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W proces przygotowania i realizacji 

szkolenia najcz ciej s  bezpo rednio 

zaanga owani: trener wewn trzny 

firmy, specjalista do spraw szkole ,

mened er do spraw szkole

oraz trener zewn trznej firmy 

szkoleniowej. Dla sprawnej realizacji 

procesu szkoleniowego niezb dna

jest ich wspó praca.

omimo podobnie brzmi cej na-

zwy funkcji zawodowej, role tre-

nera wewn trznego i zewn trz-

nego, specjalisty i mened era 

ds. szkole  ró ni  si  w wielu 

obszarach.

Trener wewn trzny i zewn trzny

Trener wewn trzny 
– kiedy i komu jest potrzebny
Czy w ka dej firmie potrzebny jest zespó  trenerów we-

wn trznych? Nie zawsze. W wielu organizacjach, gdzie funk-

cjonuj  dzia y do spraw szkole , nie zatrudnia si  trenerów 

wewn trznych.

W firmach zatrudniaj cych od kilku do kilkudziesi ciu pra-

cowników, bior c pod uwag  stosunek kosztów ca orocz-

nego utrzymania stanowiska trenerskiego do liczby realizo-

wanych dni szkoleniowych, utrzymanie szkoleniowca jest 

nieop acalne.

Du e organizacje, które sta  na inwestowanie w d ugofalow

wspó prac  z zewn trzn  firm  szkoleniow  i które maj  de-

terminacj  do wdra ania nowych umiej tno ci i standardów 

wykorzystuj c do tego swoj  kadr  kierownicz  – równie

radz  sobie bez trenerów wewn trznych.

Rywale
czy partnerzy
– mo liwo ci 
i ograniczenia osób 
odpowiedzialnych 
za realizacj  szkole
w fi rmie 
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Jeszcze inne rozwi zanie funkcjonuje 

w korporacjach mi dzynarodowych, któ-

re preferuj  szkolenia centralne, wi c

wszyscy pracownicy polskich oddzia ów

zobowi zani s  do korzystania tylko z tych 

us ug. Z tego powodu trenerów we-

wn trznych nie zatrudnia si .

Realna potrzeba tworzenia i rozwoju zespo-

u trenerów wewn trznych istnieje w tych 

firmach, które zatrudniaj  du  liczb  sze-

regowych pracowników, borykaj  si  z nie-

ustann  rotacj  kadr, gdzie nast puje ci g y

rozwój strukturalny (powstawanie nowych 

placówek i oddzia ów) oraz cz ste wprowa-

dzanie nowych lub specjalistycznych pro-

duktów. W tak funkcjonuj cej organizacji 

potrzeba zatrudnienia trenerów wewn trz-

nych jest uzasadniona zarówno ekonomicz-

nie, jak te  ze wzgl du na efektywno  pro-

cesów szkoleniowych.

Specyfi ka pracy trenera 
wewn trznego
Od trenerów wewn trznych oczekuje 

si  najcz ciej przeprowadzania bazo-

wych, powtarzalnych szkole , które 

maj  na celu budowanie i utrzymanie 

standardów pracy zgodnych z warto-

ciami i celami firmy. W szczególno ci 

dotyczy to nowych pracowników. Tre-

nerzy wewn trzni dostarczaj  tym pra-

cownikom podstawowych umiej tno ci 

interpersonalnych i sprzeda owych, któ-

re s  niezb dne w obs udze zewn trz-

nych i wewn trznych klientów firmy 

oraz wiedzy na temat produktów firmy. 

Specyfik  pracy trenera wewn trznego 

jest te  prowadzenie szkole  z zakresu 

procedur i systemów obowi zuj cych 

w firmie.

Od trenerów wewn trznych oczekuje 

si cis ej kooperacji z szefami poszcze-

gólnych dzia ów. Ma to na celu pomoc 

w doskonaleniu umiej tno ci podw ad-

nych i utrzymaniu niezb dnych standar-

dów zarz dzania. W niektórych organi-

zacjach odbywa si  to nie tylko przez 

proces szkolenia, ale równie  poprzez 

coaching indywidualny dla szeregowych 

pracowników.

Atuty trenera wewn trznego
Oczekiwania wobec trenerów wewn trz-

nych ró ni  si  od zada , które stawia si

trenerom zewn trznych firm szkolenio-

wych.

Trenerzy firmowi najcz ciej wywodz  si

z wewn trz organizacji. Posiadaj  wi c za-

plecze merytoryczne, znajomo  specyfiki 

firmy i bran y oraz zdobyte w firmie do-

wiadczenia i ugruntowane umiej tno ci, 

które zdobywali w poprzedniej roli zawodo-

wej. Je eli s  rekrutowani z zewn trz, sta a

obecno  w firmie pozwala im na szybkie 

przyswojenie specyfiki organizacji i pro-

duktów oraz na wykorzystanie tej wiedzy 

podczas szkole . Trenerzy wewn trzni s

do dyspozycji organizacji, która mo e z ich 

us ug korzysta  w sposób bardzo elastycz-

ny. Sta a obecno  w firmie umo liwia 

im tak e budowanie ustawicznych proce-

sów szkoleniowych i szybkie reagowanie 

na aktualne zapotrzebowania. Trenerzy 

wewn trzni mog  obserwowa  post py 

szkolonych osób i zespo ów, aby na bie -

co korygowa  plany rozwojowe. Znaj  te
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od rodka bol czki pracowników, do któ-

rych mog  odnosi  si  w sposób naturalny 

podczas szkole  firmowych. Pozwala to na 

przygotowanie szkole  opracowanych i re-

alizowanych na bazie konkretnych proble-

mów i osadzonych w realiach firmowych, 

które znaj  obie strony szkolenia: prowa-

dz cy i uczestnik.

