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firmie i pewnej przyzwoitości osób za-
rządzających budżetem szkoleniowym.
Wybór szkolenia rzeczywiście podno-
szącego kwalifikacje pracownika jest
prawdziwym wyzwaniem.

Wyszkoleni sprzedawcy
O dużym pechu możemy mówić, gdy

trafimy na firmę, która ma lepszych sprze-
dawców niż trenerów i wykładowców. W
efekcie może się zdarzyć, że zapłacimy za
spotkanie z nieśmiałym introwertykiem,
który w ramach zajęć odczyta referat przy-
gotowany przez pana profesora. Profesor,
który miał prowadzić te zajęcia, gdzieś się
zapodział. Zdarzają się też warsztaty dla
menedżerów, podczas których miła świe-
żo upieczona absolwentka psychologii po-
maga odkryć, że ludzie uśmiechnięci wy-
dają się milsi niż nieuśmiechnięci. To przy-
kłady z ostatnich miesięcy – szkolenia wy-
kupione w dużych, funkcjonujących już
od dłuższego czasu firmach. Dlatego uwa-
żam, że każdy zamawiający usługi szkole-
niowe powinien najpierw sam nauczyć się
technik sprzedaży, żeby umieć kupować. 

Sztuka pytania

Wybór szkolenia będzie mniej obcią-
żony ryzykiem, jeśli za każdym razem
odpowiemy sobie po kolei na podsta-
wowe pytania: 

● Czego pracownik ma się nauczyć? 
● Co już umie? 
● Kto go tego nauczy?
Umiejętności świeżo upieczonej ab-

solwentki psychologii, odkrywającej z
uczestnikami warsztatów potęgę
uśmiechu, mogą być całkiem przydat-
ne do szkolenia początkujących pra-
cowników, których chcemy wyposażyć
w miękkie kompetencje podstawowe.
Jednak podnoszenie kwalifikacji świet-
nie wykształconego specjalisty wyma-
ga fachowca, najlepiej z dłuższą prak-
tyką i większym doświadczeniem od
naszego człowieka. Pracownika, który
jest fachowcem, zadowoli wysoki po-
ziom wykładowcy, który praktykowi
przekaże teorię, dopełniającą kompe-
tencje itd. 

Jeśli uczą wystąpień publicznych –
gdzie sami występowali, jeśli prowadze-
nia zamówień publicznych – ile przetar-

gów poprowadzili, specyfikacji napisali,
jeśli będą nas uczyć zarządzania zmiana-
mi - jakie firmy, rynki, produkty reorga-
nizowali?

Skuteczne zamknięte
Oczywiście szkolenia otwarte, adreso-

wane de facto do nieprzewidywalnie sze-
rokiego grona odbiorców, z założenia
muszą mieć nieco uniwersalny charak-
ter. Próby zorientowania się, kim będą je-
go uczestnicy, są zazwyczaj nieskutecz-
ne. Jak więc zminimalizować przy szko-
leniach otwartych ryzyko wybrania ta-
kiego, które nie przystaje do naszych
oczekiwań? Wybierać te, w których orga-
nizator gwarantuje pracę w małych gru-
pach, z przewagą coachingu i ćwiczeń
praktycznych. Albo te, w których gwa-
rancją jakości jest nazwisko prowadzące-
go zajęcia.

Niewątpliwe realizacja planów pod-
noszenia kwalifikacji w oparciu o szko-
lenia zamknięte, w których uczestniczą
wyłącznie nasi pracownicy, wydaje się
znacznie bardziej skuteczna. 

Jednostkowy koszt szkoleń za-
mkniętych (wyliczany dla jednego pra-
cownika) jest zazwyczaj niższy niż
uczestnictwo w szkoleniu otwartym, 
a rentowność wyższa. 

W dużych firmach przesuwanie
proporcji w kierunku zwiększania licz-
by szkoleń zamkniętych pozwala też
ograniczyć naturalną tendencję pra-
cowników do uprawiania własnej poli-
tyki szkoleniowej, niekoniecznie zgod-
nej z planami i potrzebami organizacji.  

❑

Rozszerzenie zakresu umiejęt-
ności i wiedzy trenerów we-
wnętrznych pozwala nie tylko
osiągnąć lepszą efektywność
szkoleń prowadzonych przez
nich, ale także umożliwia zwięk-
szenie tematyki kursów. Dzięki
temu firma może sobie pozwo-
lić na znaczne obniżenie kosz-
tów szkoleń. 

