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Tytul: Jak nie zmarnowac budzetu szkoleniowego -Szkolic z sensem
Mnie, jak i kazdego prowadzacego wlasny biznes definicja kosztów „poniesionych
bezposrednio w zwiazku z pojawiajacym sie przychodem” wielokrotnie irytowala. Jednak w
szkoleniach taka konstrukcja intelektualna zapewnia rozsadek w planowaniu budzetu.
Szkolenia to inwestycja – musi wiec przyniesc zysk. Im szybciej – tym lepiej.

Trudno mówic o obnizaniu kosztów szkolen. To dotyczy raczej kosztów towarzyszacych:
noclegów, jedzenia, miejsca. Dotyczy tez wyboru firmy, by placic za szkolenie, a nie za to jak
nazywa sie szkolaca firma i jakimi certyfikatami dysponuje. Jesli chodzi o merytoryczne
elementy – to raczej nalezy mówic o maksymalizowaniu efektów plynacych ze szkolenia, niz
o metodach obnizania kosztów. Choc efekt – wiekszej skutecznosci budzetu szkolen – jest ten
sam.
Po co szkolenie?
Kiedy ponad 10 lat temu prowadzacy w Polsko-Amerykanskiej Szkole Biznesu zajecia
marketingu zaproponowal mi zrobienie dwudniowego szkolenia poczatkowo odmówilem,
tlumaczac, ze znam tylko 1 ksiazke o marketingu. Uslyszalem - „oni to wiedza, a sami nie
znaja zadnej”. Kiedy rok pózniej ustalalem wynagrodzenie za szkolenie z negocjacji, prezes
duzej firmy budowlanej powiedzial mi, ze cena nie ma dla niego znaczenia. „Jesli uczestnicy
wynegocjuja tylko o jeden procent wiecej w najblizszym kontrakcie, to moge zaplacic panu
ile pan chce”. Tak wygladaly moje trenerskie i to sa w szkoleniach rzeczywiscie prawdy
jedyne. Z definicji bowiem szkolenie ma dostarczyc grupie pracowników wiedze i/lub
umiejetnosci potrzebne firmie, których pracownicy nie maja. Z tej definicji plynie
metametoda obnizania kosztów – plac tylko za dostarczenie wiedzy i/lub umiejetnosci.
Mozna bowiem wymyslac tysiace (autentyki zrealizowane) dzialan wokólszkoleniowych:
Arabowie w bialych rekawiczkach z szampanem na Saharze, kelnerzy we frakach noca na
lesnej polanie podajacy zupe rakowa i podobne idiotyzmy. Pytanie kto i dlaczego ma za to
placic pozostaje.
By-pass – szkolenie zamiast
By-pass szkoleniowy to takie dzialanie, w którym od trenerów oczekuje sie zalatwienia
normalnych, biezacych spraw firmy zaniedbanych przez nieudolnych managerów. Oczekuje
sie, ze zamiast szkolic, trenerzy zrobia podgladane przez szefów gry, które beda podstawa do:
awansów, podwyzek, nagród, zwolnien(!). Oprócz tego szkolenia maja czasami zastapic caly
system motywacji, uzdrowic sytuacje, zintegrowac, zbudowac w dwa dni zespól, byc
nagroda. To oczywista bzdura, bo kilkudniowym szkoleniem nie zastapimy codziennego
sprawnego zarzadzania. Zachowanie pracowników na dwudniowym poligonie w Tatrach
moze byc dodatkowa wskazówka, ale jesli ktos ma lek wysokosci, lub woli zagle od gór, to
nie jest automatycznie gorszym szefem dzialu analiz. Oczywiscie szkolenia aktywne maja
sens, ale jesli oczekuje sie od nich rozwiazan np. personalnych – sa kolejnym wyrzucaniem
pieniedzy w bloto.
Komuna po amerykansku
Motywacja pracowników i szkolenia w nagrode przypominaja czasy, w których
wyrózniajacych sie robotników kierowano na wczasy albo do szkoly. Tak samo szczesliwi
dzis musza (MUSZA) byc wszyscy (WSZYSCY) pracownicy firmy w liczbie pelny samolot