Ograniczenia trenera 
wewn trznego
Praca szkoleniowa we w asnej organizacji 

ma równie  swoje ograniczenia. Jednym 

z zagro e , na które s  nara eni trenerzy 

wewn trzni, jest funkcjonowanie przez 

d ugi czas w tym samym rodowisku pod 

presj  czasu i ilo ci zada . Zwi ksza to ryzy-

ko rutyny i ogranicza mo liwo  korzystania 

z nowego know–how, co z kolei utrwala nie-

korzystny wizerunek trenera wewn trzne-

go, jako rzemie lnika o w skiej specjalizacji. 

W tym kontek cie du o trudniej jest budo-

wa  presti  i ekspercki autorytet, szczegól-

nie wobec kadry kierowniczej firmy.

Trenerzy wewn trzni, prowadz c wiele za-

j  dla tych samych grup szkoleniowych, 

nieuchronnie musz  wpada  w pu apk

znudzenia i coraz mniejszej atrakcyjno ci dla 

uczestników. Staj  si  przewidywalni, wi c

trudniej jest im zaktywizowa  lub inspiro-

wa  uczestników szkole .

Ten stan rzeczy musi rodzi  frustracj , na 

pewno utrudnia prac , a czasami budzi tak-

e niech  do trenerów z zewn trz, którzy 

s  inaczej postrzegani przez szkolonych i ich 

prze o onych.

W mi dzynarodowych korporacjach ogra-

niczeniem dla trenera bywa konieczno

realizowania sztywnej polityki centrali firmy, 

której szczytn  intencj  jest ujednolicenie 

i podnoszenie standardów jako ciowych. 

Jednak efektem ubocznym wdra ania go-

towych programów mo e by  zabijanie 

indywidualno ci i pogwa cenie ró nic kultu-

rowych, z czym trudno si  pogodzi  uczest-

nikom szkole .

Podobnym ograniczeniem dla trenera we-

wn trznego bywa konieczno  prowadze-

nia projektów szkoleniowych narzuconymi 

z góry metodami.

Kolejnym zagro eniem s  niejednoznaczne 

relacje trenera firmowego z kadr  kierow-

nicz . Szefowie oczekuj  cz sto od trenera 

postawy s u ebnej i pomocy w mobilizowa-

niu podw adnych do wi kszego wysi ku. 

W ród pracowników mo e to rodzi  podej-

rzenia, e trener przekazuje zwierzchnikom 

poufne informacje z przebiegu szkolenia, 

a kadrze kierowniczej odbiera ochot  do ko-

rzystania z us ug trenerów w doskonaleniu 

umiej tno ci szefowskich.

Niezwykle rzadko decydenci firmy oczeku-

j  od trenerów wewn trznych, aby w spo-

sób pog biony i systematyczny szkolili 

redni  lub wy sz  kadr  kierownicz .

Niewielu szefów jest w stanie uzna , e

kto  stoj cy ni ej w hierarchii s u bowej

i bez specyficznych do wiadcze , mo e

ich czego  nauczy .

Takie podej cie do roli trenera wewn trz-

nego pokutuje w wi kszo ci organizacji. 

Szefowie nadal ulegaj  stereotypom, e

prze o ony wy szego szczebla jest nie-

omylny, i nie zdecyduje si  ods oni  swo-

ich braków przed kim , kto jest o wiele 

ni ej w hierarchii.

Trener zewn trzny 
– potencja  i mo liwo ci
Atuty trenera zewn trznego zwi zane s

przede wszystkim z jego do wiadczeniem 

w pracy dla ró nych firm i ró nych bran

oraz z wi ksz  ró norodno ci  form pracy 

trenerskiej, którymi dysponuje. 

Konieczno  ci g ego rozwijania kompeten-

cji trenerskich jest wymuszona przez kon-

kurencyjny rynek szkoleniowy, na którym 

trener lub jego firma musi si  utrzyma .

W konsekwencji sytuacja rynkowa mobili-

zuje trenera do doskonalenia i ró norodno-

ci warsztatu pracy. Zdobywa do wiadcze-

nie w wielu bran ach, poznaje specyficzne 

studia przypadków, i je li tylko nie narusza 

to tajemnic handlowych klienta, przenosi je 

z jednej bran y do innej.

Wielu trenerów zewn trznych posiada rów-

nie  szersze specjalizacje, które buduj  ich 

warto  lub unikaln  pozycj  na tle konku-

rencji. Maj  wi c naturalny bodziec do roz-

woju, co w efekcie zwi ksza równie  ich 

satysfakcj  finansow . Pog biona wiedza, 

do wiadczenie i wi ksza bieg o  w zawo-

dzie trenera biznesu, pozwala im na podej-

mowanie trudniejszych problemów i wy-

zwa , prowadzenie pracy z uczestnikami 

zupe nie na innym poziomie ni  ma to miej-

sce w przypadku trenera wewn trznego. 

