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Idea

1. Ugruntowanie ogólnej wiedzy teoretycznej 

dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem 

produkcyjnym. 

2. Praktyczna weryfikacja umiejętności 

menedżerskich w warunkach konkurencyjnego 

rynku.

3. Zrozumienie skutków podejmowanych decyzji.



Praktyka

1. Pierwsze przebiegi symulacji w 2003 roku, w 

ramach przedmiotu „Gra kierownicza” na WZ 

PW.

2. Od tego czasu w symulacji udział wzięło ponad 

1000 uczestników (WZ PW, OKNO PW, SEIPA 

edycje komercyjne) .

3. System jest stale aktualizowany od strony 

merytorycznej i rozwijany informatycznie.



Prezentacja systemu



Prezentacja systemu – zgłoszenia grup



Prezentacja systemu – iteracje

1. Po wprowadzeniu i rejestracji uczestnicy podejmują 

decyzje na pierwszy okres symulacji.

2. Decyzje są przetwarzane w systemie. W tym czasie 

uczestnicy wykonują zadania dodatkowe.

3. Uczestnicy otrzymują wyniki za ostatni okres symulacji 

(n-1) i składają decyzje na okres n.

4. Następuje omówienie zadań dodatkowych oraz 

wykonanie kolejnych.

5. Symulacja kończy się po 6-8 okresach decyzyjnych 

(iteracjach punktów 3 i 4). Następuje analiza działań i 

efektów.



Prezentacja systemu - rozgrywka



Prezentacja systemu - zmienne decyzyjne

1. Zakup materiałów

2. Zatrudnienie

3. Innowacje

4. Jakość

5. Marketing

6. Sprzedaż/zakup towarów

7. Ubezpieczenia

8. Kredyty

9. Lokaty

10. Raporty rynkowe

11. Cena produktu



Prezentacja systemu – finanse

System udostępnia uproszczone, ale 

„kompatybilne” z rzeczywistymi 

sprawozdania finansowe.



Wnioski, konkluzje, spostrzeżenia, etc.

Podczas zajęć uczestnicy „odkrywają”, że:

• wydatek z danego okresu nie musi być kosztem tego 
okresu (przepływy, rachunek zysków i strat),

• każda działalność gospodarcza wymaga finansowania, 
które należy przewidzieć i zapewnić zawczasu,

• zwiększenie sumy bilansowej nie musi oznaczać 
osiągnięcia dobrych wyników z działalności,

• bywają sytuacje, w których trzeba pogodzić się z 
określoną stratą, aby nie ponieść większej,

• nie da się wszystkiego przewidzieć (zdarzenia losowe), 
ale od wielu problemów można się ubezpieczyć,

• nawet błaha z pozoru decyzja może mieć poważne 
konsekwencje,

• konkurencja jest bezlitosna,

• itd., itp. 