Projekt rozwoju kompetencji trenerów
wewnętrznych był realizowany od sierpnia
2006  do września 2007 r. dla jednego z
trzech największych operatorów telefonii
komórkowej w Polsce przez firmę specjali-
zującą się w rozwoju pracowników oraz we
wsparciu w sytuacjach kryzysu i konfliktu.  

Stan początkowy
W sierpniu 2006 r. w firmie zatrud-

nionych było dziesięciu trenerów we-
wnętrznych, pozyskanych dzięki rekru-
tacji wewnętrznej. Wszyscy wcześniej
pracowali na stanowiskach związanych
z obsługą klientów i realizowali szkole-
nia z zakresu relacji z klientami, czyli
obszaru, w którym sami byli fachowca-
mi. Odbiorcami szkoleń prowadzonych
przez trenerów byli pracownicy obsługi
klienta i sprzedaży. Szkoleniowcy różni-
li się między sobą stażem pracy w ze-
spole i poziomem kompetencji trener-
skich. Połowa osób, która pracowała
krótko w charakterze trenera (od 1,5 ro-
ku do paru tygodni), umiejętności pro-
wadzenia szkoleń zdobywała poprzez
obserwację pracy starszych kolegów i
uczenie się na własnych błędach. Prze-
łożonym zależało na wyrównaniu w ze-
spole poziomu kompetencji trenerskich
dotyczących budowania programów
szkoleniowych i pracy z grupą. Uznali

Uwaga 

Kłopot z wyborem organizatora 
i szkolenia będzie zdecydowanie
mniejszy, jeśli nie ograniczymy się
do lektury otrzymanych ofert. Żeby
dokonać wyboru, trzeba zadać py-
tania. Zawsze żądać konkretów 
o osobach, które mają szkolić: kim
są, jakie jest ich doświadczenie. 

!
2

Kinga Markert
Autorka prowadzi firmę Markert Me-
diacje specjalizującą się we wsparciu
w sytuacjach kryzysu i konfliktu. Wie-

le lat pracowała w wewnętrznym
dziale HR. 

Kontakt: kinga.markert@mediacje.biz
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Wykorzystać 
możliwości
też potrzebę skonsolidowania zespołu 
i wypracowania wspólnych standardów
pracy i zasad współpracy pomiędzy je-
go członkami. 

Minimalizowanie 
kosztów

W 2006 roku firma wdrażała pro-
gram efektywności kosztowej, mający
na celu ograniczenie kosztów operacyj-
nych. Oczekiwano więc od trenerów
prowadzenia wybranych tematów, któ-
re do tej pory realizowane były przez
firmy zewnętrzne. Dotyczyło to na
przykład tzw. umiejętności „miękkich”,
jak sprzedaż, techniki prezentacji, za-
rządzanie sobą w czasie.

Istotnym powodem wdrożenia pro-
jektu była też potrzeba zwiększenia
efektywności prowadzonych szkoleń.
Ważną rolę miało tu odegrać nawiąza-
nie bliższej współpracy z kadrą kierow-
niczą. Planowano, aby trenerzy stali się
doradcami w zakresie rozwoju pracow-
ników w relacji z menedżerami. Umie-
jętność badania potrzeb szkoleniowych
przez trenerów w powiązaniu z umiejęt-
nością zaangażowania kierowników 
w definiowanie celów szkoleniowych
miała zwiększyć efektywność kursów
prowadzonych przez trenerów we-
wnętrznych.

Przygotowania 
do projektu

Przed nakreśleniem ostatecznego
kształtu projektu przeprowadzono
analizę potrzeb. Poszukiwano informa-

cji z kilku źródeł. Przeprowadzono wy-
wiady z trenerami i ich przełożonymi
oraz wywiady z kadrą kierowniczą.
Przeanalizowano wyniki pracy trene-
rów, potrzeby biznesowe firmy i wyni-
kającą z nich konieczność szkoleń pra-
cowników. Pytania, na jakie poszuki-
wano odpowiedzi, znajdują się 
w zestawieniu poniżej. 