To wszystko mo e dodatkowo wzmac-

nia  ich wiarygodno  i pozycj  eksper-

ta, zw aszcza w sytuacji jednorazowego 

szkolenia lub warsztatu, gdzie mo na do-

brze zab ysn  unikaln  wiedz  i do wiad-

czeniem bran owym.

Trenerzy zewn trzni nie s  cz ci  organiza-

cji klienta, wi c atwiej mog  by  postrzega-

ni przez pracowników jako osoby obiektyw-

ne, które nie maj  powodów, eby narzuca

im firmowe wytyczne, o co cz sto podejrze-

wa si  trenerów wewn trznych. 

Maj  równie  du o wi ksz  mo liwo  sta-

wiania warunków i nieulegania daniom 

decydentów, które mog yby by  szkodliwe 

dla uczestników szkolenia lub dla jako ci 

przedsi wzi cia.   

Takiego komfortu nie maj  na pewno trene-

rzy wewn trzni.

Trenerzy zewn trzni maj  przede wszyst-

kim du o wi cej mo liwo ci ni  ich koledzy 

po fachu z organizacji, aby szkoli redni

i wy sz  kadr  kierownicz . Zyskuj  przez 

to wi kszy presti  i umacniaj  swoj  part-

nersk  pozycj  wobec zleceniodawców. 

Dodatkow  satysfakcj  mo e dawa  im 

poczucie wp ywu na kszta towanie takich 

standardów i warto ci szefowskich, które 

b d  u yteczne w procesie szkolenia i roz-

woju podw adnych.

Trener zewn trzny 
– oczekiwania i zadania
Zapotrzebowania klientów wobec trene-

rów zewn trznych zwi zane s  najcz ciej 

z ich specjalistyczn  wiedz  i praktyk  lub 

z konieczno ci  wsparcia ryzykownych 

i nietypowych zmian w firmie. Od trenerów 

zewn trznych oczekuje si  szkole  bardziej 

wyspecjalizowanych i eksperckich, z po-

g bionym lub nowym know–how. Ma to 

szczególne znaczenie w tych momentach 

rozwoju firmy, kiedy bazowe szkolenia we-
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wn trzne nie wystarczaj  ju  do podejmo-

wania wyzwa  na rynku.

Zadaniem trenerów zewn trznych jest te

uczestniczenie w procesie zmian standar-

dów pracy i stylu relacji z klientami, który 

zleceniodawca chce przeprowadzi  w swo-

jej firmie. Trenerzy wewn trzni w takiej sy-

tuacji staj  si  bardziej konsultantami i mo-

deratorami zmian. 

Kolejnym oczekiwaniem formu owanym 

wobec trenera z firmy zewn trznej bywa 

dostarczenie pracownikom nowych metod 

szkoleniowych i nowej perspektywy w po-

dej ciu do dobrze ju  znanych tematów. 

Tak  rol  mo e spe nia  trener z zewn trz, 

który wnosi do szkole  w asny styl i osobo-

wo . Ma on równie  za zadanie przedsta-

wi  znane ju  problemy w zupe nie innym 

wietle oraz zainspirowa  ludzi do poszuki-

wania rozwi za  wykraczaj cych poza ich 

codzienn  rutyn . Te oczekiwania zwi zane 

s  z formu owan  cz sto przez decydentów 

potrzeb  zenergetyzownia pracowników 

oraz wzbudzenia w nich dodatkowej mo-

tywacji w obliczu kryzysu lub nowych wy-

zwa , przed którymi stoi firma.

Bywa, e trenerzy zewn trzni spotykaj  si

nieraz z dosy  niezwyk ym zapotrzebowa-

niem klienta. Szkolenie ma spowodowa ,

eby uczestnicy byli zadowoleni. Wbrew 

pozorom nie jest to atwe zadanie, gdy ce-

lem przedsi wzi cia jest szybkie zagospo-

darowanie bud etu lub nagrodzenie grupy 

pracowników w formie nieoczekiwanego 

szkolenia.

Ograniczenia trenera 
zewn trznego
Najwi kszym ograniczeniem i ród em dys-

komfortu trenera zewn trznego jest ma y

wp yw na wdra anie nowo ci w organizacji 

klienta i wykorzystywanie przez uczestni-

ków szkole  nabytej wiedzy lub umiej tno-

ci. Wbrew z udnym nadziejom wielu osób, 

same szkolenia (nawet najlepsze) bez co-

dziennego wsparcia szefów i mened erów 

liniowych niewiele mog  zmieni  w firmie. 

Tylko najbardziej zmotywowani i zdeter-

minowani szkoleni s  w stanie samodziel-

nie, bez dodatkowych bod ców, wdra a
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w ycie nowe umiej tno ci. Wi kszo

pracowników korzysta ze szkole  wybiór-

czo, adaptuj c tylko pojedyncze elementy. 

