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Praktyki zawodowe 
– narzędzie zarządzania wiedzą 
wspomagające obniżanie kosztów 
w przedsiębiorstwach

maciej Szafrański

Wprowadzenie

J ednym z  celów zarządzania w  przedsiębiorstwach 
jest doskonalenie efektywności ich funkcjonowania, 

a  tym samym efektywności poszczególnych działań po-
dejmowanych w nich. Efektywność tę można kształtować 
przez oddziaływanie na efekty lub koszty działań. Jedną 
z  dróg do podnoszenia efektywności jest zmniejszanie 
kosztów. Jest to obecnie jeden z częściej podejmowanych 
kierunków działań na rzecz podnoszenia efektywności. 
Kiedy w  przedsiębiorstwie rozpoczyna się poszukiwanie 
kosztów, których skalę można ograniczyć, najczęściej 
dość łatwo można znaleźć takie ich rodzaje. Wystarczy 
przeanalizować konta, przeprowadzić prostą analizę Pa-
reto i  zidentyfikować te pozycje kosztowe, które dzięki 
prostym zabiegom zarządczym można zmniejszyć, za-

kładając zaangażowanie kadry zarządczej oraz wcześniej 
zmotywowanych pracowników. Z  czasem jednak proste 
metody obniżania kosztów stają się niewystarczające lub 
możliwości ich oddziaływania się wyczerpują. Wówczas 
można zająć się kosztami alternatywnymi, których istnie-
nie z punktu widzenia systemu księgowego przedsiębior-
stwa nie jest takie oczywiste. Inną ścieżką poszukiwania 
możliwości obniżenia kosztów jest dostrzeżenie występo-
wania w przedsiębiorstwie kosztów przyszłych, tych, które 
nie powstały, ale mogą powstać, jeśli w porę nie podejmie 
się odpowiednich działań. Warto zwrócić uwagę, że jeśli 
przed powstaniem kosztów zauważy się, że można pod-
jąć działania, dzięki którym te koszty nie powstaną, bez 
uszczerbku dla osiągnięcia celów, rodzi się wątpliwość, czy 
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to są  koszty, czy czasami nie są  to przyszłe straty, które 
jeśliby powstały, to wynikałyby z działań, które nie byłyby 
potrzebne, a więc z zachowań, które w istocie działaniami 
nie są, jeśli uznać, że „działania to celowe i świadome za-
chowania się człowieka” [Szafrański, 2006, s. 11]. W tym 
aspekcie działania w przedsiębiorstwie na rzecz niepowsta-
nia kosztów przyszłych, należy zaliczyć do kategorii dzia-
łań prewencyjnych. Działania te będą nośnikiem kosztów 
prewencji, ponoszonych, aby nie powstały straty z tytułu 
innych działań, które zauważono, że są niepotrzebne, aby 
osiągnąć zaplanowane cele, w tym cele finansowe. Warto 
podejmować takie działania prewencyjne i  ponosić ich 
koszty, jeśli planowana wartość tych kosztów jest mniejsza 
niż wartość kosztów (strat?) przyszłych działań, których 
zbędność dostrzeżono, analizując możliwe sposoby osią-
gania zaplanowanych celów. Działania prewencyjne i  ich 
koszty lokuje się w obszarze zarządzania jakością.

W  artykule przybliżono jedną z  takich grup działań 
prewencyjnych, za które uznaje się organizację praktyk 
zawodowych w przedsiębiorstwach. Praktyki te nader czę-
sto postrzegane są  jako po prostu obowiązkowy element 
kształcenia zawodowego. Autor pragnie jednak przypo-
mnieć w artykule, że warto je uznać za działanie związane 
z tworzeniem wiedzy w przedsiębiorstwie, stąd rozpatry-
wać w aspekcie zarządzania wiedzą, jednocześnie traktu-
jąc jako działanie prewencyjne w  procesie zapewnienia 
oczekiwanej jakości zasobów ludzkich na stanowiskach 
pracy, jako jednego z kluczowych zasobów na wejściu do 
działań w przedsiębiorstwie.

