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kompetencje
trenerskie

Rywale
czy partnerzy
– moŰliwoŒci
i ograniczenia osób
odpowiedzialnych
za realizacjĕ szkoleĽ
w firmie

W proces przygotowania i realizacji
szkolenia najczöĈciej sñ bezpoĈrednio
zaangaĔowani: trener wewnötrzny
firmy, specjalista do spraw szkoleþ,
menedĔer do spraw szkoleþ
oraz trener zewnötrznej firmy
szkoleniowej. Dla sprawnej realizacji
procesu szkoleniowego niezbödna
jest ich wspóäpraca.

omimo podobnie brzmiñcej na-

P

zwy funkcji zawodowej, role trenera wewnötrznego i zewnötrznego, specjalisty i menedĔera
ds. szkoleþ róĔniñ siö w wielu
obszarach.

Trener wewnĕtrzny i zewnĕtrzny
Trener wewnĕtrzny
– kiedy i komu jest potrzebny
Czy w kaĔdej firmie potrzebny jest zespóä trenerów wewnötrznych? Nie zawsze. W wielu organizacjach, gdzie funkcjonujñ dziaäy do spraw szkoleþ, nie zatrudnia siö trenerów
wewnötrznych.
W firmach zatrudniajñcych od kilku do kilkudziesiöciu pracowników, biorñc pod uwagö stosunek kosztów caäorocznego utrzymania stanowiska trenerskiego do liczby realizowanych dni szkoleniowych, utrzymanie szkoleniowca jest
nieopäacalne.
DuĔe organizacje, które staè na inwestowanie w däugofalowñ
wspóäpracö z zewnötrznñ firmñ szkoleniowñ i które majñ determinacjö do wdraĔania nowych umiejötnoĈci i standardów
wykorzystujñc do tego swojñ kadrö kierowniczñ – równieĔ
radzñ sobie bez trenerów wewnötrznych.
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Atuty trenera wewnĕtrznego

Jeszcze inne rozwiñzanie funkcjonuje

wych, powtarzalnych szkoleþ, które

w korporacjach miödzynarodowych, któ-

majñ na celu budowanie i utrzymanie

Oczekiwania wobec trenerów wewnötrz-

re preferujñ szkolenia centralne, wiöc

standardów pracy zgodnych z warto-

nych róĔniñ siö od zadaþ, które stawia siö

wszyscy pracownicy polskich oddziaäów

Ĉciami i celami firmy. W szczególnoĈci

trenerom zewnötrznych firm szkolenio-

zobowiñzani sñ do korzystania tylko z tych

dotyczy to nowych pracowników. Tre-

wych.

usäug. Z tego powodu trenerów we-

nerzy wewnötrzni dostarczajñ tym pra-

Trenerzy firmowi najczöĈciej wywodzñ siö

wnötrznych nie zatrudnia siö.

cownikom podstawowych umiejötnoĈci

z wewnñtrz organizacji. Posiadajñ wiöc za-

Realna potrzeba tworzenia i rozwoju zespo-

interpersonalnych i sprzedaĔowych, któ-

plecze merytoryczne, znajomoĈè specyfiki

äu trenerów wewnötrznych istnieje w tych

re sñ niezbödne w obsäudze zewnötrz-

firmy i branĔy oraz zdobyte w firmie do-

firmach, które zatrudniajñ duĔñ liczbö sze-

nych i wewnötrznych klientów firmy

Ĉwiadczenia i ugruntowane umiejötnoĈci,

regowych pracowników, borykajñ siö z nie-

oraz wiedzy na temat produktów firmy.

które zdobywali w poprzedniej roli zawodo-

ustannñ rotacjñ kadr, gdzie nastöpuje ciñgäy

Specyfikñ pracy trenera wewnötrznego

wej. JeĔeli sñ rekrutowani z zewnñtrz, staäa

rozwój strukturalny (powstawanie nowych

jest teĔ prowadzenie szkoleþ z zakresu

obecnoĈè w firmie pozwala im na szybkie

placówek i oddziaäów) oraz czöste wprowa-

procedur i systemów obowiñzujñcych

przyswojenie specyfiki organizacji i pro-

dzanie nowych lub specjalistycznych pro-

w firmie.

duktów oraz na wykorzystanie tej wiedzy

duktów. W tak funkcjonujñcej organizacji

Od trenerów wewnötrznych oczekuje

podczas szkoleþ. Trenerzy wewnötrzni sñ

potrzeba zatrudnienia trenerów wewnötrz-

siö Ĉcisäej kooperacji z szefami poszcze-

do dyspozycji organizacji, która moĔe z ich

nych jest uzasadniona zarówno ekonomicz-

gólnych dziaäów. Ma to na celu pomoc

usäug korzystaè w sposób bardzo elastycz-

nie, jak teĔ ze wzglödu na efektywnoĈè pro-

w doskonaleniu umiejötnoĈci podwäad-

ny. Staäa obecnoĈè w firmie umoĔliwia

cesów szkoleniowych.

nych i utrzymaniu niezbödnych standar-

im takĔe budowanie ustawicznych proce-

dów zarzñdzania. W niektórych organi-

sów szkoleniowych i szybkie reagowanie

zacjach odbywa siö to nie tylko przez

na aktualne zapotrzebowania. Trenerzy

Specyfika pracy trenera
wewnĕtrznego

proces szkolenia, ale równieĔ poprzez

wewnötrzni mogñ obserwowaè postöpy

Od trenerów wewnötrznych oczekuje

coaching indywidualny dla szeregowych

szkolonych osób i zespoäów, aby na bieĔñ-

siö najczöĈciej przeprowadzania bazo-

pracowników.