Je li mened er liniowy nie wymaga od nich 

wdra ania nabytych umiej tno ci na stano-

wisku pracy, trud szkolenia zwykle idzie na 

marne.

Trenerzy zewn trzni towarzysz  firmie tylko 

przez okre lony czas i najcz ciej w ograni-

czonym zakresie. W zwi zku z tym nie s

w stanie wp ywa  wystarczaj co na pro-

ces podtrzymywania i rozwijania nabytych 

umiej tno ci.

Pu apk  dla trenera zewn trznego jest 

podejmowanie si  nauczania nowych lub 

niewygodnych dla pracowników standar-

dów – bez wyra nej decyzji prze o onych 

i zapowiedzi jej egzekwowania. Zawsze 

jest to ryzykowne zadanie i na pewno pod-

czas takich szkole  trener b dzie boryka

si  z du ym oporem, brakiem motywacji, 

a czasami nawet z otwart  konfrontacj .

Dlatego te  klienci w atwy i pozornie bez-

pieczny dla siebie sposób próbuj  wyr czy

si  trenerem zewn trznym w przekazywa-

niu pracownikom ma o popularnych decyzji. 

Konsekwencje tych zmian cz sto spadaj

na prowadz cego szkolenie.

Podobnym niebezpiecze stwem jest ule-

ganie wygórowanym lub nierealistycznym 

w realizacji warunkom i yczeniom klienta. 

Pokus  dla trenera zewn trznego jest mo -

liwo  udowodnienia swojej przydatno ci 

lub omnipotencji.

Trener bywa te  czasami w trudnej sytuacji 

finansowej i zwyczajnie wizja utraty wyna-

grodzenia mo e popycha  go do ryzykow-

nych zobowi za . Mo e to by  na przyk ad: 

zbyt du a liczba tematów na szkoleniu, za 

krótki lub za d ugi czas pracy, za du a grupa 

uczestników szkolenia, du o darmowych 

dodatkowych prac na rzecz klienta. Mniej 

podatni na te pokusy s  trenerzy renomo-

wanych firm szkoleniowych, nie mog c

sobie pozwoli  na utrat  presti u, nie podej-

muj  takich ryzykownych zlece .

Cz stym ograniczeniem trenerów ze-

wn trznych jest równie  ich ograniczo-

ny repertuar zawodowy. Nie mo na by

ekspertem we wszystkim, a stworzenie 

nowego warsztatu wymaga czasu, odwa-

gi i du ej inwencji. Zleceniodawców nie 

sta  cz sto na czasow  i finansow  inwe-

stycj  w doskonalenie dotychczasowych 

umiej tno ci pracowników. Chc  czego

nowego i specjalnego. Po jakim  czasie 

udanej wspó pracy z klientem rodzi si

wi c trenerskie pytanie: czy potrafi  do-

starczy  now  dawk  wiedzy lub umiej t-

no ci? Je li jest to niemo liwe, trenerzy 

ulegaj  pokusie prowadzenia zaj  lek-

kich, atwych i przyjemnych. W t  pu apk

wpadaj  najcz ciej mniej do wiadczeni

trenerzy.

Wspó praca trenera 
zewn trznego 
i wewn trznego – jak 
wykorzysta  rezerwy 
i unika  pu apek?

Dobra wspó praca pomi dzy trenerami we-

wn trznymi i zewn trznymi jest nie do prze-

cenienia. Tam, gdzie uda o si  j  w a ciwie 

zbudowa , efekty szkole  s  najbardziej 

widoczne, a satysfakcja trenerów, decyden-

tów i pracowników jest najwi ksza.

Trenerzy zewn trzni w cis ej kooperacji 

z trenerami firmowymi najrzetelniej badaj

potrzeby szkoleniowe i wspó tworz  projek-

ty, cz c zewn trzn  wiedz  eksperck  ze 

znajomo ci  organizacji. Po cyklu szkole

prowadzonych przez firm  zewn trzn , tre-

nerzy wewn trzni najlepiej uruchamiaj  pro-

ces podtrzymywania i rozwijania nabytych 

umiej tno ci poprzez szkolenia wewn trz-

ne lub coaching indywidualny. Cz sto s

w tym wspierani przez trenerów zewn trz-

nych, którzy pracuj  nad wzmocnieniem 

ich kompetencji szkoleniowych i pozycji 

w firmie.

Niestety, zdarza si , e wspó praca szwan-

kuje. Przyczyny niepowodze  le  po obu 

stronach. Czasami trenerzy wewn trzni 

czuj  si  zagro eni i podejrzewaj , e na tle 

firmy zewn trznej ich skuteczno  i forma 

pracy szkoleniowej mo e by  negatywnie 

oceniona przez pracodawc . Boj  si  z ej 

opinii, zarzutu o swojej ma ej przydatno ci, 

a nawet utraty pracy. Je li uwierz  w taki 

rozwój wydarze , zaczynaj  rywalizowa

z trenerami zewn trznymi albo na ró ne 

sposoby sabotuj  ich dzia ania.

Czasami powodem do konfliktów jest po-

stawa niektórych trenerów zewn trznych. 