Cele i realizacja 
programu 

Wykonanie projektu w przyjętym 
w sierpniu 2006 r. kształcie miało
zwiększyć poziom efektywności szko-
leń prowadzonych przez trenerów we-

wnętrznych. Zamierzano osiągnąć to
poprzez:

● wyrównanie w zespole poziomu
kompetencji dotyczących umiejętności
przygotowania i prowadzenia szkoleń,

● diagnozę potencjału trenerów pro-
wadzącą do lepszego wykorzystania ich
kompetencji i zdefiniowania obszarów
dalszego rozwoju,

● doprecyzowanie roli sekcji trene-
rów w firmie: jakie szkolenia będziemy
prowadzić w przyszłości, jaką rolę bę-
dziemy pełnić w opracowywaniu pla-
nów szkoleń dla naszych pracowników
i w ich realizacji,

● poszerzenie oferty szkoleń prowa-
dzonych przez trenerów o nowe tematy,

ROZWÓJ KOMPETENCJI TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU

Pytania zadawane podczas wywiadów

Trenerzy
● Jak długo zajmujesz się prowadzeniem szkoleń? Jakie są to szkolenia? 
● W jakich szkoleniach brałeś / brałaś udział jako uczestnik? Czego się na

nich nauczyłeś? Czego na nich zabrakło? 
● Jakie umiejętności chciałbyś nabyć w wyniku szkolenia trenerskiego? 
● Co uważasz za swoją mocną stronę w byciu trenerem? 
● Co za słabą? 
● Na co prowadzący powinien zwrócić szczególną uwagę przygotowując dla

Was szkolenie trenerskie? 
● Jakie warunki powinno spełnić to szkolenie, abyś uznał, że było ono Ci

przydatne w doskonaleniu Twojego warsztatu pracy trenera?

Przełożeni trenerów
● Jakie są oczekiwania firmy odnośnie do roli trenerów wewnętrznych? 
● Jakie szkolenia będą oni prowadzić w przyszłości?
● Jakie cele stawiane są szkoleniom wewnętrznym?
● Jakie są mocne strony trenerów?
● Jakie są obszary do rozwoju?
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na przykład więcej tzw. „szkoleń mięk-
kich”,

● rozszerzenie zakresu odbiorców
prowadzonych szkoleń o nowe departa-
menty, 

● wypracowanie partnerskich relacji
z kierownikami i spowodowanie, że tre-
nerzy będą traktowani jako doradcy w
obszarze rozwoju podwładnych.

Szkolenia trenerskie
W ramach projektu zostały przepro-

wadzone dwie części warsztatów pt.
„Umiejętności trenerskie” dla połowy
zespołu o krótszym stażu pracy. Każdy
warsztat poprzedzony był indywidual-
ną pracą domową nad własnym projek-
tem szkoleniowym na podstawie prze-
słanych przez trenera materiałów.
Uczestnicy otrzymywali szczegółową
informację zwrotną na temat postępów
swojej pracy. Każdy z nich dostał kom-
plet materiałów i nagrania prowadzo-
nych przez siebie fragmentów szkoleń
w trakcie warsztatów. Program warszta-
tów obejmował reguły uczenia doro-
słych, badanie potrzeb szkoleniowych,
wyznaczanie celów szkolenia, budowa-
nie struktury szkolenia, wybór metod
szkoleniowych, zasady dobrej organi-
zacji szkoleń, a także naukę budowania
atmosfery sprzyjającej uczeniu, mode-
rowania, czyli prowadzenia pracy gru-
powej, radzenia sobie z sytuacjami pro-
blemowymi, udzielania konstruktyw-
nej informacji zwrotnej uczestnikom,
ocenę efektów szkolenia.

Coaching indywidualny
Ważnym etapem projektu była pra-

ca indywidualna z trenerami. Wybrany
fragment szkolenia prowadzonego

przez każdą osobę w zespole był obser-
wowany przez konsultanta i bezpo-
średniego przełożonego. W wyniku ob-
serwacji trener i jego przełożony otrzy-
mywał od konsultanta raport zawiera-
jący informację na temat sposobu pro-
wadzenia szkolenia, jego zawartości
merytorycznej wraz z sugestiami odno-
śnie do ewentualnych zmian. Po obser-
wacji fragmentu szkolenia i po przeka-
zaniu raportu następowała rozmowa, 
w której uczestniczyli trener, jego prze-
łożony i konsultant. Celem spotkania
było doprecyzowanie przyszłej roli tre-
nera w zespole, nakreślenie zagadnień,
jakimi miał się on zajmować, wyznacze-
nie zadań i terminów oraz ustalenie
ścieżki dalszego rozwoju. 