co korygowaè plany rozwojowe. Znajñ teĔ
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od Ĉrodka bolñczki pracowników, do któ-

Kolejnym zagroĔeniem sñ niejednoznaczne

satysfakcjö finansowñ. Pogäöbiona wiedza,

rych mogñ odnosiè siö w sposób naturalny

relacje trenera firmowego z kadrñ kierow-

doĈwiadczenie i wiöksza biegäoĈè w zawo-

podczas szkoleþ firmowych. Pozwala to na

niczñ. Szefowie oczekujñ czösto od trenera

dzie trenera biznesu, pozwala im na podej-

przygotowanie szkoleþ opracowanych i re-

postawy säuĔebnej i pomocy w mobilizowa-

mowanie trudniejszych problemów i wy-

alizowanych na bazie konkretnych proble-

niu podwäadnych do wiökszego wysiäku.

zwaþ, prowadzenie pracy z uczestnikami

mów i osadzonych w realiach firmowych,

WĈród pracowników moĔe to rodziè podej-

zupeänie na innym poziomie niĔ ma to miej-

które znajñ obie strony szkolenia: prowa-

rzenia, Ĕe trener przekazuje zwierzchnikom

sce w przypadku trenera wewnötrznego.

dzñcy i uczestnik.

poufne informacje z przebiegu szkolenia,

To wszystko moĔe dodatkowo wzmac-

a kadrze kierowniczej odbiera ochotö do ko-

niaè ich wiarygodnoĈè i pozycjö eksper-

Ograniczenia trenera
wewnĕtrznego

rzystania z usäug trenerów w doskonaleniu

ta, zwäaszcza w sytuacji jednorazowego

umiejötnoĈci szefowskich.

szkolenia lub warsztatu, gdzie moĔna do-

Praca szkoleniowa we wäasnej organizacji

Niezwykle rzadko decydenci firmy oczeku-

brze zabäysnñè unikalnñ wiedzñ i doĈwiad-

ma równieĔ swoje ograniczenia. Jednym

jñ od trenerów wewnötrznych, aby w spo-

czeniem branĔowym.

z zagroĔeþ, na które sñ naraĔeni trenerzy

sób pogäöbiony i systematyczny szkolili

Trenerzy zewnötrzni nie sñ czöĈciñ organiza-

wewnötrzni, jest funkcjonowanie przez

Ĉredniñ lub wyĔszñ kadrö kierowniczñ.

cji klienta, wiöc äatwiej mogñ byè postrzegani przez pracowników jako osoby obiektyw-

däugi czas w tym samym Ĉrodowisku pod

Niewielu szefów jest w stanie uznaè, Ĕe

presjñ czasu i iloĈci zadaþ. Zwiöksza to ryzy-

ktoĈ stojñcy niĔej w hierarchii säuĔbowej

ne, które nie majñ powodów, Ĕeby narzucaè

ko rutyny i ogranicza moĔliwoĈè korzystania

i bez specyficznych doĈwiadczeþ, moĔe

im firmowe wytyczne, o co czösto podejrze-

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

ich czegoĈ nauczyè.

wa siö trenerów wewnötrznych.

korzystny wizerunek trenera wewnötrzne-

Takie podejĈcie do roli trenera wewnötrz-

Majñ równieĔ duĔo wiökszñ moĔliwoĈè stawiania warunków i nieulegania Ĕñdaniom

go, jako rzemieĈlnika o wñskiej specjalizacji.

nego pokutuje w wiökszoĈci organizacji.

W tym kontekĈcie duĔo trudniej jest budo-

Szefowie nadal ulegajñ stereotypom, Ĕe

decydentów, które mogäyby byè szkodliwe

waè prestiĔ i ekspercki autorytet, szczegól-

przeäoĔony wyĔszego szczebla jest nie-

dla uczestników szkolenia lub dla jakoĈci

nie wobec kadry kierowniczej firmy.

omylny, i nie zdecyduje siö odsäoniè swo-

przedsiöwziöcia.

Trenerzy wewnötrzni, prowadzñc wiele za-

ich braków przed kimĈ, kto jest o wiele

Takiego komfortu nie majñ na pewno trene-

jöè dla tych samych grup szkoleniowych,

niĔej w hierarchii.

nieuchronnie muszñ wpadaè w puäapkö

rzy wewnötrzni.
Trenerzy zewnötrzni majñ przede wszyst-

uczestników. Stajñ siö przewidywalni, wiöc

Trener zewnĕtrzny
– potencjaâ i moŰliwoŒci

trudniej jest im zaktywizowaè lub inspiro-

Atuty trenera zewnötrznego zwiñzane sñ

i wyĔszñ kadrö kierowniczñ. Zyskujñ przez

waè uczestników szkoleþ.

przede wszystkim z jego doĈwiadczeniem

to wiökszy prestiĔ i umacniajñ swojñ part-

Ten stan rzeczy musi rodziè frustracjö, na

w pracy dla róĔnych firm i róĔnych branĔ

nerskñ pozycjö wobec zleceniodawców.

pewno utrudnia pracö, a czasami budzi tak-

oraz z wiökszñ róĔnorodnoĈciñ form pracy

Dodatkowñ satysfakcjö moĔe dawaè im

Ĕe niechöè do trenerów z zewnñtrz, którzy

trenerskiej, którymi dysponuje.