Je li mocno wierz  w swoj  niezwyk o ,

nieomylno  i samowystarczalno , potrafi

lekcewa y  sygna y o zagro eniach w reali-

zacji procesu szkolenia i uwagi o jego prze-

biegu ze strony trenerów wewn trznych. 

Bywa, e z wy szo ci  traktuj  oni nie tylko 

trenerów, ale te  przedstawicieli dzia ów 

personalnych i szkoleniowych. Ignorowanie 

wewn trznych uwarunkowa  firmy i jej in-

teresów, lekcewa enie ich sugestii m ci si

jednak na trenerach zewn trznych i prowa-

dzi najcz ciej do zerwania wspó pracy.

Co warto dla dobrej 
wspó pracy trenerów?
Dobrej wspó pracy trenerów na pewno 

sprzyja wzajemna uwaga i szacunek dla 

odmiennych zada . Przy ka dym projekcie 

szkoleniowym warto zabiega  o wspólne 

spotkania trenerów firmowych i zewn trz-

nych, zaczynaj c od fazy przygotowa .

Sprawdza si  te  znakomicie wspólne 

prowadzenie warsztatów. Ta inwestycja 

i naturalna wymiana do wiadcze  jest nie-

oceniona.

Nale y tu wspomnie  równie  o jednej 

kwestii – polityce firmy wobec w asnych 

trenerów wewn trznych. Je eli maj  oni 

spe nia  swoje zadania, to warto, eby ich 

ranga w organizacji by a wysoka i aby byli 

rzeczywi cie wykorzystywani do tego, do 

czego s  zatrudnieni, czyli szkolenia pra-

cowników.

Niestety, nie wsz dzie tak jest. Bywa, e na 

stanowisko trenera wewn trznego rekru-

tuje si  przypadkowych ludzi, bo taka jest 

potrzeba chwili. Trenerzy zatrudnieni w ten 

sposób nie zawsze maj  odpowiednie pre-

dyspozycje i przede wszystkim kwalifikacje 

i nie radz  sobie z postawionymi zadaniami. 

Taka sytuacja jest ca kowicie nieefektywna 

i z czasem frustruje wszystkich interesariu-

szy procesu szkoleniowego.

Inn  kwesti  bywa wykorzystywanie wie-

dzy trenerów wewn trznych do kompleto-

wania informacji o brakach, niepowodze-
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niach pracowników, które potem mo na 

wykorzysta  w systemie oceniania. Praco-

dawca, który wykorzystuje do takich dzia a

w asnych trenerów, powinien mie wiado-

mo , e niszczy nie tylko w asnego szkole-

niowca i skazuje ca y proces szkoleniowy na 

niepowodzenie, ale przede wszystkim traci 

zaufanie wszystkich pracowników. Proces 

odbudowania tak utraconego zaufania mo e

by  niezwykle trudny, a czasem nawet nie-

mo liwy. Ten problem mog  u wiadomi

pracodawcom trenerzy zewn trzni. W ten 

sposób pomagaj  trenerom z organizacji 

w budowaniu szacunku i profesjonalizacji 

ich pozycji w firmie oraz wp ywaj  na efek-

tywno  szkole .

Specjalista i mened er 

do spraw szkole

Specjalista 
do spraw szkole
– rola w organizacji

Dzia  szkole  odpowiedzialny jest za pro-

wadzenie polityki szkoleniowej w firmie, ze 

szczególnym akcentem na sprawy organiza-

cyjne i zarz dcze. Zatrudniony w tym dziale 

specjalista do spraw szkole  z regu y ma za 

zadanie organizowa  i nadzorowa  proces 

szkoleniowy od pocz tku do ko ca. Bie-

rze udzia  we wst pnym okre leniu celów 

i potrzeb szkoleniowych danej grupy pra-

cowników, uczestniczy w procesie wyboru 

zewn trznej firmy szkoleniowej lub w zlece-

niu projektu trenerom wewn trznym, dba 

o logistyk  przedsi wzi cia, a w ko cowej 

fazie bada osi gni te w projekcie efekty.

Od tych specjalistów wymaga si  du ych 

zdolno ci organizacyjnych oraz znajomo ci 

metod badania potrzeb i efektywno ci szko-

le . Osoby na tym stanowisku powinny do-

brze zna  rynek szkoleniowy i metody szko-

leniowe, aby móc w a ciwie weryfikowa

i wybiera  wspó pracuj ce firmy. Bardzo 

po dane te  s  dobre umiej tno ci komu-

nikacyjne i negocjacyjne, zw aszcza w tych 

organizacjach, gdzie specjalista do spraw 

szkole  jest samodzielnym lub jedynym 

pracownikiem, który praktycznie w ca o ci 

odpowiada za ca y proces szkoleniowy.

Mened er do spraw szkole
– rola w organizacji
Mened er do spraw szkole  to funkcja 

spotykana najcz ciej w bardzo du ych 

organizacjach, które prowadz  rozbudo-

wan  i wielokierunkow  polityk  szko-

leniow . Rol  mened era jest tworze-

nie (czasami przy wspó pracy z szefami 

innych dzia ów) polityki szkoleniowej 

firmy, nadzór nad bud etem szkolenio-

wym oraz inicjowanie zakrojonych na 

szerok  skal  i z o onych projektów roz-

wojowych.  

