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MODUŁ 2 

HR DASHBOARD – JAK SKUTECZNIE OMINĄĆ 
RAFY? 
LEKCJA 1 

Mnogość KPI – jak nie zwariować? 
 

Cześć. W module 1 omówiliśmy od czego zacząć projekt wdrożenia HR Dashboard. W tym 
module podzielę się z Tobą, jak skutecznie dobrać zestaw KPI i ominąć ewentualne pułapki 
czy trudności. 

W tej lekcji: 

• pomogę Ci zmierzyć się z największą pułapką, jaką jest mnogość KPI i ryzyko przeskalowania 
HR Dashboard, 

• dowiesz się czy istniej standardowy zestaw KPI, 
• zaprezentuję przykładowy zbiór KPI. 

 

Na początku myśląc o HR Dashboard wydaje nam się, że nie ma zbyt wielu wskaźników, natomiast 
jak zgłębiamy temat to okazuje się, że zalewa nas całe morze KPI i pojawia się pytanie: jak się w 
tym odnaleźć, co wybrać? 

Pierwszy trop już masz, to dobra wiedza o biznesie i kluczowych wyzwaniach w firmie. Drugi, to co 
się dzieje w ramach działań HR. To pozwala na pierwszą selekcję.  

Spróbujmy zmierzyć się razem z tą mnogością HR KPI. Przygotowałem przykładową listę 
wskaźników efektywności. Jest ich ponad 70 a zapewniam Cię, że może być ich znacznie więcej. 
Podzieliłem je na następujące obszary: 

• Finansowo-strategiczne 
• Operacyjne 
• Rekrutacyjne 
• Rozwojowe 
• Administracji Personalnej 
• Efektywność HR 
• Inne 

To zresztą pierwsza wskazówka, jak można je trochę uporządkować. Ważne, żebyśmy mieli 
reprezentanta każdego obszaru, jednak nie musimy mieć ich  wszystkich. Przejdźmy wspólnie przez 
przykłady. 
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KPI Finansowo-Strategiczne 

 

 
 
To grupa KPIs szczególnie ulubiona przez zarządy. Bardzo często w dashboardach pokazywany jest 
aspekt wykorzystania budżetu wynagrodzeń lub poziom zatrudnienia. Warto pochylić się również 
nad takimi KPI, jak rentowność, produktywność, efektywność kosztowa. To pozycje, które są 
świetnie zrozumiałe dla osób pracujących strategicznie, planujących zasoby i ich wykorzystanie.  
Czy podejść bardziej kosztowo czy od strony przychodowej? – to właśnie zależy od charakteru 
biznesu. Kiedy walka jest mocna o koszty, biznes jest niskomarżowy – patrzymy na koszty. Kiedy 
skalujemy biznes i przychody i akceptujemy wzrost kosztów – patrzymy na produktywność, bądź 
rentowność.  Czy brać pod uwagę przychód czy zysk? Krótka rozmowa z Dyrektorem Finansowym i 
będzie jasne :) 

KPI Operacyjne 
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To ważny element Dashboardu, którym dzielimy się regularnie z biznesem. Jednak nie wszystkie z 
nich musimy wybrać, możemy je mierzyć w różny sposób. Fluktuacja, absencja to kluczowe KPI, ale 
możemy je bardzo różnie mierzyć. Którą wersję wybrać – bardzo zależy od Twojej organizacji. Ważne 
jest, żeby definicja była czytelna dla użytkowników.  

Przykładem może być fluktuacja, w której można uwzględnić tylko pracowników którzy odeszli albo 
przyszli i odeszli, w okresie mierzonym. Pierwszy skupia się na aspekcie odejść pracowników. Drugi 
pokazuje, tzw. natężenie ruchu pracowników, a co za tym idzie, np. obciążenie onboardingiem, 
szkoleniami, realizacją exit interivews. Można też skupić się tylko na odejściach niepożądanych.  

Kolejny aspekt to czy mierzyć do danego okresu czy poprzedniego okresu. Jeżeli wybierzemy drugą 
opcję to znaczy, że interesuje nas trend czy rośnie, czy maleje.  

Jak widzisz podejść jest dużo, dlatego wraz z grupą projektową a potem biznesem warto się 
zastanowić, co jest dla Twojej organizacji ważne.  

Kolejnymi często stosowanymi KPI są: poziom wykorzystania urlopów, absencja, nadgodziny. 
Jednak nie muszą się koniecznie znaleźć w regularnym raporcie, szczególnie w sytuacji, gdy w 
Twojej firmie nie ma problemu w tych obszarach. Warto je jednak, np. raz na pół roku monitorować. 

Reszta wskaźników mocno już zależy od specyfiki Twojej firmy. Np. wskaźnik premiowania – czy 
zauważasz problem? Czy premie stanowią duży udział w wynagrodzeniach? Wypadkowość – np. 
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zależy jaka jest specyfika Twojego biznesu: czy walczycie aktualnie o zmniejszenie liczby 
wypadków? np. na produkcji lub wśród kierowców zawodowych. Jeżeli tak, to warto ten KPI mieć i 
monitorować regularnie. 

Ciekawym wskaźnikiem jest wskaźnik satysfakcji i zaangażowania, według danych publikowanych 
w tym roku przez Sage, 83% C-suite poszukuje tego wskaźnika, a tylko 14% HR Dashboard go 
uwzględnia. Nie wszystkie firmy realizują badanie zaangażowania, a dodatkowo można się 
zastanawiać, jak to monitorować  regularnie, a nie np. raz do roku.  