poczucie wpäywu na ksztaätowanie takich
standardów i wartoĈci szefowskich, które

znudzenia i coraz mniejszej atrakcyjnoĈci dla

kim duĔo wiöcej moĔliwoĈci niĔ ich koledzy
po fachu z organizacji, aby szkoliè Ĉredniñ

sñ inaczej postrzegani przez szkolonych i ich

KoniecznoĈè ciñgäego rozwijania kompeten-

przeäoĔonych.

cji trenerskich jest wymuszona przez kon-

bödñ uĔyteczne w procesie szkolenia i roz-

W miödzynarodowych korporacjach ogra-

kurencyjny rynek szkoleniowy, na którym

woju podwäadnych.

niczeniem dla trenera bywa koniecznoĈè

trener lub jego firma musi siö utrzymaè.

realizowania sztywnej polityki centrali firmy,

W konsekwencji sytuacja rynkowa mobili-

której szczytnñ intencjñ jest ujednolicenie

zuje trenera do doskonalenia i róĔnorodno-

Trener zewnĕtrzny
– oczekiwania i zadania

i podnoszenie standardów jakoĈciowych.

Ĉci warsztatu pracy. Zdobywa doĈwiadcze-

Zapotrzebowania klientów wobec trene-

Jednak efektem ubocznym wdraĔania go-

nie w wielu branĔach, poznaje specyficzne

rów zewnötrznych zwiñzane sñ najczöĈciej

towych programów moĔe byè zabijanie

studia przypadków, i jeĈli tylko nie narusza

z ich specjalistycznñ wiedzñ i praktykñ lub

indywidualnoĈci i pogwaäcenie róĔnic kultu-

to tajemnic handlowych klienta, przenosi je

z koniecznoĈciñ wsparcia ryzykownych

rowych, z czym trudno siö pogodziè uczest-

z jednej branĔy do innej.

i nietypowych zmian w firmie. Od trenerów

nikom szkoleþ.

Wielu trenerów zewnötrznych posiada rów-

zewnötrznych oczekuje siö szkoleþ bardziej

Podobnym ograniczeniem dla trenera we-

nieĔ szersze specjalizacje, które budujñ ich

wyspecjalizowanych i eksperckich, z po-

wnötrznego bywa koniecznoĈè prowadze-

wartoĈè lub unikalnñ pozycjö na tle konku-

gäöbionym lub nowym know–how. Ma to

nia projektów szkoleniowych narzuconymi

rencji. Majñ wiöc naturalny bodziec do roz-

szczególne znaczenie w tych momentach

z góry metodami.

woju, co w efekcie zwiöksza równieĔ ich

rozwoju firmy, kiedy bazowe szkolenia we-
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wnötrzne nie wystarczajñ juĔ do podejmowania wyzwaþ na rynku.
Zadaniem trenerów zewnötrznych jest teĔ
uczestniczenie w procesie zmian standardów pracy i stylu relacji z klientami, który
zleceniodawca chce przeprowadziè w swojej firmie. Trenerzy wewnötrzni w takiej sytuacji stajñ siö bardziej konsultantami i moderatorami zmian.
Kolejnym oczekiwaniem formuäowanym
wobec trenera z firmy zewnötrznej bywa
dostarczenie pracownikom nowych metod
szkoleniowych i nowej perspektywy w podejĈciu do dobrze juĔ znanych tematów.
Takñ rolö moĔe speäniaè trener z zewnñtrz,
który wnosi do szkoleþ wäasny styl i osobowoĈè. Ma on równieĔ za zadanie przedstawiè znane juĔ problemy w zupeänie innym
Ĉwietle oraz zainspirowaè ludzi do poszukiwania rozwiñzaþ wykraczajñcych poza ich
codziennñ rutynö. Te oczekiwania zwiñzane
sñ z formuäowanñ czösto przez decydentów
potrzebñ zenergetyzownia pracowników
oraz wzbudzenia w nich dodatkowej motywacji w obliczu kryzysu lub nowych wyzwaþ, przed którymi stoi firma.
Bywa, Ĕe trenerzy zewnötrzni spotykajñ siö
nieraz z dosyè niezwykäym zapotrzebowaniem klienta. Szkolenie ma spowodowaè,
Ĕeby uczestnicy byli zadowoleni. Wbrew
pozorom nie jest to äatwe zadanie, gdy celem przedsiöwziöcia jest szybkie zagospodarowanie budĔetu lub nagrodzenie grupy
pracowników w formie nieoczekiwanego
szkolenia.

Ograniczenia trenera
zewnĕtrznego
Najwiökszym ograniczeniem i Ēródäem dyskomfortu trenera zewnötrznego jest maäy
wpäyw na wdraĔanie nowoĈci w organizacji
klienta i wykorzystywanie przez uczestników szkoleþ nabytej wiedzy lub umiejötnoĈci. Wbrew zäudnym nadziejom wielu osób,
same szkolenia (nawet najlepsze) bez codziennego wsparcia szefów i menedĔerów
liniowych niewiele mogñ zmieniè w firmie.
Tylko najbardziej zmotywowani i zdeterminowani szkoleni sñ w stanie samodzielnie, bez dodatkowych bodĒców, wdraĔaè
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w Ĕycie nowe umiejötnoĈci. WiökszoĈè

nowego warsztatu wymaga czasu, odwa-

z trenerami zewnötrznymi albo na róĔne

pracowników korzysta ze szkoleþ wybiór-

gi i duĔej inwencji. Zleceniodawców nie

sposoby sabotujñ ich dziaäania.
Czasami powodem do konfliktów jest po-

czo, adaptujñc tylko pojedyncze elementy.

