować 
tego na przedstawicielach biznesu, do których będziemy adresować nasz HR Dashboard. 

W przypadku HR Biznes Partnera z małej firmy, który w zasadzie jest alfa i omegą, i obejmuje swoją 
rolą wszystkie funkcje w HR, wdrożenie HR Dashboard jest również możliwe. Nie poddawaj się, bo 
nigdy nie jesteś sam. Jeżeli w głowie rodzi Ci się fajna koncepcja, zainteresuj nią szefa firmy. Zapytaj, 
czy możesz prosić o wsparcie osoby z finansów, poszukaj też analitycznych głów w firmie (w 
sprzedaży, produkcji).  

Warto jednak mierzyć siły na zamiary i skupić się na znalezieniu kluczowych miar. Zapewne ciężar 
przygotowania raportu spadnie na Twoje barki, mając jednak wsparcie w biznesie to może okazać 
się nie aż tak trudne, jak się wydawało na początku. 

Przejdźmy teraz do kroków projektu wdrożenia HR Dashboard, czyli takiego high level project plan. 
Omówię poszczególne fazy projektu: 

Faza wstępna – to zarys koncepcji 

• czyli zebranie informacji o kontekście biznesowym, kontekście zewnętrznym (o tym 
mówiliśmy w Lekcji 1), 

• formułujemy grupę projektową według wspomnianych wskazówek, 
• a także wybieramy wstępną grupę KPI – rekomendacje, jak to robić przedstawię w kolejnych 

lekcjach. 

Kolejna faza projektowa – to wypracowanie i test prototypu 

• w tej fazie warsztatowo pracuje szersza grupa projektowa; jej zadaniem jest odpowiedź na 
pytanie, które KPI warto wziąć do prototypu; 

• następnie analizuje powstały prototyp pod kątem, co potrafimy mierzyć dzisiaj, co wymaga 
jakiegoś wysiłku organizacyjnego bądź inwestycji w zmiany w systemie IT; 
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• grupa projektowa wypracowuje również wstępne definicje KPI i zasady ich mierzenia. W 
wyniku dyskusji odrzuca bądź wymienia część KPI; 

• efektem pracy grupy projektowej jest prototyp HR Dashboard, który następnie jest 
testowany w biznesie; 

• zebrane uwagi posłużą do naniesienia finalnych poprawek. 

 
Kolejną fazą projektową jest tzw. DRY RUN, czyli uruchomienie Dashboardu, wewnętrznie, w 
ramach działu HR, jeszcze nie publikując go szeroko w organizacji: 

• to ten moment, w którym jesteście gotowi z finalną listą KPI i ich definicjami, zasadami ich 
mierzenia, a także wybraliście odpowiednie narzędzia do publikowania raportu. Może to być 
Excel, Power BI; dostępnych narzędziach więcej dowiesz się w Module 3, do którego 
zaprosiłem gościa specjalnego, który jest ekspertem w tej dziedzinie; 
 

• równolegle dobrze jest zadbać o przeszkolenie kluczowych użytkowników w ramach zespołu 
HR, w zakresie korzystania z raportów, interpretacji danych oraz dostrzegania związków 
przyczynowo-skutkowych; 

 

• celem tej fazy jest przede wszystkim wyeliminowanie ostatnich błędów w raporcie i zdobycie 
praktycznych doświadczeń w używaniu HR Dashboardu przez zespół HR. 

 

Ostatnia faza – to wdrożenie i utrzymanie HR Dashboard 

• tutaj planujemy kick-off finalnej wersji, czyli oficjalne uruchomienie Dashboardu w 
organizacji; 
 

• kluczowe jest zaangażowane HR Biznes Partnera, który organizuje cykliczne spotkania z 
biznesem na różnych poziomach organizacji według ustalonego planu; 

 

• na etapie wdrożenia ważne są regularne i częste spotkania zespołu HR w celu omawiania 
danych w szerszym kontekście i wzajemnego wsparcia; 

 

• dobrze jest przeglądać i uzupełniać Dashboard o KPI, które stają się ważne dla biznesu. 

W materiałach do tej lekcji znajdziesz plik Excel z omówionymi etapami projektu, pomocny w 
przygotowaniu swojego planu wdrożenia HR Dashboard. Pamiętaj o uzupełnieniu dat, 
odpowiedzialności oraz dopisz kroki specyficzne dla swojej organizacji.  

Zapoznaj się również z zadaniem domowym. 
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