Mened erowie do spraw szkole  za-

rz dzaj  najcz ciej grup  specjalistów 

oraz trenerów wewn trznych. Dlatego 

na tym stanowisku, oprócz specjali-

stycznych kompetencji merytorycz-

nych, kluczowe s  przede wszystkim 

typowe umiej tno ci mened erskie 

i negocjacyjne. S  one niezb dne pod-

czas dokonywania wa nych uzgodnie

z szefami innych dzia ów lub w trak-

cie kooperacji z zewn trznymi firmami 

szkoleniowymi.
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Ka da koncepcja 
jest dobra
W praktyce funkcjonowania organizacji oka-

zuje si , e ka da firma mo e mie  zupe nie 

inn  koncepcj  na funkcjonowanie zarówno 

mened erów i specjalistów ds. szkole , jak 

i trenerów.

S  firmy, gdzie osoby sprawuj ce nominal-

nie funkcj  trenera wewn trznego – prawie 

w ogóle nie prowadz  szkole , zajmuj c si

tym, czym gdzie indziej zajmuje si  specja-

lista do spraw szkole . Gdzie indziej specja-

li ci do spraw szkole  zajmuj  si  przede 

wszystkim w a nie prowadzeniem szkole ,

a funkcje organizacyjne przejmuje dzia  per-

sonalny albo jeden z sekretariatów. Jeszcze 

w innych firmach organizacj  szkole , jak 

i ich prowadzeniem zajmuj  si  specjali ci 

personalni.

Mened erowie i specjali ci do spraw szko-

le  bardzo cz sto nie tylko sami szkol ,

ale wype niaj  równie  zadania przypisane 

zwykle dzia om personalnym, takie jak: 

rekrutacja, tworzenie oraz wdra anie sys-

temów motywacyjnych i systemów ocen 

pracowniczych. Oczekiwania pracodawców 

w stosunku do mened erów i specjalistów 

ds. szkole  s  bardzo zró nicowane. Aby to 

udowodni , wystarczy przestudiowa  og o-

szenia rekrutacyjne na te stanowiska. Warto 

jednak uporz dkowa  wymagania i skupi

si  jedynie na tych, które maj  bezpo redni 

wp yw na proces realizacji szkole  w fir-

mie. Uchroni to zarówno pracodawców, jak 

i zatrudnionych na tych stanowiskach przed 

rozczarowaniem.

Zdobywanie kompetencji

Szko y trenerów
Na polskim rynku szkoleniowym jest coraz 

wi cej mo liwo ci zdobywania i doskona-

lenia kompetencji trenerskich. Warsztaty 

trenerskie oferuj  zarówno firmy szkolenio-

we, jak i wy sze uczelnie w ramach studiów 

podyplomowych. Proces przygotowania do 

zawodu trenera trwa od roku do dwóch 

lat. W trakcie warsztatów uczestnicy maj

okazj  do zdobycia praktycznych do wiad-

cze  oraz narz dzi do samodzielnego pro-

wadzenia szkole . Zaj cia prowadzone s

metodami aktywnymi, oprócz mentoringu 

stosuje si  superwizje oraz samodzielne 

prowadzenie szkole . Warsztaty maj  za 

zadanie wyposa y  przysz ych trenerów nie 

tylko w podstawow  wiedz  i umiej tno ci 

trenerskie, ale przede wszystkim przygoto-

wa  ich do prowadzenia szkole  od strony 

praktycznej. Zaj cia przygotowuj  do pe nie-

nia funkcji zarówno trenera wewn trznego, 

jak i zewn trznego, pokazuj  tylko inne per-

spektywy wykorzystywania ich w praktyce, 

w zale no ci od pe nionej funkcji.

Do niedawna usystematyzowane szko-

lenia trenerskie prowadzi o niewiele firm. 

Szczególnym uznaniem ciesz  si  kursy 

w firmach: Laboratorium Psychoedukacji, 

Moderator, Stowarzyszeniu Trenerów Ma-

trik czy Grupie Trop.

Obecnie jak grzyby po deszczu zaczynaj

powstawa  szko y trenerów biznesu, po-

niewa  w obecnym okresie programowania 

EFS przeznaczy  na takie szkolenia powa ne 

fundusze. Zach ci to z pewno ci  wiele firm 

do zarabiania na szkoleniu szkoleniowców. 

Ciekawe, jak niektórzy poradz  sobie z oba-

wami, e kszta c  swoj  przysz  konkuren-

cj ? I jaki b dzie poziom tego kszta cenia? 

Ocenimy to po czasie.

Warto by  ostro nym przy wyborze szko y

trenerów. Polska Izba Firm Szkoleniowych 

na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

si biorczo ci ko czy przygotowanie pod-

stawowych, profesjonalnych standardów 

dla zawodu trenera i dla szkó  trenerskich. 

Jest to, mi dzy innymi, efekt lawinowego 

powstawania ró nych szkó , szkole  i kur-

sów trenerskich, których jako  jest bardzo 

zró nicowana.

Do czasu ostatecznego opracowania tych 

standardów i stworzenia rzetelnej listy reko-

mendacyjnej warto zdobywa  lub podnosi

kwalifikacje trenerskie w znanych i spraw-

dzonych firmach.