staè czösto na czasowñ i finansowñ inwe-

JeĈli menedĔer liniowy nie wymaga od nich

stycjö w doskonalenie dotychczasowych

stawa niektórych trenerów zewnötrznych.

wdraĔania nabytych umiejötnoĈci na stano-

umiejötnoĈci pracowników. Chcñ czegoĈ

JeĈli mocno wierzñ w swojñ niezwykäoĈè,

wisku pracy, trud szkolenia zwykle idzie na

nowego i specjalnego. Po jakimĈ czasie

nieomylnoĈè i samowystarczalnoĈè, potrafiñ

marne.

udanej wspóäpracy z klientem rodzi siö

lekcewaĔyè sygnaäy o zagroĔeniach w reali-

Trenerzy zewnötrzni towarzyszñ firmie tylko

wiöc trenerskie pytanie: czy potrafiö do-

zacji procesu szkolenia i uwagi o jego prze-

przez okreĈlony czas i najczöĈciej w ograni-

starczyè nowñ dawkö wiedzy lub umiejöt-

biegu ze strony trenerów wewnötrznych.

czonym zakresie. W zwiñzku z tym nie sñ

noĈci? JeĈli jest to niemoĔliwe, trenerzy

Bywa, Ĕe z wyĔszoĈciñ traktujñ oni nie tylko

w stanie wpäywaè wystarczajñco na pro-

ulegajñ pokusie prowadzenia zajöè lek-

trenerów, ale teĔ przedstawicieli dziaäów

ces podtrzymywania i rozwijania nabytych

kich, äatwych i przyjemnych. W tö puäapkö

personalnych i szkoleniowych. Ignorowanie

umiejötnoĈci.

wpadajñ najczöĈciej mniej doĈwiadczeni

wewnötrznych uwarunkowaþ firmy i jej in-

Puäapkñ dla trenera zewnötrznego jest

trenerzy.

teresów, lekcewaĔenie ich sugestii mĈci siö

podejmowanie siö nauczania nowych lub

jednak na trenerach zewnötrznych i prowadzi najczöĈciej do zerwania wspóäpracy.

czas takich szkoleþ trener bödzie borykaä

Wspóâpraca trenera
zewnĕtrznego
i wewnĕtrznego – jak
wykorzystaă rezerwy
i unikaă puâapek?

siö z duĔym oporem, brakiem motywacji,

Dobra wspóäpraca pomiödzy trenerami we-

sprzyja wzajemna uwaga i szacunek dla

a czasami nawet z otwartñ konfrontacjñ.

wnötrznymi i zewnötrznymi jest nie do prze-

odmiennych zadaþ. Przy kaĔdym projekcie

Dlatego teĔ klienci w äatwy i pozornie bez-

cenienia. Tam, gdzie udaäo siö jñ wäaĈciwie

szkoleniowym warto zabiegaè o wspólne

pieczny dla siebie sposób próbujñ wyröczyè

zbudowaè, efekty szkoleþ sñ najbardziej

spotkania trenerów firmowych i zewnötrz-

siö trenerem zewnötrznym w przekazywa-

widoczne, a satysfakcja trenerów, decyden-

nych, zaczynajñc od fazy przygotowaþ.

niu pracownikom maäo popularnych decyzji.

tów i pracowników jest najwiöksza.

Sprawdza siö teĔ znakomicie wspólne

Konsekwencje tych zmian czösto spadajñ

Trenerzy zewnötrzni w Ĉcisäej kooperacji

prowadzenie warsztatów. Ta inwestycja

na prowadzñcego szkolenie.

z trenerami firmowymi najrzetelniej badajñ

i naturalna wymiana doĈwiadczeþ jest nie-

Podobnym niebezpieczeþstwem jest ule-

potrzeby szkoleniowe i wspóätworzñ projek-

oceniona.

ganie wygórowanym lub nierealistycznym

ty, äñczñc zewnötrznñ wiedzö eksperckñ ze

NaleĔy tu wspomnieè równieĔ o jednej

w realizacji warunkom i Ĕyczeniom klienta.

znajomoĈciñ organizacji. Po cyklu szkoleþ

kwestii – polityce firmy wobec wäasnych

niewygodnych dla pracowników standardów – bez wyraĒnej decyzji przeäoĔonych
i zapowiedzi jej egzekwowania. Zawsze
jest to ryzykowne zadanie i na pewno pod-

Co warto dla dobrej
wspóâpracy trenerów?
Dobrej wspóäpracy trenerów na pewno

Pokusñ dla trenera zewnötrznego jest moĔ-

prowadzonych przez firmö zewnötrznñ, tre-

trenerów wewnötrznych. JeĔeli majñ oni

liwoĈè udowodnienia swojej przydatnoĈci

nerzy wewnötrzni najlepiej uruchamiajñ pro-

speäniaè swoje zadania, to warto, Ĕeby ich

lub omnipotencji.

ces podtrzymywania i rozwijania nabytych

ranga w organizacji byäa wysoka i aby byli

Trener bywa teĔ czasami w trudnej sytuacji

umiejötnoĈci poprzez szkolenia wewnötrz-

rzeczywiĈcie wykorzystywani do tego, do

finansowej i zwyczajnie wizja utraty wyna-

ne lub coaching indywidualny. Czösto sñ

czego sñ zatrudnieni, czyli szkolenia pra-

grodzenia moĔe popychaè go do ryzykow-

w tym wspierani przez trenerów zewnötrz-

cowników.

