
Zanim przystąpi

się do budowy ze-

społu trenerów

i jego strategii, na-

leży poszukać od-

powiedzi na kilka

kluczowych py-

tań. Strategia ze-

społu trenerów

powinna wspierać

strategię całej firmy. Należy więc uzyskać od za-

rządu priorytety dotyczące kluczowych kompe-

tencji pracowniczych i oczekiwania odnośnie do

roli, jaką mają odgrywać trenerzy wewnętrzni.

Przydatne jest też wypracowanie kryteriów decy-

zyjnych, wyjaśniających, kiedy angażować trene-

rów, a kiedy zewnętrzne firmy szkoleniowe. Za-

zwyczaj takimi wyznacznikami są: dostępny na

przygotowanie szkolenia czas i budżet, niezbęd-

ne kompetencje i wiedza ekspercka, dostępność

zasobów, potrzeba perspektywy zewnętrznej lub

wewnętrznej oraz nastawienie pracowników fir-

my. Są organizacje, w których bardziej szanuje

się wiedzę trenerów wewnętrznych („co osoby

spoza firmy mogą o nas wiedzieć?”) lub przeciw-

nie – większy autorytet z założenia wzbudzają

eksperci zewnętrzni. 

Rola kierownika trenerów

Ustalenie dokładnej roli szefa zespołu trenerów

zależy od specyfiki danego zespołu oraz od kom-

petencji piastującego tę funkcję. Idealny przełożo-

ny to sprawny koordynator, mentor i trener dla

swoich podwładnych. Zadaniem kierownika jest

też budowanie dobrych relacji z kadrą menedżer-

ską – klientem wewnętrznym. To przełożeni za-

zwyczaj zlecają szkolenia dla swoich pracowni-

ków i oni oceniają nabyte w jego wyniku kompe-

tencje. Dodatkowo rolą szefa trenerów jest budo-

wanie pozytywnego wizerunku zespołu w oczach

firmy. To, czy trenerzy będą na przykład postrze-

gani jako partnerzy w rozwoju pracowników czy

też jako tzw. ręce do roboty, zależy od autorytetu

ich kierownika. Jego zadaniem też jest umiejętne

filtrowanie oczekiwań w stosunku do zespołu.

W jednej z firm z trudem udało się uratować tre-

nera wewnętrznego zajmującego się doskonale-

niem handlowców od przeszkolenia kilkuset pra-

cowników z korzystania z nowego aparatu telefo-

nicznego. Zadanie to wyłączyłoby go z jego pracy

na kilka tygodni, a jak się okazało, skutecznie mo-

gło być zrealizowane przez kilku techników. 

Specyfika pracy z trenerami

Osoby, które zajmują się prowadzeniem szkoleń,

są zazwyczaj niezależnymi i asertywnymi indy-

widualnościami. Z racji charakteru wykonywa-

nej pracy samodzielne podejmują decyzje i pla-

nują swój czasu. Co więcej, w trakcie prowadzo-

nych szkoleń wobec uczestników odgrywają rolę

zbliżoną do kierowniczej. Przyzwyczajeni są

więc do wydawania poleceń i motywowania lu-

dzi do działania zgodnego z ich oczekiwaniami.

Zarządzania trenerami nie ułatwia też fakt, że

przez większość czasu pracują oni poza biurem.

Błędem, jaki łatwo można popełnić, jest zbyt du-

ża i drobiazgowa kontrola dotycząca organizacji

czasu pracy trenera. Jej rezultatem jest demoty-

wacja załogi, bunt i zdjęcie z pracowników odpo-

wiedzialności za swoją efektywność. Najważniej-

sze jest tu ustalenie jasnych zasad, mówi znajo-

my szef trenerów. Dotyczą one na przykład ra-
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PROBLEM

ODPOWIEDŹ

Jak zarządzać zespołem
trenerów wewnętrznych?
Zostałam poproszona o stworzenie zespołu trenerów
wewnętrznych, a następnie pokierowanie nim. Do tej pory
pracowałam jako jedyny trener w firmie. Szybki rozwój 
i idąca za tym konieczność stałego podnoszenia
kompetencji naszych pracowników zwiększyły potrzeby
szkoleniowe. Nigdy wcześniej nie pełniłam funkcji szefa
trenerów, proszę o wskazówki.

p06-2008-k-91-98.qxd  2008-05-20  07:48  Page 92



P E R S O N E L  I  Z A R Z Ą D Z A N I E   N R  6 / 2 0 0 8   
9 3

E K S P E R T  P E R S O N A L N Y K I E R O W A N I E  Z E S P O Ł E M

portowania, powrotu do biura po ukończonym

szkoleniu lub odbierania nadgodzin. Potem nale-

ży pozostawić wolną rękę, ale twardo wyciągać

konsekwencje w przypadku nadużyć, dodaje

przełożony. 