Wiedza jako zasób w przedsiębiorstwie

z arządzanie wiedzą jest bardzo szeroko omawiane w li-
teraturze przedmiotu. Na potrzeby problematyki poru-

szanej w niniejszym artykule podkreśla się wieloaspektowe 
spojrzenie na zjawisko wiedzy. Między innymi wiedza 
traktowana może być jako zasób lub jako produkt [Tuomi, 
1999, s. 294; Kowalczyk, Nogalski, 2007]. Jeśli wiedzę trak-
tować jako zasób, to lokuje się ona na wejściu do działań 
i związana jest z podmiotem działania, stając się jego cechą, 
współtworzącą jakość zasobów na wejściu do działania. Po-
dobnie jak inne zasoby podlega ona przekształceniom, aby 
w całości lub w części stać się elementem rezultatów działań, 
w szczególności produktów na wyjściu z przedsiębiorstwa.

Istnieje cała paleta metod i narzędzi tworzenia zasobu, 
jakim jest wiedza. Opisywane są one w literaturze dotyczą-
cej zarządzania wiedzą. Czterdzieści dziewięć takich metod 
autor zebrał dla celów prowadzonych przez siebie badań. Są 
one prezentowane w punkcie Opinie pracodawców na temat 
praktyk i praktykantów – wybrane wyniki badań niniejszego 
artykułu. Za jedną z takich metod autor uznaje organizację 
praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.

Praktyka zawodowa w ujęciu 
pedagogicznym i menedżerskim

P ojęcie praktyki zawodowej kojarzy się najczęściej 
z procesem kształcenia zawodowego w szkole o pro-

filu zawodowym lub w  toku studiów. Za strategiczne 

kształtowanie kierunków rozwoju kształcenia zawodowe-
go w Polsce na poziomie ponadgimnazjalnym odpowiada 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a  zasady, na jakich 
odbywają się praktyki zawodowe uczniów, jako integralny 
element procesu kształcenia zawodowego, ujęte zostały 
w  rozporządzeniu w  sprawie praktycznej nauki zawodu 
[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej …, 2010]. 
Zasady odbywania praktyk zawodowych przez studentów 
nakreślone zostały w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym” [Ustawa z dnia 27 lipca 2005 …].