nych zobowiñzaþ. MoĔe to byè na przykäad:

nych, którzy pracujñ nad wzmocnieniem

Niestety, nie wszödzie tak jest. Bywa, Ĕe na

zbyt duĔa liczba tematów na szkoleniu, za

ich kompetencji szkoleniowych i pozycji

stanowisko trenera wewnötrznego rekru-

krótki lub za däugi czas pracy, za duĔa grupa

w firmie.

tuje siö przypadkowych ludzi, bo taka jest

uczestników szkolenia, duĔo darmowych

Niestety, zdarza siö, Ĕe wspóäpraca szwan-

potrzeba chwili. Trenerzy zatrudnieni w ten

dodatkowych prac na rzecz klienta. Mniej

kuje. Przyczyny niepowodzeþ leĔñ po obu

sposób nie zawsze majñ odpowiednie pre-

podatni na te pokusy sñ trenerzy renomo-

stronach. Czasami trenerzy wewnötrzni

dyspozycje i przede wszystkim kwalifikacje

wanych firm szkoleniowych, nie mogñc

czujñ siö zagroĔeni i podejrzewajñ, Ĕe na tle

i nie radzñ sobie z postawionymi zadaniami.

sobie pozwoliè na utratö prestiĔu, nie podej-

firmy zewnötrznej ich skutecznoĈè i forma

Taka sytuacja jest caäkowicie nieefektywna

mujñ takich ryzykownych zleceþ.

pracy szkoleniowej moĔe byè negatywnie

i z czasem frustruje wszystkich interesariu-

Czöstym ograniczeniem trenerów ze-

oceniona przez pracodawcö. Bojñ siö zäej

szy procesu szkoleniowego.

wnötrznych jest równieĔ ich ograniczo-

opinii, zarzutu o swojej maäej przydatnoĈci,

Innñ kwestiñ bywa wykorzystywanie wie-

ny repertuar zawodowy. Nie moĔna byè

a nawet utraty pracy. JeĈli uwierzñ w taki

dzy trenerów wewnötrznych do kompleto-

ekspertem we wszystkim, a stworzenie

rozwój wydarzeþ, zaczynajñ rywalizowaè

wania informacji o brakach, niepowodze-
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MenedŰer do spraw szkoleĽ
– rola w organizacji

niach pracowników, które potem moĔna

szczególnym akcentem na sprawy organiza-

wykorzystaè w systemie oceniania. Praco-

cyjne i zarzñdcze. Zatrudniony w tym dziale

dawca, który wykorzystuje do takich dziaäaþ

specjalista do spraw szkoleþ z reguäy ma za

MenedĔer do spraw szkoleþ to funkcja

wäasnych trenerów, powinien mieè Ĉwiado-

zadanie organizowaè i nadzorowaè proces

spotykana najczöĈciej w bardzo duĔych

moĈè, Ĕe niszczy nie tylko wäasnego szkole-

szkoleniowy od poczñtku do koþca. Bie-

organizacjach, które prowadzñ rozbudo-

niowca i skazuje caäy proces szkoleniowy na

rze udziaä we wstöpnym okreĈleniu celów

wanñ i wielokierunkowñ politykö szko-

niepowodzenie, ale przede wszystkim traci

i potrzeb szkoleniowych danej grupy pra-

leniowñ. Rolñ menedĔera jest tworze-

zaufanie wszystkich pracowników. Proces

cowników, uczestniczy w procesie wyboru

nie (czasami przy wspóäpracy z szefami

odbudowania tak utraconego zaufania moĔe

zewnötrznej firmy szkoleniowej lub w zlece-

innych dziaäów) polityki szkoleniowej

byè niezwykle trudny, a czasem nawet nie-

niu projektu trenerom wewnötrznym, dba

firmy, nadzór nad budĔetem szkolenio-

moĔliwy. Ten problem mogñ uĈwiadomiè

o logistykö przedsiöwziöcia, a w koþcowej

wym oraz inicjowanie zakrojonych na

pracodawcom trenerzy zewnötrzni. W ten

fazie bada osiñgniöte w projekcie efekty.

szerokñ skalö i zäoĔonych projektów roz-

sposób pomagajñ trenerom z organizacji

Od tych specjalistów wymaga siö duĔych

wojowych.

w budowaniu szacunku i profesjonalizacji

zdolnoĈci organizacyjnych oraz znajomoĈci

MenedĔerowie do spraw szkoleþ za-

ich pozycji w firmie oraz wpäywajñ na efek-

metod badania potrzeb i efektywnoĈci szko-

rzñdzajñ najczöĈciej grupñ specjalistów

tywnoĈè szkoleþ.