Partycypacyjny styl zarządzania

Biorąc pod uwagę samodzielność i nawyki zwią-

zane z „rządzeniem w sali szkoleniowej”, dobrze

sprawdza się włączanie trenerów w proces podej-

mowania decyzji i wypracowywania rozwiązań.

Powoduje to wzrost motywacji, daje poczucie by-

cia docenianym, a także ułatwia realizację pomy-

słów, których jest się autorem. Stałym narzędziem

w repertuarze kierownika trenerów powinna być

informacja zwrotna i coaching. Szef regularnie

monitoruje szkolenia prowadzone przez jego tre-

nerów, a następnie daje feedback odnośnie do

mocnych stron oraz obszarów do poprawy. Jedną

z trudniejszych informacji do przekazania jest ni-

ska efektywność prowadzonego szkolenia. Klu-

czowe jest tu zidentyfikowanie przyczyny tej sy-

tuacji i włączenie prowadzącego słabe szkolenie

w wypracowanie rozwiązania. 

Monitoring efektów 
i dopływ know-how
Dużym wyzwaniem jest ocena jakości i efektyw-

ności pracy trenerów. Do realizacji tego zadania

potrzebne jest, po pierwsze, posiadanie w organi-

zacji (lub outsourcing) osoby o dużej wiedzy

z zakresu budowania i prowadzenia skutecznych

programów. Musi to być osoba, która dodatkowo

jest upoważniona do przełożenia swoich wnio-

sków na działania. Mam tu na myśli zarówno

podniesienie jakości i efektywności słabych szko-

leń, jak i promowanie wewnątrz organizacji tych

dobrych. Idealnie więc, gdyby był to przełożony

trenerów, choć nie jest to z merytorycznego

punktu widzenia konieczne. Po drugie, wciąż,

niestety, mało firm prowadzi stały monitoring

efektów szkoleń. Często więc jedynym punktem

odniesienia w ocenie pracy trenerów są ankiety

wypełniane przez uczestników. Narzędzie mało

skuteczne. Jak sądzą Państwo, jakie będą oceny

programu prowadzonego przez trenera świetnie

nawiązującego kontakt z grupą, dowcipnego

i prowadzącego zajęcia, podczas których uczest-

nicy dobrze się bawią? Co więcej, oceny te nie

zmienią się, nawet jeśli po pewnym czasie od

szkolenia w pamięci pozostanie tylko miła osoba

i czas, będący urozmaiceniem od codziennej mo-

notonii. 

Kolejnym wyzwaniem w zarządzaniu trenerami

jest udostępnienie im wiedzy dotyczącej mery-

torycznej strony prowadzonych szkoleń. Trene-

rzy wewnętrzni to często osoby pracujące wcze-

śniej na innych stanowiskach w firmie. Posiada-

ją więc wiedzę i umiejętności w obszarze, któ-

rym się zajmowali. W sytuacji gdy istnieje po-

trzeba prowadzenia szkoleń z tematów nowych,

dobrym rozwiązaniem jest zlecanie na ze-

wnątrz budowy programu dostosowanego do

potrzeb danej organizacji. Dodatkową korzyścią

takiego rozwiązania jest możliwość współpracy

przy powstawaniu szkolenia z zewnętrznymi

ekspertami. Jest to dla trenera cenne działanie

rozwojowe. 

Pozyskanie i rozwój

Doświadczenie pokazuje, że najskuteczniejsze

zespoły trenerów składają się z pracowników za-

równo pozyskanych z wewnątrz firmy, jak i spoza

niej. Osoby pochodzące z rekrutacji wewnętrznej

wnoszą wiedzę merytoryczną i znajomość firmy,

należy je natomiast nauczyć prowadzenia szko-

leń. Trenerzy, którzy przychodzą z zewnątrz, ma-

ją już doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz

dysponują inną wiedzą merytoryczną i szerszą

perspektywą oceny sytuacji. 