Spojrzenie na praktyki przez pryzmat aktów prawnych 
może prowadzić do utrwalenia przekonania, że za przygo-
towanie ucznia lub studenta do wykonywania zawodu od-
powiadają wyłącznie Państwo, a dalej szkoły i uczelnie. Te 
ostatnie otrzymują środki, które powinny w stu procentach 
pokryć koszty procesu kształcenia1. W związku z tym, że 
organizacja i realizacja praktyk jest jednym z elementów 
tego procesu, również za praktyki powinny odpowiadać 
szkoły i  uczelnie, zapewniając między innymi pokrycie 
kosztów organizacji praktyk w przedsiębiorstwach. Dalej, 
skoro praktyki zawodowe są etapem procesu kształcenia, 
to można odnieść wrażenie, że jest to problem ulokowany 
w  pedagogice, a  nie w  zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Spojrzenie na kształcenie, w  tym praktyki zawodowe 
będzie zawsze inne w szkole lub na uczelni i w przedsię-
biorstwach. Abstrahując od niekończących się dyskusji 
na temat tego, kto odpowiada za jakość absolwenta, 
przedsiębiorcy powinni sobie zadać pytanie: jeśli procesy 
kształcenia w szkołach i na uczelniach nie są w ich ocenie 
satysfakcjonujące, to czy szkoły i uczelnie w perspektywie 
kilku lat będą w stanie spełnić ich oczekiwania? Być może 
na wszelki wypadek, wyprzedzająco, lepiej szybciej odpo-
wiedzieć, że nie i  przystąpić do działań prewencyjnych, 
w zakresie uzasadnionym planami tworzonymi w przed-
siębiorstwie. Czy efekty procesów kształcenia, w tym prak-
tyk zawodowych, interesują przedsiębiorców? Gdyby ich 
nie interesowały, nie narzekaliby na niską jakość przygo-
towania absolwentów do wykonywania zawodu. Dlaczego 
więc z  punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem 
tak ważne jest „właściwe” przygotowanie absolwentów do 
zawodu? Bo jeśli przedsiębiorca otrzyma właściwy zasób 
na wejściu do działań, to nie musi przed użyciem go do-
datkowo „obrabiać”. Ta obróbka kosztuje i jeśli nie trzeba 
jej wykonywać, to przedsiębiorca oszczędza czas i pienią-
dze. I tu w zarządzanie wiedzą wkracza zarządzanie jako-
ścią. Przedsiębiorcy, którzy traktują szkoły i uczelnie jako 
dostawców biznesowych specyficznego zasobu, jakim jest 
wiedza, chcieliby otrzymać na wejściu wysokiej jakości 
„wsad”, który wprost mogliby wykorzystać w  procesach 
produkcyjnych lub usługowych. Jeśli będzie on wybrako-
wany lub będzie go za mało, muszą podejmować działania 
naprawcze u  siebie w  przedsiębiorstwie lub wręcz nie 
mogą rozwijać produktów, które na rynku mogłyby zostać 
sprzedane (bariera wiedzy). Przedsiębiorcy przy istnieją-
cym systemie podatkowym zapłacili już dostawcy (szkole, 
uczelni) za wiedzę i niestety często nie otrzymują dostawy 
zasobu jakości, której oczekiwali. I za bardzo nie mają jak 
reklamować dostawy i żądać zwrotu środków. Płacą więc 
dwa razy. Ale czy czasami także nie z powodu własnych 
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zaniechań? Czy zawsze precyzyjnie określają i komuniku-
ją swoje potrzeby dotyczące wiedzy absolwentów, czy za-
wsze precyzyjnie analizują rynki, na których funkcjonują? 
Często nawet nie potrafią. W  sytuacji kiedy na polskim 
rynku ponad 95% przedsiębiorstw to mikroprzedsiębior-
stwa, ujawniają się tu ograniczenia typowe dla tej grupy 
podmiotów: brak wiedzy z zakresu zarządzania, nieumie-
jętność stosowania metod zarządzania, brak czasu na ich 
stosowanie, brak możliwości zastosowania rozwiązań 
organizacyjnych z zakresu zarządzania wiedzą z powodu 
braku środków itp.

Jeśli poziom jakości procesów kształcenia jest wysoki, 
a przedsiębiorcy nie są zadowoleni, to:
a) albo poziom jakości kształcenia jednak nie jest wysoki, 

jeśli przyjąć, że jakość definiuje klient, i jeśli przyjąć, że 
klientem jest przedsiębiorca,

b) albo przedsiębiorcy mają niski poziom wiedzy o tym, 
jak funkcjonować na rynku i  swoje niepowodzenia 
zrzucają na inne podmioty w  otoczeniu, to jednak 
świadczyłoby o  niskim poziomie jakości procesów 
kształcenia ustawicznego, przynajmniej w odniesieniu 
do grupy menedżerów i przedsiębiorców.

Jeśli poziom jakości procesów kształcenia jest niski 
i  w  opinii przedsiębiorców taki pozostanie, to przedsię-
biorcy muszą podjąć dodatkowe działania we własnym 
zakresie, aby ponosząc koszty działań prewencyjnych, 
unikać większych strat z tytułu niedoboru wiedzy w póź-
niejszym czasie2.

Z tych rozważań bierze się postrzeganie praktyk zawo-
dowych jako działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie.