Dzięki indywidualnej pracy ze
wszystkimi trenerami możliwa była
ocena potencjału zespołu. Pozwoliło to
opracować strategię działania zespołu,
jak również zaplanować dalszy rozwój
kompetencji trenerów.

Sesja strategiczna 
zespołu

Jesienią 2006 roku zorganizowano
dwudniowy warsztat, w którym uczest-
niczył cały zespół trenerów wraz przeło-
żonym. 

Jego celem było:
● zbudowanie strategii działania

sekcji trenerów, realizującej cele stawia-
ne przez firmę,

● zaplanowanie działań realizują-
cych przyjętą strategię,

● zaplanowanie działań podnoszą-
cych prestiż i zwiększających rolę do-
radczą trenerów w firmie,

● konsolidacja zespołu, zarówno od
strony relacji, jak i przyjętych standar-
dów działania,

● wspólne wypracowanie rozwią-
zania konfliktu, jaki zaistniał w ze-
spole.

W trakcie warsztatu przeprowadzo-
no analizę SWOT dla zespołu. Przy-
kładowe mocne strony, jakie zostały
zdefiniowane to dobra znajomość lu-
dzi, których szkolą trenerzy, i ich śro-
dowiska pracy, doskonała organizacja
pracy, specjalizacja i różne kompeten-
cje w zespole. Słabe strony to m.in.
brak sprawnego przepływu informacji
w zespole, brak wiedzy i doświadcze-
nia w prowadzeniu niektórych no-
wych szkoleń, jakie są wymagane od
trenerów.

Jako szansę dla zespołu określono na
przykład zwiększenie zakresu prowa-
dzonych w przyszłości szkoleń, co przy-
niesie wzrost kompetencji zespołu 
i większy prestiż trenera w organizacji.
Jako zagrożenie wyodrębniono m.in. du-
że obciążenie pracą, utrudniające wygo-
spodarowanie czasu na podnoszenie
kwalifikacji, oraz konkurencyjność 
w pewnych aspektach zewnętrznych
firm szkoleniowych i przywiązanie fir-
my do korzystania z ich usług.

Uzgodniono cele i strategię. Zdefi-
niowano sposób przepływu informacji
i wymiany wiedzy w zespole. Podzielo-
no zadania pomiędzy członków zespo-
łu. Ustalono, że zostanie zwiększona
liczba programów prowadzonych
przez trenerów wewnętrznych. Okre-
ślono z kierownikami w firmie jasne
zasady współpracy przy opracowywa-
niu programów rozwojowych dla pra-
cowników. 13 dnia każdego miesiąca
(w miarę możliwości nie będzie szko-
leń w tym dniu) członkowie zespołu
spotkają się i otrzymają od przełożone-
go informacje o zmianach istotnych dla
zespołu, o nowych projektach, wymie-
nią się wiedzą i informacjami. 

Efekt przyjętych przez zespół usta-
leń w trakcie sesji strategicznej został
sprawdzony po kilku miesiącach na ko-
lejnym spotkaniu całego zespołu, tzw.
follow-up. 

Doskonalenie 
umiejętności 

W przypadku szkoleń tzw. „mięk-
kich” trenerzy realizowali do tej pory w

Wybrane komentarze uczestników 
na temat efektywności sesji strategicznej:

● Lepiej się dogadujemy.
● Mamy możliwość wyboru prowadzonych szkoleń, czyli wpływ na swój

rozwój.
● Pojawiły się regularne zebrania, 13. dnia każdego miesiąca.
● Wciąż potrzebujemy więcej informacji zwrotnej i poczucia bycia docenio-

nym.
● Potrzebujemy pełniejszej informacji o celach stawianych przed nami.
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większości gotowe programy. Aby dać im
możliwość samodzielnego opracowywa-
nia nowych kursów i doskonalenia tych,
które przestały być efektywne, zorganizo-
wano warsztat pt. „Umiejętność pisania
programów szkoleniowych” (zobacz
ramka). W wyniku szkolenia zostały cał-
kowicie zreformowane trzy programy. 
W sumie trenerzy w ciągu roku trwania
projektu opracowali pięć nowych tema-
tów, które weszły do oferty zespołu. 