Jest kilka ścieżek rozwojowych dla trenerów. Po

pierwsze, może być to poszerzanie zakresu te-

matów prowadzonych szkoleń. Po drugie, jest to

umożliwienie nabycia nowych kompetencji, ta-

kich jak na przykład: budowanie programów,

szkolenie innych trenerów, odgrywanie roli do-

radcy wewnętrznego dla pracowników i mene-

dżerów, samodzielne prowadzenie projektów

itp. Ważne jest też włączanie trenerów w cały

proces planowania rozwoju pracowników w or-

ganizacji. Niech będą angażowani w szkolenie,

począwszy od badania potrzeb, przez definio-

wanie celów, konstruowanie programów i ocenę

efektów szkoleń. Dzięki temu trenerzy lepiej do-

stosowują program i styl prowadzenia do po-

trzeb danej grupy. Zrozumienie całego procesu

nie pozwala też zapomnieć, że każdy kwadrans

szkolenia musi być podporządkowany realizacji
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W jaki sposób przekazywać
informacje o zmianach w firmie? 

W naszej firmie została podjęta decyzja o zmianie prezesa.
Kiedy powinniśmy podać tę informację do wiadomości pu-
blicznej? 

PROBLEM

zdefiniowanych na początku celów szkolenio-

wych. 

Cenne jest również włączanie trenerów w rela-

cje z klientem wewnętrznym, na przykład

udział w rozmowach z kierownikami. Warto

też, aby trenerzy prowadzący szkolenia dla da-

nego zespołu regularnie uczestniczyli w spo-

tkaniach tej grupy. Pozwoli to aktualizować

wiedzę na temat specyfiki pracy uczestników

szkoleń, uwzględnić bieżące potrzeby oraz

zbuduje autorytet trenera i umożliwi pełnienie

funkcji doradcy.

Kinga Markert

Autorka prowadzi firmę Markert Mediacje specjalizującą

się w zarządzaniu konfliktami i rozwojem pracowników.

Wiele lat pracowała w wewnętrznym dziale HR. 

KONTAKT:

kinga.markert@mediacje.biz

Informacje doty-

czące kluczowych

spraw firmy –

zmiany osób zarzą-

dzających, zmiany

siedziby, zamknię-

cia oddziału – po-

winny być przeka-

zywane pracowni-

kom możliwie jak

najszybciej. W momencie kiedy taka decyzja staje

się faktem (uchwała zarządu), powinna zostać za-

komunikowana pracownikom, zanim jeszcze zo-

stanie podana do wiadomości publicznej. Nie ma

nic bardziej szkodliwego dla wizerunku firmy jak

pracownik, który dowiaduje się o zmianach w swo-

jej organizacji z lektury porannej prasy. 

Zapobiec niedomówieniom

Informacje o ważnym wydarzeniu można zako-

munikować poprzez wydanie specjalnego nume-

ru newslettera wewnętrznego (jeśli taki w firmie

funkcjonuje), czy też, w przypadku mniejszych

firm, w czasie spotkania firmowego z osobami za-

rządzającymi. Warto pamiętać, że w powyższym

przypadku zmiana personalna może być przez

załogę interpretowana jako zmiana strategii za-

rządzania lub zapowiedź zmian kadrowych, a na-

wet zwolnień. Aby zapobiec niedomówieniom

i plotkom, warto podać pracownikom powody

zmian, wytłumaczyć przyczyny decyzji. 

Informowanie pracowników

W przypadku zmian kadrowych nowa osoba ma

najczęściej przygotowaną nową wizję funkcjono-

wania i zarządzania firmą. Ta informacja powinna

być w zasadzie przekazywana wraz z informacją

o zmianie osoby zarządzającej. Dzięki temu unik-

nie się spekulacji, plotek, a przede wszystkim nie-

pewności wśród pracowników. Wszelkie informa-

cje, nawet takie, które wiążą się np. z zamknię-

ciem oddziału lub jego przeniesieniem, powinny

być podawane, uzupełnione opisem planowanych

działań wobec pracowników. Chodzi o to, aby

w firmie zminimalizować ryzyko niepewności

i jednocześnie pokazać, że firma nie tylko myśli

o sobie i swoim zysku, ale również o swoich pra-

cownikach. 

Katarzyna Gajda

Autorka jest konsultantem ds. PR. 

KONTAKT:

gajda.katarzyna@gmail.com

ODPOWIEDŹ
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