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HR KPI’S.  
JAK MIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ? 
 
 

Witaj. Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się/zdecydowałaś rozpocząć kurs HR KPI’s, w którym 
podzielę się moją wieloletnią praktyką. Sercem jestem związany z HR Biznes Partneringiem i 
właśnie z myślą o osobach pełniących tę rolę przygotowałem ten kurs. Będzie on praktyczny i 
dostosowany do potrzeb HR Biznes Partnera, niezależnie czy pracujesz w dużej organizacji, 
czy też w mniejszym biznesie, gdzie samodzielnie zarządzasz wszystkimi procesami HR. 

Nazywam się Piotr Cwalina i od ponad 25 lat buduję HR oparty na danych w Polsce i Europie. 
Pracowałem zarówno w konsultingu, dla takich firm jak PwC, IBM, Hay Group, gdzie 
specjalizowałem się w tematyce Compansation&Benefits (C&B), ale także po stronie biznesu, 
zarówno w rolach Compansation&Benefits, jak i HR Biznes Partner. Mam doświadczenie w pracy w 
globalnej roli C&B Menedżera, w której między innymi byłem odpowiedzialny za budowanie 
globalnego systemu raportowania, a jako Regionalny HR Biznes Partner wspierałem funkcję 
komercyjną w Europie Zachodniej. Jestem wykładowcą na podyplomowych studiach 
Compansation&Benefits na Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadzę warsztaty ze strategii 
wynagradzania. 

 
Co czeka Cię podczas kursu? 

Składa się on z 4 modułów i nutki inspiracji na koniec. 

Moduł 1 pozwoli Ci przygotować się do projektu budowy HR Dashboard.  W całym kursie będę 
często używał sformułowania HR Dashboard lub po prostu Dashboard. Pod tym pojęciem rozumiem 
zbiór HR KPIs, które zostały zebrane w narzędziu analitycznym i są danymi, z którymi jako HRBP 
pracujesz na bieżąco, np. w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. 

Moduł 2 pozwoli Ci nauczyć się dobierać zestaw KPI do HR Dashboard odpowiadającego na 
potrzeby Twojej firmy. Pozwoli ominąć błędy często popełniane przy tworzeniu HR Dashboard, a 
także będziesz mieć okazję rozwiązać samodzielnie ciekawy business case. Omówimy też podejście 
do benchmarkowania.  

W module 3 na praktycznych przykładach zobaczysz, jak można pracować z danymi, jakie są 
dostępne narzędzia – ich plusy i minusy. Poznasz podstawy statystyki dla HRBP, przekazane w 
bardzo praktyczny sposób. Tak, abyś nie wpadał w pułapki interpretacji danych. 

Ostatni moduł przygotuje Cię do skutecznego wdrożenia stworzonego HR Dashboard. Znajdziesz 
tam  porady i wskazówki jak pracować z danymi. 

Na koniec zostawię Cię z nutą inspiracji do dalszej pracy i pogłębiania wiedzy w temacie. 
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Wskazówka jak pracować z kursem 

Po każdej lekcji otrzymasz zadanie domowe. To dobry czas na chwilę refleksji, przemyślenia i 
praktycznego zastosowania tego czego się nauczyłaś/nauczyłeś. Nie pomijaj tego elementu, 
pomoże Ci to utrwalić wiedzę. Dobrą praktyką jest robienie notatek w jednym miejscu, aby móc do 
nich wrócić po kolejnych lekcjach i uzupełnić o nowo zdobyte informacje. 

Zapraszam serdecznie!  