Praktyki zawodowe jako działanie 
prewencyjne w przedsiębiorstwie

J eśli z  punktu widzenia przedsiębiorcy wiedza ab-
solwenta nie jest satysfakcjonująca, a  przedsiębior-

ca chce, żeby poziom jej jakości był wyższy i  zda sobie 
sprawę, że szkoły i uczelnie nie zapewnią tego wyższego 
poziomu, wówczas powstaje problem decyzyjny, jakie 
działania podjąć, żeby ten poziom podnieść. Zasadne jest 
oddziaływanie na proces kształcenia. Wywarcie wpływu 
na ukształtowanie wiedzy ucznia lub studenta, który 
mógłby zostać zatrudniony, obniży koszty adaptacji absol-
wenta w  przedsiębiorstwie. Jeśli przedsiębiorca zauważy, 
że oddziaływanie na szkoły lub uczelnie jest niewystarcza-
jące, pozostaje mu oddziaływać na ucznia lub studenta, 
omijając w ten sposób nieskuteczny i nieefektywny, z jego 
punktu widzenia, system kształcenia. Jest oczywiste, że 
przedsiębiorca nie będzie naprawiał systemu kształcenia, 
ale może zacząć zabezpieczać swój interes. Jednym z na-
rzędzi, które udostępnia mu, jego zdaniem, zbyt niskiej 
jakości system kształcenia, jest praktyka zawodowa. Okres 
tej praktyki pozwala na kontakt z uczniem lub studentem, 
ale żeby był on efektywny, w przedsiębiorstwie niezbędne 
jest przygotowanie procesu praktyki zawodowej, począw-
szy od naboru, a skończywszy na dalszym utrzymaniu re-
lacji z uczniem lub studentem po praktyce, co uprawdopo-
dobni ostateczne zatrudnienie jeszcze ucznia czy studenta 
lub już absolwenta. Aby wykazać gotowość poniesienia 

we własnym zakresie kosztów opieki nad praktykantem, 
niezbędne jest dostrzeganie zarówno wartości krótkoter-
minowych, jak i  przyszłych korzyści wynikających z  tej 
opieki.

Po pierwsze, powstaje pytanie o  wartość pracy, którą 
wykona praktykant w  czasie praktyki. Przedsiębiorca 
powinien określić, w jakim stopniu powinien się zwrócić 
koszt opieki już w czasie praktyki i pod tym kątem naj-
pierw zaplanować zakres prac, które ma wykonać prakty-
kant, a dalej zorganizować proces rekrutacji w taki sposób, 
żeby przyjąć praktykanta, który będzie zdolny wykonać 
zaplanowane prace. Może okazać się, że wartość wykona-
nych prac przez praktykanta będzie mniejsza niż koszty 
poniesione przez przedsiębiorcę w związku z przyjęciem 
praktykanta na praktyki.

Po drugie więc, powstaje pytanie, jakie korzyści z  ty-
tułu przyjęcia praktykanta można osiągnąć w  dłuższym 
okresie, wykraczającym poza okres praktyki zawodowej.

Przyjęcie perspektywy, w której praktyka jest rozpatry-
wana jako przedsięwzięcie prewencyjne, ułatwia zmianę 
myślenia o  tym często niedocenianym okresie kontaktu 
przedsiębiorstwa z potencjalnym pracownikiem. Praktyka 
w przedsiębiorstwie przestaje być zagrożeniem dla spraw-
nego przebiegu procesów na stanowiskach pracy, a  staje 
się jedną z szans na poprawienie w dłuższym okresie ren-
towności przedsiębiorstwa.

Opinie pracodawców na temat praktyk 
i praktykantów – wybrane wyniki badań

w arto w  tym miejscu przybliżyć opinie i  oceny na 
temat praktyk i  praktykantów zebrane w  ramach 

dwóch badań z  udziałem pracodawców, przeprowadzo-
nych przez autora.