Korzyści z projektu
Przeprowadzenie projektu umożli-

wiło wyrównanie kompetencji pracow-
ników z różnym stażem pracy. Trenerzy
zaczęli realizować nowe zadania, co da-
ło im poczucie rozwoju. Nastąpiła kon-
solidacja zespołu. Trenerzy więcej
współpracują ze sobą: dzielą się wiedzą
i konsultują realizację zadań z całym ze-
społem. Posługują się wspólnymi poję-
ciami. Wzrósł wizerunek trenerów we-
wnątrz firmy. Podniosła się atrakcyj-
ność prowadzonych przez nich szkoleń
w oczach uczestników. Niektóre tematy
szkoleń prowadzone przez trenerów
wewnętrznych są konkurencyjne do
analogicznych, realizowanych przez fir-
my zewnętrzne. 

Przełożony otrzymał diagnozę ze-
społu, która ułatwia planowanie i roz-
dzielanie zadań. Wyrównanie kompe-
tencji daje mu większą elastyczność w
doborze trenerów do realizacji poszcze-
gólnych szkoleń. Zwiększyła się też sa-
modzielność pracowników w przygoto-
wywaniu nowych projektów.

Trenerzy otrzymali narzędzia budo-
wania relacji partnerskich z kadrą mene-
dżerską - głównym klientem wewnętrz-

nym zlecającym szkolenia. Zostały m.in.
zdefiniowane konkretne czynności, ja-
kie powinien podjąć trener/doradca w
procesie rozwoju pracownika, począw-
szy od zdefiniowania potrzeb rozwojo-
wych, aż po ocenę efektów. Stworzono
listę pytań, jakie powinny zostać zadane
kierownikowi, by poznać jego oczekiwa-
nia. Umiejętność budowania relacji tre-
ner – „doradca” zamiast trener – „od-
twórca programu” skutkuje m.in. reali-
zacją zasadnych potrzeb szkoleniowych
zamiast przyjmowania nie zawsze traf-
nych zgłoszeń. Zwiększyło to efektyw-
ność szkoleń prowadzonych przez tre-
nerów wewnętrznych. Są one opracowy-

wane na podstawie zbadanych potrzeb
szkoleniowych i realizują dobrze posta-
wione cele. Nastąpiło też poszerzenie
grona odbiorców szkoleń prowadzo-
nych przez trenerów wewnętrznych.
Przed realizacją programu większość
szkoleń, jakie prowadzili, była dedyko-
wana konsultantom obsługi klienta. By-
ły to zazwyczaj szkolenia merytoryczne
z tzw. „twardej wiedzy” produktowej.
Obecnie trenerzy prowadzą szkolenia,
które do tej pory były zlecane na ze-
wnątrz, na przykład z zakresu prezenta-
cji, sprzedaży, przywództwa, asertywno-
ści. Przejęcie tych tematów obniżyło
koszty szkoleń w firmie. ❑

10 etapów pisania programów szkoleniowych
1. Przyjęcie zlecenia. Zdefiniowanie tematu / obszaru szkolenia.
2. Zebranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych:

a. od pracowników,
b. od przełożonych,
c. od innych osób zaangażowanych w zagadnienie, np. klienci wewnętrz-

ni i zewnętrzni,
d. poprzez analizę wyników pracy,
e. poprzez analizę celów i strategii firmy,
f. poprzez analizę know-how (własne doświadczenie, literatura, Internet,

inne programy szkoleniowe itp.).
3. Zdefiniowanie celów szkoleniowych.
4. Opracowanie listy tematów i ich chronologii.
5. Praca nad strukturą poszczególnych tematów. Dobór metod szkoleniowych.
6. Opracowanie materiałów i przygotowanie pomocy szkoleniowych.
7. Organizacja szkolenia.
8. Przeprowadzenie „Pilota”, czyli szkolenia testowego.
9. Weryfikacja programu na podstawie:

a. własnych odczuć,
b. relacji uczestników i obserwatorów,
c. analizy efektów szkolenia.

10. Wprowadzenie zmian do programu.
© Markert Mediacje 2006
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