leþ. Osoby na tym stanowisku powinny do-

oraz trenerów wewnötrznych. Dlatego

brze znaè rynek szkoleniowy i metody szko-

na tym stanowisku, oprócz specjali-

leniowe, aby móc wäaĈciwie weryfikowaè

stycznych

i wybieraè wspóäpracujñce firmy. Bardzo

nych, kluczowe sñ przede wszystkim

Specjalista i menedŰer
do spraw szkoleĽ
Specjalista
do spraw szkoleĽ
– rola w organizacji

kompetencji
umiejötnoĈci

merytorycz-

poĔñdane teĔ sñ dobre umiejötnoĈci komu-

typowe

nikacyjne i negocjacyjne, zwäaszcza w tych

i negocjacyjne. Sñ one niezbödne pod-

menedĔerskie

organizacjach, gdzie specjalista do spraw

czas dokonywania waĔnych uzgodnieþ

szkoleþ jest samodzielnym lub jedynym

z szefami innych dziaäów lub w trak-

Dziaä szkoleþ odpowiedzialny jest za pro-

pracownikiem, który praktycznie w caäoĈci

cie kooperacji z zewnötrznymi firmami

wadzenie polityki szkoleniowej w firmie, ze

odpowiada za caäy proces szkoleniowy.

szkoleniowymi.
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wadzenia szkoleþ. Zajöcia prowadzone sñ
metodami aktywnymi, oprócz mentoringu
stosuje siö superwizje oraz samodzielne
prowadzenie szkoleþ. Warsztaty majñ za
zadanie wyposaĔyè przyszäych trenerów nie
tylko w podstawowñ wiedzö i umiejötnoĈci
trenerskie, ale przede wszystkim przygotowaè ich do prowadzenia szkoleþ od strony
praktycznej. Zajöcia przygotowujñ do peänienia funkcji zarówno trenera wewnötrznego,
jak i zewnötrznego, pokazujñ tylko inne perspektywy wykorzystywania ich w praktyce,
w zaleĔnoĈci od peänionej funkcji.
Do niedawna usystematyzowane szkolenia trenerskie prowadziäo niewiele firm.
Szczególnym uznaniem cieszñ siö kursy
w firmach: Laboratorium Psychoedukacji,
Moderator, Stowarzyszeniu Trenerów Matrik czy Grupie Trop.
Obecnie jak grzyby po deszczu zaczynajñ
powstawaè szkoäy trenerów biznesu, poniewaĔ w obecnym okresie programowania
EFS przeznaczyä na takie szkolenia powaĔne
fundusze. Zachöci to z pewnoĈciñ wiele firm
do zarabiania na szkoleniu szkoleniowców.

KaŰda koncepcja
jest dobra

pracowniczych. Oczekiwania pracodawców

Ciekawe, jak niektórzy poradzñ sobie z oba-

w stosunku do menedĔerów i specjalistów

wami, Ĕe ksztaäcñ swojñ przyszäñ konkuren-

W praktyce funkcjonowania organizacji oka-

ds. szkoleþ sñ bardzo zróĔnicowane. Aby to

cjö? I jaki bödzie poziom tego ksztaäcenia?

zuje siö, Ĕe kaĔda firma moĔe mieè zupeänie

udowodniè, wystarczy przestudiowaè ogäo-

Ocenimy to po czasie.

innñ koncepcjö na funkcjonowanie zarówno

szenia rekrutacyjne na te stanowiska. Warto

Warto byè ostroĔnym przy wyborze szkoäy

menedĔerów i specjalistów ds. szkoleþ, jak

jednak uporzñdkowaè wymagania i skupiè

trenerów. Polska Izba Firm Szkoleniowych

i trenerów.

siö jedynie na tych, które majñ bezpoĈredni

na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

Sñ firmy, gdzie osoby sprawujñce nominal-

wpäyw na proces realizacji szkoleþ w fir-

siöbiorczoĈci koþczy przygotowanie pod-

nie funkcjö trenera wewnötrznego – prawie

mie. Uchroni to zarówno pracodawców, jak

stawowych, profesjonalnych standardów

w ogóle nie prowadzñ szkoleþ, zajmujñc siö

i zatrudnionych na tych stanowiskach przed

dla zawodu trenera i dla szkóä trenerskich.

tym, czym gdzie indziej zajmuje siö specja-

rozczarowaniem.

liĈci do spraw szkoleþ zajmujñ siö przede

Jest to, miödzy innymi, efekt lawinowego
powstawania róĔnych szkóä, szkoleþ i kur-

lista do spraw szkoleþ. Gdzie indziej specja-

Zdobywanie kompetencji

sów trenerskich, których jakoĈè jest bardzo
zróĔnicowana.

wszystkim wäaĈnie prowadzeniem szkoleþ,
a funkcje organizacyjne przejmuje dziaä per-

Szkoây trenerów

Do czasu ostatecznego opracowania tych

sonalny albo jeden z sekretariatów. Jeszcze

Na polskim rynku szkoleniowym jest coraz

standardów i stworzenia rzetelnej listy reko-

w innych firmach organizacjñ szkoleþ, jak

wiöcej moĔliwoĈci zdobywania i doskona-

mendacyjnej warto zdobywaè lub podnosiè

i ich prowadzeniem zajmujñ siö specjaliĈci

lenia kompetencji trenerskich. Warsztaty

kwalifikacje trenerskie w znanych i spraw-

personalni.

trenerskie oferujñ zarówno firmy szkolenio-

dzonych firmach.