Pierwsze dotyczyły oceny praktyk w  laboratoriach 
praktyk stworzonych na Politechnice Poznańskiej we 
współpracy z  Samorządem Województwa Wielkopol-
skiego w  ramach projektu „Czas zawodowców – wiel-
kopolskie kształcenie zawodowe”3. Przy okazji tych 
badań poproszono między innymi przedstawicieli 
przedsiębiorców o opinie na temat praktykantów i prak-
tyk. Badania miały charakter wywiadów grupowych, 
w  których uczestniczyło siedemnastu przedstawicieli 
pracodawców4. Drugie badania były poświęcone akce-
leracji tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach. 
W badaniach realizowanych kombinowaną metodą an-
kiety audytoryjno-internetowej oraz wywiadu grupowe-
go wzięło udział 59 przedstawicieli pracodawców. Oba 
badania przeprowadzono w 2014 roku.

Po zadaniu pytania, jaki powinien być praktykant, 
pracodawcy często zwracali uwagę, że w pierwszej kolej-
ności powinny charakteryzować go pasja i zainteresowa-
nie. Jego zainteresowania powinny być związane z  kie-
runkiem kształcenia, który wybrał („żeby się interesował 
przede wszystkim tym, co będzie robił”). Powinien inte-
resować się tym, co się dzieje w branży, przeglądać wia-
domości branżowe, czytać blogi tematyczne, orientować 
się, kto dostaje, jakie nagrody w konkursach branżowych. 
Badani przedstawiciele pracodawców są  przygotowani,  
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Rys. 1. Wyniki badania oceny wpływu wybranych działań z obszaru zarządzania wiedzą na skrócenie czasu pozyskania wiedzy w pod-
miotach gospodarczych [N = 59]

Źródło: opracowanie własne
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że praktykanci, zarówno uczniowie, jak i  studenci, nie 
będą w  pełni przygotowani do pracy na stanowiskach 
pracy w  ich przedsiębiorstwach, ale zależy im, żeby ce-
chowała ich chęć poszukiwania i radość z zajmowania się 
zagadnieniami z  branży, którą wybrali („[pracodawcy] 
szukają takich ludzi zafiksowanych, zaciekawionych, bo 
wychodzą z przeświadczenia, że wszystkiego można się 
nauczyć szybciej lub wolniej, a na pewno szybciej, jeżeli 
ktoś jest zainteresowany tematem, zgłębia go, bawi się 
jakby tym, co robi”, „nie muszą być superutalentowani, 
oni muszą po prostu chcieć”).

Badani przedstawiciele pracodawców oczekują od 
praktykantów orientacji w  problematyce, która wynika 
z  kierunku ich kształcenia. Za przykład może tu posłu-
żyć wypowiedź jednego z badanych, który odniósł się do 
branży informatycznej, gdzie praktykanci powinni „roz-
różniać obszary specjalizacyjne”, „umieć rozróżnić każdą 
z tych części informatyki, wiedzieć, co to jest programo-
wanie baz danych, a co tworzenie sieci itd., a dla nich to się 
troszeczkę rozmywa, wydaje się, że nie są świadomi tych 
różnic. Chodzi o to, żeby oni potrafili zrozumieć, że muszą 
sobie znaleźć dziedzinę w tym wszystkim”.