Ze szkó  trenerskich cz ciej korzystaj  tre-

nerzy zewn trzni, którzy nauk  traktuj  jako 

inwestycj  we w asny rozwój oraz rozwój 

swojej firmy. Warto te  zach ca  do udzia u

w takich warsztatach trenerów wewn trz-

nych. Daj  one mo liwo  zdobycia pog -
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bionych kompetencji i poczucie solidnego 

zaplecza zawodowego. Szko y te s  jednak 

do  drogie, a firmy zatrudniaj ce trenerów 

wewn trznych nie zawsze chc  pokrywa

takie koszty. Obawiaj  si , e wyszkol  do-

brego fachowca, który z czasem odejdzie 

do zewn trznej firmy szkoleniowej. Dlatego 

te  korporacje najcz ciej maj  swoje we-

wn trzne systemy szkole  trenerów (Tra-

in–the–trainers).

Wiele organizacji zleca te  firmom szkole-

niowym projekty trenerskie dedykowane 

tylko sobie, gdzie uczy si  umiej tno ci tre-

nerskich pod ci le okre lone firmowe za-

dania. Takie projekty najcz ciej maj  form

treningu konkretnych narz dzi trenerskich, 

tworzenia logiki nowych warsztatów oraz 

superwizji, których zadaniem jest doskonale-

nie tych umiej tno ci w praktyce firmowej. 

Cz sto polega to wr cz na nauczeniu trene-

rów wewn trznych prowadzenia tylko kilku 

konkretnych projektów szkoleniowych.

Oferta kszta cenia dla trenerów jest 

w Polsce bardzo zró nicowana zarówno 

Opinie

Miros aw Dudzi ski

– kierownik Dzia u Szkolenia i Rozwoju 

JMD SA

Firma Jeronimo Martins SA korzysta w orga-

nizowanych szkoleniach zarówno z trenerów 

z zewn trznych firm szkoleniowych, jak i tre-

nerów wewn trznych. Zespó  trenerów we-

wn trznych w naszej firmie zosta  zbudowa-

ny w odpowiedzi na du  dynamik  rozwoju 

sieci sklepów Biedronka i zwi kszaj cego si

w zwi zku z tym zatrudnienia. Dodatkowe 

czynniki wp ywaj ce na podj cie decyzji o po-

wo aniu trenerów wewn trznych to potrzeba 

poprawy wdra ania przez pracowników typo-

wej wiedzy operacyjnej zgromadzonej w wie-

lu procedurach, a tak e proces ujednolicania 

standardów firmowych pomi dzy ró nymi 

jednostkami firmy. Znacz ca cz  pracow-

ników firmy pracuje w dziale zwi zanym ze 

sprzeda  w sklepach i zarz dzaniem sprze-

da , czyli w dziale operacyjnym. Od pocz tku 

stanowisko trenera wi za o si  ze szkoleniem 

pracowników dzia u operacyjnego, nie wyklu-

czaj c pracowników innych dzia ów. Celem re-

krutacji na stanowisko trenera wewn trznego 

by o pozyskanie osób posiadaj cych do wiad-

czenie zawodowe w zarz dzaniu sklepami. 

Wa na by a równie  motywacja wewn trzna 

kandydatów do pracy na nowym stanowisku, 

ch  rozwoju i predyspozycje do prowadze-

nia szkole . Po sprecyzowaniu profilu trenera 

zosta a og oszona rekrutacja wewn trzna. 

Kolejnym krokiem by a analiza aplikacji i wy-

mogów formalnych koniecznych do pracy na 

nowym stanowisku. W nast pnym etapie 

uczestnicy zostali zaproszeni do wzi ci udzia u

w Assessment Center. Do przygotowania AC 

zosta a zaanga owana firma Sopocka Grupa 

Szkoleniowo–Doradcza. Podczas AC kandy-

daci wykonywali ró ne wiczenia, w trakcie 

których ujawniali swoje kompetencje do pracy 

trenerskiej. Dla wszystkich kandydatów by o

to du e wyzwanie. Dotychczas wi kszo

kandydatów nie prowadzi a szkole , a jedynie 

treningi on the job. W wyniku AC wybrali my 

kilka osób, które osi gn y najwy sze wyniki 

w praktycznych wiczeniach prezentacyjnych. 

Ta lista zosta a potwierdzona przez dyrektora 

dzia u operacyjnego. Dzi ki temu osi gn li-

my zgodno  pomi dzy ocen  potencja u

kandydata a rzeczywistymi umiej tno ciami 

pracownika prezentowanymi na swoim do-

tychczasowym stanowisku. By o to istotne 

ze wzgl du na potrzeb  posiadania autorytetu 

w ród przysz ych uczestników szkole . Chcie-

li my unikn  sytuacji, w której trener uprzed-

nio nie odnosi  sukcesów w dziedzinach, 

z których b dzie szkoli . Kolejnym etapem by o

przygotowanie nowych osób do prowadze-
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nia szkole . Najpierw odby o si  trzydniowe 

szkolenie Train the Trainer prowadzone przez 

firm  szkoleniow . To pierwsze szkolenie mia-

o charakter ogólny. Po tygodniu trenerzy spo-

tkali si  ponownie, aby przygotowa  pierwszy 

produkt szkoleniowy – program jednego z mo-

du ów szkoleniowych dla 1800 uczestników. 