MenedĔerowie i specjaliĈci do spraw szko-

we, jak i wyĔsze uczelnie w ramach studiów

Ze szkóä trenerskich czöĈciej korzystajñ tre-

leþ bardzo czösto nie tylko sami szkolñ,

podyplomowych. Proces przygotowania do

nerzy zewnötrzni, którzy naukö traktujñ jako

ale wypeäniajñ równieĔ zadania przypisane

zawodu trenera trwa od roku do dwóch

inwestycjö we wäasny rozwój oraz rozwój

zwykle dziaäom personalnym, takie jak:

lat. W trakcie warsztatów uczestnicy majñ

swojej firmy. Warto teĔ zachöcaè do udziaäu

rekrutacja, tworzenie oraz wdraĔanie sys-

okazjö do zdobycia praktycznych doĈwiad-

w takich warsztatach trenerów wewnötrz-

temów motywacyjnych i systemów ocen

czeþ oraz narzödzi do samodzielnego pro-

nych. Dajñ one moĔliwoĈè zdobycia pogäö-
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bionych kompetencji i poczucie solidnego
zaplecza zawodowego. Szkoäy te sñ jednak
doĈè drogie, a firmy zatrudniajñce trenerów
wewnötrznych nie zawsze chcñ pokrywaè
takie koszty. Obawiajñ siö, Ĕe wyszkolñ dobrego fachowca, który z czasem odejdzie
do zewnötrznej firmy szkoleniowej. Dlatego
teĔ korporacje najczöĈciej majñ swoje wewnötrzne systemy szkoleþ trenerów (Train–the–trainers).
Wiele organizacji zleca teĔ firmom szkoleniowym projekty trenerskie dedykowane
tylko sobie, gdzie uczy siö umiejötnoĈci trenerskich pod ĈciĈle okreĈlone firmowe zadania. Takie projekty najczöĈciej majñ formö
treningu konkretnych narzödzi trenerskich,
tworzenia logiki nowych warsztatów oraz
superwizji, których zadaniem jest doskonalenie tych umiejötnoĈci w praktyce firmowej.
Czösto polega to wröcz na nauczeniu trenerów wewnötrznych prowadzenia tylko kilku
konkretnych projektów szkoleniowych.
Oferta

ksztaäcenia

dla

trenerów

jest

w Polsce bardzo zróĔnicowana zarówno

Opinie
Mirosäaw Dudziþski

sprzedaĔñ w sklepach i zarzñdzaniem sprze-

daci wykonywali róĔne èwiczenia, w trakcie

– kierownik Dziaäu Szkolenia i Rozwoju

daĔñ, czyli w dziale operacyjnym. Od poczñtku

których ujawniali swoje kompetencje do pracy

JMD SA

stanowisko trenera wiñzaäo siö ze szkoleniem

trenerskiej. Dla wszystkich kandydatów byäo

pracowników dziaäu operacyjnego, nie wyklu-

to duĔe wyzwanie. Dotychczas wiökszoĈè

Firma Jeronimo Martins SA korzysta w orga-

czajñc pracowników innych dziaäów. Celem re-

kandydatów nie prowadziäa szkoleþ, a jedynie

nizowanych szkoleniach zarówno z trenerów

krutacji na stanowisko trenera wewnötrznego

treningi on the job. W wyniku AC wybraliĈmy

z zewnötrznych firm szkoleniowych, jak i tre-

byäo pozyskanie osób posiadajñcych doĈwiad-

kilka osób, które osiñgnöäy najwyĔsze wyniki

nerów wewnötrznych. Zespóä trenerów we-

czenie zawodowe w zarzñdzaniu sklepami.

w praktycznych èwiczeniach prezentacyjnych.

wnötrznych w naszej firmie zostaä zbudowa-

WaĔna byäa równieĔ motywacja wewnötrzna

Ta lista zostaäa potwierdzona przez dyrektora

ny w odpowiedzi na duĔñ dynamikö rozwoju

kandydatów do pracy na nowym stanowisku,

dziaäu operacyjnego. Dziöki temu osiñgnöli-

sieci sklepów Biedronka i zwiökszajñcego siö

chöè rozwoju i predyspozycje do prowadze-

Ĉmy zgodnoĈè pomiödzy ocenñ potencjaäu

w zwiñzku z tym zatrudnienia. Dodatkowe

nia szkoleþ. Po sprecyzowaniu profilu trenera

kandydata a rzeczywistymi umiejötnoĈciami

czynniki wpäywajñce na podjöcie decyzji o po-

zostaäa ogäoszona rekrutacja wewnötrzna.

pracownika prezentowanymi na swoim do-

woäaniu trenerów wewnötrznych to potrzeba

Kolejnym krokiem byäa analiza aplikacji i wy-

tychczasowym stanowisku. Byäo to istotne

poprawy wdraĔania przez pracowników typo-

mogów formalnych koniecznych do pracy na

ze wzglödu na potrzebö posiadania autorytetu

wej wiedzy operacyjnej zgromadzonej w wie-

nowym stanowisku. W nastöpnym etapie

wĈród przyszäych uczestników szkoleþ. Chcie-

lu procedurach, a takĔe proces ujednolicania

uczestnicy zostali zaproszeni do wziöci udziaäu

liĈmy uniknñè sytuacji, w której trener uprzed-

standardów firmowych pomiödzy róĔnymi

w Assessment Center. Do przygotowania AC

nio nie odnosiä sukcesów w dziedzinach,

jednostkami firmy. Znaczñca czöĈè pracow-

zostaäa zaangaĔowana firma Sopocka Grupa

z których bödzie szkoliä. Kolejnym etapem byäo

ników firmy pracuje w dziale zwiñzanym ze

Szkoleniowo–Doradcza. Podczas AC kandy-

przygotowanie nowych osób do prowadze-
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pod wzglödem ceny, tematyki zajöè, jak

na naszym rynku duĔo uboĔsza. NajczöĈciej

Z pomocñ dla tych, których nie staè na taki

i doĈwiadczenia prowadzñcych. Wybierajñc

do realizowania tych zadaþ przygotowane

wydatek przychodzi Unia Europejska, która

szkoäö dla siebie, zawsze warto zapoznaè

sñ szkoäy wyĔsze w ramach prowadzo-

na doksztaäcanie trenerów i specjalistów

siö z doĈwiadczeniem organizatora i poszu-

nych studiów podyplomowych. Studia

ds. szkoleþ przekaĔe w najbliĔszym czasie

kaè rekomendacji uczestników.

takie dostöpne sñ m.in. w WyĔszej Szkole

powaĔne Ĉrodki.