Jak widać, pracodawcom zależy, aby praktykanci posia-
dali nie tylko umiejętności i chęci, ale także dysponowali 
wiedzą, na poziomie umożliwiającym orientowanie się 
w  problemach branży („Wiedza dzisiaj w  tym obszarze 
to jest wiedza, która się zmienia, natomiast zasady się nie 
zmieniają. Jak ktoś będzie wiedział po  co jest router, to 
czy będzie to router A, B czy C, tego się dowiedzą, jeśli 
będą chcieli, natomiast ani my ich tego nie nauczymy, ani 
szkoła, oni będą musieli nauczyć się tego sami, pytanie 
czy będą chcieli?”). Część pracodawców jest przekonana, 
że obecni uczniowie w  miarę nabywania doświadczenia 
staną się profesjonalistami, gdyż bez doświadczenia trud-
no jest w pełni świadomie reagować na stanowisku pracy 
(„Młode pokolenie jest takie, jakie jest, możemy narzekać 
że jest takie …, musimy to przyjąć, że tak jest, ale mimo 
wszystko oni się zmienią za jakieś 10–15–20 lat …. Dzisiaj 
te maszyny takie drogie obsługują ludzie po  zawodów-
kach, ale często z 20-letnim doświadczeniem życiowym, 
i  [wtedy] są  lepiej zorientowani w  tym, co robią, po  co 
to robią, niż inżynierowie, dlatego że czasami taka osoba 
po 20 latach pracy w tym miejscu pracy sama doskonale 
wie, po co to robi, natomiast osoba, która przyjdzie zaraz 
po  politechnice z  doktoratem czy czymś jeszcze i  nawet 
doświadczeniem zawodowym [to] zepsuje, bo nie będzie 
wiedziała, po co to robi”).

W badaniu dotyczącym akceleracji tworzenia zasobów 
wiedzy w  przedsiębiorstwach respondentów poproszono 
między innymi, żeby ocenili, które wskazane w  pytaniu 
działania z obszaru zarządzania wiedzą wpływały, a któ-
re z  nich będą wpływały w  przyszłości (w  najbliższych 
trzech latach) na skrócenie czasu pozyskania wiedzy 
w  reprezentowanych przez respondentów przedsiębior-
stwach. Jako jedno z  działań przedstawionych do oceny 
w  pytaniu wyróżniono „rekrutację praktykantów i/lub 
stażystów”. Na rysunku 1 przedstawiono, w jakim stopniu 
istotne dla przedstawicieli pracodawców jest to działanie 
w aspekcie jego wpływu na przyspieszanie pozyskiwania 

wiedzy w  przedsiębiorstwie. Jak można zaobserwować, 
badani ocenili jego wpływ jako dość znaczny zarówno 
w przeszłości, jak i w przyszłości. W kolejnych badaniach 
warto zadać pytania szczegółowe, aby dowiedzieć się, jakie 
korzyści pracodawcy dostrzegają z  tytułu przyjmowania 
praktykantów, w  szczególności, jak rozumieją przyspie-
szenie pozyskania wiedzy z  tytułu przyjęcia praktykanta 
lub stażysty.

Praktyki zawodowe jako źródło 
obniżenia kosztów w przedsiębiorstwie

w   przedsiębiorstwach stosowane są  różne rachunki 
kosztów. W  sposób najbardziej ogólny można je 

podzielić na tradycyjne i nowoczesne [Mantura i in., 2010, 
s. 33–51]. Jednym z nowoczesnych rachunków jest rachu-
nek kosztów jakości (RKJ) [Szafrański, 2007, s. 182–211], 
najczęściej stosowany w przedsiębiorstwach o dużej świa-
domości wpływu jakości na ich pozycję rynkową. Często 
wdrożenie rachunku kosztów jakości jest konsekwencją 
wcześniejszego wdrożenia systemu zarządzania jakością. 
Odpowiedź na pytanie, jak skutecznie działać w aspekcie 
jakości, staje się niewystarczająca. W przedsiębiorstwach 
rodzi się pytanie o  efektywność działań jakościowych. 
Wdrożenie RKJ, niezależnie od dokładniejszego spoj-
rzenia na koszty jakości, stwarza możliwość pogłębienia 
w  przedsiębiorstwie analizy kosztów w  ogóle. Przyjęcie 
optyki jakościowej w  procesie analizy kosztów pozwala 
na zaobserwowanie zjawisk, które przy zastosowaniu tra-
dycyjnego rachunku kosztów są  niezauważalne. Tak też 
dzieje się w obszarze zarządzania wiedzą. Jest ono jedną 
z  możliwych metod zarządzania, jaką można stosować 
w  przedsiębiorstwie. Łączne zastosowanie zarządzania 
wiedzą i  zarządzania jakością, gdzie to drugie staje się 
metodą wspomagającą opis zjawisk w  przedsiębiorstwie 
ujmowanych w aspekcie zarządzania wiedzą, pozwala wy-
raźniej dostrzec możliwości obniżania przyszłych kosztów.