Pierwsze sesje szkoleniowe ka dego z trene-

rów wewn trznych by y obserwowane przez 

trenera z firmy szkoleniowej, który przekaza

im swoje uwagi i wskazówki. Szkolenia pro-

dukcyjne rozpocz y si  ju  po miesi cu od 

momentu rozpocz cia pracy na nowym stano-

wisku. Podsumowuj c efekty pracy trenerów 

wewn trznych mog  powiedzie , e przynio-

s o to firmie korzy ci w lepszym budowaniu 

kompetencji pracowników oraz wymierne 

korzy ci finansowe.

Ma gorzata Jaskulak

– trener biznesu, coach,

wyk adowca w Norman Benett Academy

Osoby, które postanowi y rozwija  swoj  pa-

sj  w zawodzie trenera, mog  znale  do

bogat  ofert  szkole  przygotowuj cych ich 

do wykonywania takiej pracy. Zanim jednak 

dokonaj  wyboru, warto, by zada y sobie kil-

ka istotnych pyta : W jakim obszarze chc

pracowa ? Kogo chc  szkoli ? Ile czasu chc

po wi ci  na nauk ? Jaki preferuj  styl ucze-

nia si ? Jaki certyfikat uzyskam? Oczywi cie

mo na by mno y  wiele pyta  dotycz cych

tego, jakim cz owiekiem jestem oraz czy to 

na pewno mój wymarzony zawód, ale tu 

odpowiedzi padaj  zanim zaczynamy szko ,

a ostateczna weryfikacja nast puje w dzia a-

niu. Wybieraj c szko , warto sprawdzi  do 

jakiej pracy przygotowuje. Je li jeste  np. 

Opinie

pod wzgl dem ceny, tematyki zaj , jak 

i do wiadczenia prowadz cych. Wybieraj c

szko  dla siebie, zawsze warto zapozna

si  z do wiadczeniem organizatora i poszu-

ka  rekomendacji uczestników.

Profesjonalizacja 
mened erów i specjalistów 
ds. szkole

Oferta zdobywania kwalifikacji dla specjali-

stów i mened erów do spraw szkole  jest 

na naszym rynku du o ubo sza. Najcz ciej 

do realizowania tych zada  przygotowane 

s  szko y wy sze w ramach prowadzo-

nych studiów podyplomowych. Studia 

takie dost pne s  m.in. w Wy szej Szkole 

Psychologii Spo ecznej czy Wy szej Szkole 

Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona 

Ko mi skiego.

Od kilku miesi cy funkcjonuje na rynku pro-

gram Profesjonalny Mened er Szkole , któ-

ry ma za zadanie podniesienie kompetencji 

zawodowych mened erów i specjalistów 

odpowiedzialnych za realizacj  procesów 

szkoleniowych w firmie. Jest wspóln  ini-

cjatyw rodowiska trenerskiego w Polsce, 

wspó realizuj  go trenerzy z wieloletnim do-

wiadczeniem reprezentuj cy ró ne uznane 

firmy szkoleniowe. 

Projekt uzyska  patronat ASTD (American 

Society for Training & Development). 

Ide  programu jest podniesienie poziomu 

i skuteczno ci dzia ania profesjonalistów 

odpowiedzialnych za rozwój pracowników 

w oparciu o mi dzynarodowe, sprawdzone 

standardy.

Z przytoczonych przyk adów wida , e kan-

dydaci do zawodu trenera czy specjalisty ds. 

szkole , którzy chc  podnosi  swoje kom-

petencje, maj  w czym wybiera . Musz

si  jednak liczy  z wydatkiem kilku tysi cy. 

Z pomoc  dla tych, których nie sta  na taki 

wydatek przychodzi Unia Europejska, która 

na dokszta canie trenerów i specjalistów 

ds. szkole  przeka e w najbli szym czasie 

powa ne rodki.

Jest wi c najlepszy czas i mo liwo ci, aby 

na polskim rynku szkoleniowym wype ni

luk  kompetencyjn . Warto z tej szansy 

skorzysta .

Studiowa  na Wydziale Psychologii UW. 

Jeden z za o ycieli i wspów a cicieli Gru-

py Szkoleniowej Kontrakt–OSH. Trener 

biznesu od 1991 roku, coach i mediator 

w negocjacjach firmowych. Wspó autor 

ksi ek: Doceni  konflikt, Handlowanie 

to gra, Psychologia szefa. Szef to zawód. 

Wspó organizator Polskiej Szko y Co-

achingu.

Jerzy Gut

Z wykszta cenia politolog (UJ). Trener 

biznesu i konsultant od 1998 roku. Od 10 

lat zwi zany z Grup  Szkoleniow  Kon-

trakt–OSH, obecnie cz onek zarz du tej 

firmy. Wspó organizowa  i prowadzi Pol-

sk  Szko  Trenerów Biznesu Kontrakt. 

Autor ksi ki Negocjacje z d u nikami

Jaros aw Holwek 