Psychologii Spoäecznej czy WyĔszej Szkole

Jest wiöc najlepszy czas i moĔliwoĈci, aby

Profesjonalizacja
menedŰerów i specjalistów
ds. szkoleĽ

PrzedsiöbiorczoĈci i Zarzñdzania im. Leona

na polskim rynku szkoleniowym wypeäniè

KoĒmiþskiego.

lukö kompetencyjnñ. Warto z tej szansy

Od kilku miesiöcy funkcjonuje na rynku pro-

skorzystaè.

Oferta zdobywania kwalifikacji dla specjali-

gram Profesjonalny MenedĔer Szkoleþ, któ-

stów i menedĔerów do spraw szkoleþ jest

ry ma za zadanie podniesienie kompetencji
zawodowych menedĔerów i specjalistów
odpowiedzialnych za realizacjö procesów

Jerzy Gut

szkoleniowych w firmie. Jest wspólnñ ini-

Jarosãaw Holwek

cjatywñ Ĉrodowiska trenerskiego w Polsce,
wspóärealizujñ go trenerzy z wieloletnim doĈwiadczeniem reprezentujñcy róĔne uznane
firmy szkoleniowe.
Projekt uzyskaä patronat ASTD (American
Society for Training & Development).
Ideñ programu jest podniesienie poziomu
i skutecznoĈci dziaäania profesjonalistów
odpowiedzialnych za rozwój pracowników
w oparciu o miödzynarodowe, sprawdzone

Z wyksztaäcenia politolog (UJ). Trener
biznesu i konsultant od 1998 roku. Od 10
lat zwiñzany z Grupñ Szkoleniowñ Kontrakt–OSH, obecnie czäonek zarzñdu tej
firmy. Wspóäorganizowaä i prowadzi Polskñ Szkoäö Trenerów Biznesu Kontrakt.
Autor ksiñĔki Negocjacje z däuĔnikami

standardy.
Z przytoczonych przykäadów widaè, Ĕe kandydaci do zawodu trenera czy specjalisty ds.
szkoleþ, którzy chcñ podnosiè swoje kompetencje, majñ w czym wybieraè. Muszñ

Studiowaä na Wydziale Psychologii UW.
Jeden z zaäoĔycieli i wspóäwäaĈcicieli Grupy Szkoleniowej Kontrakt–OSH. Trener
biznesu od 1991 roku, coach i mediator
w negocjacjach firmowych. Wspóäautor
ksiñĔek: Doceniè konflikt, Handlowanie
to gra, Psychologia szefa. Szef to zawód.
Wspóäorganizator Polskiej Szkoäy Coachingu.

siö jednak liczyè z wydatkiem kilku tysiöcy.

Opinie
nia szkoleþ. Najpierw odbyäo siö trzydniowe

wewnötrznych mogö powiedzieè, Ĕe przynio-

bogatñ ofertö szkoleþ przygotowujñcych ich

szkolenie Train the Trainer prowadzone przez

säo to firmie korzyĈci w lepszym budowaniu

do wykonywania takiej pracy. Zanim jednak

firmö szkoleniowñ. To pierwsze szkolenie mia-

kompetencji pracowników oraz wymierne

dokonajñ wyboru, warto, by zadaäy sobie kil-

äo charakter ogólny. Po tygodniu trenerzy spo-

korzyĈci finansowe.

ka istotnych pytaþ: W jakim obszarze chcö

tkali siö ponownie, aby przygotowaè pierwszy

pracowaè? Kogo chcö szkoliè? Ile czasu chcö

produkt szkoleniowy – program jednego z mo-

poĈwiöciè na naukö? Jaki preferujö styl ucze-

duäów szkoleniowych dla 1800 uczestników.

nia siö? Jaki certyfikat uzyskam? OczywiĈcie

Pierwsze sesje szkoleniowe kaĔdego z trene-

moĔna by mnoĔyè wiele pytaþ dotyczñcych

rów wewnötrznych byäy obserwowane przez

Maägorzata Jaskulak

tego, jakim czäowiekiem jestem oraz czy to

trenera z firmy szkoleniowej, który przekazaä

– trener biznesu, coach,

na pewno mój wymarzony zawód, ale tu

im swoje uwagi i wskazówki. Szkolenia pro-

wykäadowca w Norman Benett Academy

odpowiedzi padajñ zanim zaczynamy szkoäö,

momentu rozpoczöcia pracy na nowym stano-

Osoby, które postanowiäy rozwijaè swojñ pa-

niu. Wybierajñc szkoäö, warto sprawdziè do

wisku. Podsumowujñc efekty pracy trenerów

sjö w zawodzie trenera, mogñ znaleĒè doĈè

jakiej pracy przygotowuje. JeĈli jesteĈ np.

dukcyjne rozpoczöäy siö juĔ po miesiñcu od
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a ostateczna weryfikacja nastöpuje w dziaäa-