lub prom w drodze do Szwecji lub na Rodos. Dobra atmosfera imprezy integracyjnej nie
zalezy przeciez od wydanych pieniedzy, równie dobrze mozna sie bawic w Warszawie jak i w
Wiedniu. A do Wiednia pojechac na wycieczke, nie dorabiajac do wyjazdu „ideologii
szkoleniowej”. Na warszawskich targach turystycznych zaprezentowano szereg propozycji
szkolen motywacyjnych, w tym np. lodolamaczem na biegun pólnocny z kapiela w przerebli.
Jak, kogo i do czego ma zmotywowac kilkudniowy wyjazd za ok. 20 tys. zl w sytuacji
narastajacego trudnego rynku pracy i konsekwencji w postaci grozby zwolnien w wielu
branzach (np. banki, reklama, audyt)? Oczywistoscia jest dobry motywacyjny wplyw
wspólnego wyjazdu i dobrej zabawy na zespól pracowników, ale za Hertzbergiem – pod
warunkiem, ze podstawowe czynniki warunkujace zadowolenie z pracy sa zrealizowane.
Inaczej zmarnujemy kolejne pieniadze.
Noc jak miesiac
Innym motywem kosztowym jest miejsce szkolenia, bywa ze z jednym noclegiem drozszym
niz normalny, miesieczny czynsz za mieszkanie szkolonego pracownika. Kiedys konferencje
„Obnizanie kosztów spólek akcyjnych” zorganizowano w .... najdrozszym hotelu w Polsce.
Nie chodzi o skapstwo, ale czy na kazdym szkoleniu musi byc losos, sola, krewetki i hotel z
noclegiem za 600 zl.? Dla podkreslenia waznosci, szkolenie powinno odbywac sie w
warunkach troche lepszych niz codzienne. Troche ! Oczywiscie kazdy z nas chetnie korzysta z
luksusu na koszt innych, ale czy nocleg w osrodku pod Warszawa za 100 zl zamiast w
centrum za 500 zl obnizy efekt szkolenia?
Jestes moja Coca-cola, czyli contraining
Contraining to technika, która nie zmniejsza kosztów, ale przynosi dodatkowe zyski. Nazwa
to dwa terminy - consulting i trening. Pojecie to obejmuje taka sytuacje, w której rozwiazanie
wygenerowane w czasie treningu zostaje wprowadzone przez pracowników szkolonej firmy
do codziennej praktyki. W ten sposób efektem ubocznym szkolenia staje sie consulting.
Chodzi tu o efekt uboczny, o dodatkowe pomysly, które pracownicy firmy kreuja w czasie
warsztatów, a potem, uznajac je za skuteczne - wdrazaja. Technika ta pojawila sie w naszej
firmie, kiedy klienci zaczeli domagac sie warsztatów i casów, ale „nie z Coca-coli, tylko z
naszej branzy”. Poniewaz mielismy do dyspozycji tylko te tlumaczone, równie odlegle od
polskiej praktyki jak przyslowiowe „z Coca-coli”, wiec opracowywalismy wlasne, na bazie
problemów szkolonej firmy. Kilku naszych klientów zarobilo calkiem dobre pieniadze
wdrazajac rozwiazania powstale przy okazji w trakcie szkoleniowych warsztatów.
McDonald’s i BETIS
Ritzer w swoimi ksiazkami o mackdonaldyzacji swiata podsunal nam cenna mysl, gwaltownie
podnoszaca skutecznosc szkolen. Otóz jesli w McDonaldsie jestes klientem, to jestes takze
kelnerem i sprzataczem, na stacji paliw pompowym i czyscicielem szyb. To mozna przelozyc
na szkolenia, a raczej na jego uczestników. Wielu z nich deklaruje chec zostania mistrzem
manipulacji w dwa dni, a jezyka ciala w jeden. Przyjmujemy takie deklaracje pisemnie, a w
trakcie szkolenia prosimy o odnotowywanie postepów. To uczy pokory i realizmu. Na
zakonczenie szkolenia wypelniamy deklaracje BETIS (zartem od skrótu - BEde Twardy Jak
Skala). Uczestnik szkolenia przed wyjsciem musi pisemnie zadeklarowac co zrobi po
szkoleniu, pokazac innym, uzyskac podpisy swiadków. Zazwyczaj uczestnicy deklaruja zakup
literatury, zastosowanie konkretnych technik, itp. Gwarancji stuprocentowego wykonania nie
ma, ale wielu, konsekwentnie, dazy do realizacji wlasnych zobowiazan.
Zrób to sam

Jesli szkolimy w cyklu, to uczestnicy otrzymuja zadania domowe. Sa tacy, którzy robia je na
kolanie na godzine przed kolejnym szkoleniem, sa tacy, którzy usprawiedliwiaja sie
(autentyk: pisemnie od kierownika dzialu), ale wiekszosc jednak wykonuje zadane cwiczenia.
To rozciaga kontakt szkolonego z tresciami i metodami na kilka tygodni, zmusza do
przecwiczenia, pozwala sprawdzic co dziala, a co nie i dlaczego. W jednej z firm
zastosowalismy metode odroczonego wreczania certyfikatu, a jednym z zadan byla
jednostronicowa recenzja dowolnej ksiazki pod tytulem „co wykorzystalem i co przynioslo
najwiekszy skutek”. To nie obniza kosztów szkolenia, ale znakomicie zwieksza skutecznosc.
Podsumowanie
Nie szukajmy idealnej strategii - metody, która zalatwi wszystko i raz na zawsze, bo
zwiekszanie skutecznosci szkolen to mozolna praca. Stad tez ramka z przykladami z ksiazki
Trouta „Biznes to nie jest bajka”, pokazujaca, ze nawet wielkie korporacje amerykanskie
potrafia marnowac miliony dolarów, ale potrafia tez tworzyc zasady broniace firmy przed
taka glupota. Tekst pokazuje jak nie tracic budzetu szkoleniowego i jak w jego ramach zrobic
wiecej. Ze sporego juz doswiadczenia szkoleniowego moge wyprowadzic kilka „zlotych rad”.
Po pierwsze, wiedz jakich umiejetnosci oczekujesz od szkolonych pracowników po szkoleniu.
Po drugie, stwórz im warunki, by mogli te umiejetnosci natychmiast wykorzystac. I badz
realista.

RAMKA
Mozna latwo wydac budzet szkoleniowy:
Motto:
Ewolucja oznacza ciagle udoskonalanie pod kazdym wzgledem, az w koncu wszyscy
bedziemy najlepsi - Deepak Chopra
(19 ksiazek, 15 mln $ przychodu)

Boeing Co.: na szkoleniu wszyscy dyrektorzy opowiedzieli sobie co ich dreczylo, zapisali
i rytualnie spalili
Esalen Institute: do programu „Koniec z rozpadem osobowosci” pracownik musi
przyniesc apaszke, bebenek, notes i grzechotke
Honeywell, Bethlehem Steel: zrealizowano projekty szkoleniowe zglebiania zasad Kre gu
Zdrowia wedlug tradycji Apaczów
Wiele firm (5-6 lat temu): warsztat budowania probierzy z drewna, kamieni i lisci – jako
wyrazanie stosunku do pracy
Jean Huston (szkoleniowiec Hillary Clinton): prowadzi zajecia „przywolywania ducha
wspólnoty pierwotnej”