Najczęściej koszty jakości identyfikowane w  RKJ to 
część kosztów księgowych przedsiębiorstwa, najczęściej 
kosztów podstawowej działalności operacyjnej (rys. 2).

Koszty jakości, zgodnie z często stosowanym modelem 
PAF, dzielone są na koszty: prewencji (P), badania i oceny 
(lub oceny i kontroli) (A), niezgodności (F). Jedną z kate-
gorii kosztów prewencji stanowią koszty szkoleń i koszty 
rekrutacji, gdyż w zarządzaniu jakością przyjmuje się, że 
prawidłowy dobór pracowników na stanowiska pracy oraz 
właściwie zaplanowane i  przeprowadzone ich szkolenia 
zmniejszają ryzyko nieprawidłowego wykonywania pracy, 
a tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia niezgodno-
ści w procesach, relacjach, a w ostateczności w produktach. 
Mniejsza liczba niezgodności prowadzi do powstawania 
niższych kosztów niezgodności. W układzie rodzajowym 
stanowią one składowe rodzajów kosztów, a  w  układzie 
kalkulacyjnym albo ewidencjonowane są  jako składowe 
poszczególnych kosztów księgowanych w zespole 5 kont, 
albo bywają wyróżniane na specjalnie utworzonych w tym 
celu kontach [Szafrański, 2007, s. 115–136].

Jak wykazano wcześniej, praktyki zawodowe z  punk-
tu widzenia przedsiębiorcy powinny być postrzegane 
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jako działania prewencyjne. Skuteczne zarządzanie nimi 
spowoduje, że będą one przyczyniać się do zmniejszenia 
kosztów niezgodności w  przedsiębiorstwie, ale także do 
zmniejszenia kosztów innych działań prewencyjnych, na 
przykład takich jak szkolenia pracowników po przyjęciu 
do pracy lub adaptacja na stanowisku pracy. Koszty obsłu-
gi praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie można trak-
tować jako element kosztów budowania relacji z potencjal-
nymi pracownikami. Na marginesie warto zauważyć, że 
pozostawanie w relacjach z młodymi ludźmi służyć może 
także budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa (działania 
marketingowe, w szczególności PR, w tym budowanie wi-
zerunku organizacji społecznie odpowiedzialniej). Oczy-
wiście, wartość wynikającą z  promocji utrzymywania 
takich relacji warto oszacować, jednocześnie kalkulując 
koszty promocji istnienia takich relacji.

Treści rozszerzające zagadnienie kosztów działań 
prewencyjnych w  aspekcie zarządzania wiedzą w  przed-
siębiorstwach czytelnicy znajdą w  artykule pod tytułem 
„Propozycja wsparcia działań prewencyjnych w  przed-
siębiorstwach przez wykorzystanie narzędzia Wielko-
polskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego” 
[Szafrański, 2013, s. 55–67].

Podsumowanie

P oszukiwanie w  przedsiębiorstwach sposobów na 
doskonalenie działań proefektywnościowych wiąże 

się dziś z  koniecznością coraz bardziej precyzyjnego 
identyfikowania czynników sukcesu w  tym zakresie. 
Okres prostych i  szybkich działań na rzecz zwiększe-
nia efektywności można uznać – zdaniem autora – za 
historyczny. Oddziaływanie wyłącznie na majątek 
przedsiębiorstwa lub koszty podstawowej działalności 
nie jest wystarczające, aby podnosić rentowność orga-
nizacji w  stopniu zapewniającym konkurencyjność na 
rynku. Niezbędne jest sięganie po nowoczesne metody 
zarządzania, takie jak zarządzanie wiedzą czy zarzą-
dzanie jakością, w  tym szczególne rozwiązania, które 
są  możliwe dopiero przez ich łączne, przemyślane, 
celowe zastosowanie. Dopiero wieloaspektowe spoj-
rzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa umożliwia 

dostrzeżenie potencjalnych źródeł prowadzących do 
zwiększenia efektywności, na przykład w wyniku obni-
żenia kosztów.