Ciekawym podejściem jest monitorowanie spadku absencji krótkich w ogólnej liczbie. Organizacje 
budujące angażujące środowisko pracy mają je na dużo niższym poziomie. Wzrost oznacza, że coś 
może się dziać w organizacji, a spadek może być dobrym sygnałem, że podjęte przez organizację 
działania przynoszą skutek. 

KPI Rekrutacyjne 

 

 
 

Wiele z tych wskaźników dotyczy już bezpośrednio Nas, HRowców i efektywności działania 
procesów, za które jesteśmy odpowiedzialni. Wiedza jaka z nich płynie może być bardzo przydatna 
biznesowo, np. czas obsadzenia stanowiska może być dobrym punktem wyjścia do rozmowy z 
menedżerami o planach zatrudnienia  (np. przy otwarciu nowej linii biznesowej). Jeżeli nasz 
aktualny wskaźnik czasu obsadzenia stanowiska jest za słaby, to wymaga dyskusji co potrzebujemy 
zrobić, czy, np. zwiększamy zatrudnienie w rekrutacji, częściowo outsourcujemy, może obecnie coś 
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robimy niewłaściwie, a może powinniśmy inaczej? Taka merytoryczna dyskusja zastępuje często 
nierealne oczekiwania, że mamy zatrudnić za miesiąc „X” osób, a my mamy średni czas rekrutacji, 
np. 2 razy dłuższy.  

Który KPI wybrać? – to znowu zależy mocno od stadium rozwoju biznesu albo jego charakteru. Bo 
jeżeli rekrutacja w Twojej firmie to proces ciągły, bo np. rozwijacie biznes lub biznesowo jest taniej 
pozyskiwać nowe osoby niż płacić im więcej, to musisz mieć niemalże żołnierskie podejście do tego 
procesu i go dokładnie opomiarować na różnych etapach tak, żeby działać jak najefektywniej. Nie 
mierzysz to działasz po omacku. Proste! 

KPI Rozwojowe 

 

 
 

Bardzo podobne podejście, jak przy KPI Rekrutacyjnych. Możesz też wybrać jeden kluczowy 
wskaźnik, który będziesz raportował biznesowi, a pozostałe mierzył na wewnętrzne potrzeby 
zespołu HR. 

Wskaźnikami, którymi często interesują się zarządy to wskaźnik Kadry rezerwowej, Rotacja lub 
Retencja talentów – alternatywnie osób z wysokimi wynikami. 
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KPI Administracji Personalnej 
 

 
 
To bardzo ciekawy aspekt, a często pomijany. Stosowany tam, gdzie organizacja mocno walczy o 
poprawę Employee Experience, czyli doświadczeń i wrażeń pracownika, które gromadzi w czasie 
pracy w firmie. Ale możliwa tam, gdzie są dobrze ułożone procesy i opomiarowane. Szczególnie 
często widać te miary w modelu z HR Shared Services Center. Warto przemyśleć czy możemy coś 
w tym aspekcie mierzyć. 

KPI Efektywność HR 

 

 
 

Często lubianym KPI jest efektywność HR mierzona jako liczba HR-owców na liczbę pracowników. 
Jeżeli mamy dostęp do wiarygodnych benchmarków w tym zakresie, warto się porównać z innymi. 
Czasami to argument, że jest nas za mało w organizacji. 

Inne 
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Na koniec kilka przykładów wskaźników, mniej standardowych, jako inspiracja do wdrożenia w 
Twojej firmie. Np. wskaźnik Efektywności Organizacyjnej może być ważny dla firm działających w 
oparciu o ISO. Wskaźniki o równym traktowaniu są niemalże must have w globalnym raportowaniu 
i jest duża szansa, że pracując w międzynarodowej firmę będziesz raportować takie dane, a zarząd 
może się tym interesować i warto mieć ten wskaźnik regularnie w HR Dashboard. 

Pokazałem szeroki zakres KPI, a także przybliżyłem, jak podejść racjonalnie do wyboru oraz jak 
ważne są definicje poszczególnych wskaźników, czyli sposób mierzenia danego KPI. 
Dostosowujemy je zawsze do specyfiki naszej organizacji. Dlatego tak bardzo jestem przeciwny 
automatyzmowi w podejściu, bezwiednemu kopiowaniu, uleganiu trendom bez głębszej 
autorefleksji nad potrzebami firmy. 

Często zadaje mi się też pytanie czy jest magiczny zestaw kluczowych wskaźników, które są 
murowanymi kandydatami żeby znaleźć się w dashboardzie. Nie każdy ma zasoby na wielkie 
dashboardy lub chce zacząć od czegoś uniwersalnego, ale istotnego. Tutaj odpowiedź w zasadzie 
jest prosta. Moim zdaniem must have są KPI związane z bottom line, czyli tzw. końcowym wyniku 
firmy, czyli: 

• Budżet wynagrodzeń  
• Rotacja (fluktuacja)  
• Absencja 
• Wykorzystanie urlopów  
• FTE / HC  
• Liczba nadgodzin lub ich wartość 

Jeżeli nawet wszystkich nie umieszczamy w głównym raporcie to jest to zestaw, który powinniśmy 
śledzić regularnie. To też może być podstawowy zestaw wskaźników do monitorowania dla HR 
Biznes Partnera z mniejszej firmy. Możesz rozważyć dołożenie jeszcze 1-2 KPI z procesów HR, np. 
szybkość obsadzania stanowisk. 

Odrębną kwestią jest za jaki okres pokazywać dane czy YTD, czy za kolejne 12 miesięcy? W module 
3, zaproszony przeze mnie ekspert, pokaże Ci na konkretnych przykładach, jak można to zrobić nie 
komplikując dashboardu.  

Na koniec tej lekcji zapraszam do zadania domowego. 
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