Działaniem, które może wspomagać obniżanie kosztów 
w przedsiębiorstwie, jest organizacja praktyk zawodowych, 
które z  jednej strony stanowią narzędzie wspomagające 
zarządzanie wiedzą, a  z  drugiej, działanie prewencyjne 
w aspekcie zarządzania jakością. W artykule przybliżono 
sposób ujmowania praktyk zawodowych, którego prze-
niesienie do przedsiębiorstw powoduje dostrzeganie 
kategorii kosztów, jakie bez proponowanego podejścia 
nie mogą zostać zidentyfikowane w  zbiorze wszystkich 
kosztów. Zidentyfikowanie w  przedsiębiorstwie kosztów 
praktyk zawodowych oraz kosztów niezgodności z tytułu 
zaniechania ich realizacji lub nieprawidłowego zarządza-
nia nimi, rzuca nowe światło na znaczenie tych praktyk 
w  przedsiębiorstwach w  procesach zarządzania wiedzą, 
która jako zasób na wejściu do przedsiębiorstw w gospo-
darce opartej na wiedzy stanowi jeden z kluczowych czyn-
ników przewagi konkurencyjnej.

dr inż. maciej Szafrański
Politechnika Poznańska
Wydział inżynierii Zarządzania
e-mail: maciej.szafranski@put.poznan.pl

Przypisy

1) W przypadku studiów mowa oczywiście o kształceniu na stu-
diach dziennych.

2) Nie należy zapominać, ze funkcja dydaktyczna nie jest jedyną 
funkcją spełnianą przez uczelnie. Student w  trakcie studiów 
przygotowuje się do wykonywania zawodu, ale także ocenia, 
czy nie powinien wybrać ścieżki naukowej. Nie wszystkie 
treści mają charakter praktyczny. Rolą uczelni jest także po-
budzać nowe kierunki rozwoju, a przenikanie rozwiązań czy 
koncepcji do praktyki trwa czasami latami, co nie oznacza, że 
nie należy tych procesów akcelerować.

3) Autor w projekcie przyjął rolę koordynatora zadań Politechni-
ki Poznańskiej (www.zawodowcy.org).

Rys. 2. Koszty prewencji i niezgodności w strukturze kosztów w przedsiębiorstwie 

Źródło: opracowanie własne
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4) Badania będą trwały do 30.06.2015 roku, obejmując docelowo 
50 respondentów, stąd w artykule prezentowane są cząstkowe 
wyniki pochodzące z trzech spośród piętnastu zaplanowanych 
wywiadów.
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internships – The Tool which Supports 
costs Lowering in the enterprises

Summary

In this article the problem of organising internships in 
the aspect of costs lowering in enterprises is described. 
Interships are presented as a tool of knowledge management 
and on the other side as a preventive activity in the aspect 
of quality management. Some author’s research results 
are described, showing opinions of entrepreneurs about 
internships, trainees and the influence of internships on 
acceleration of the formation of knowledge resources.
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knowledge management, quality management, costs, 
internships


	Spis treści
	Strona Redakcyjna
	Zaproszenie do udziału w IV Kongresie Nauk o Zarządzaniu
	Współpraca nauki i gospodarki...
	Regionalne uwarunkowania transferu technologii
	Od wspólnoty do koopetycji...
	Model procesu polityki informacyjnej uczelni publicznej
	Praktyki zawodowe – narzędzie zarządzania wiedzą...
	Informacja w biznesie – aspekty naukowe
	System zarządzania intuicją menedżerską...
	Przegląd czasopism zagranicznych

