
ZASADY 
SYMULACJI



GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE 
to największy międzynarodowy konkurs z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem oparty na zaawansowanej komputerowej 

symulacji biznesowej.

• Ponad 30 lat historii

• Pół miliona uczestników 

• Blisko 40 krajów 

zaangażowanych

• Międzynarodowe Finały

• 17 Edycji w Polsce

• 327 Pracodawców

• 83 Uczelnie wyższe

• 25 000 Absolwentów

• Prestiżowy patronat GPW



UCZESTNICY

uczestników poprawiło 
umiejętności budowania relacji 

i współpracy

78%

W GMC uczestniczą talenty, osoby zmotywowane do rozwoju swoich umiejętności, ukierunkowane 

na osiąganie celów, umysły analityczne, osoby współpracujące w zespołach. 

Do symulacji zapraszamy pracowników specjalistów, menedżerów, jak również najmłodsze talenty, 

studentów z całej Polski, którzy rozwijają się w ramach GMC, aby potem zasilić kadry współpracujących 

z nami pracodawców. 

uczestników deklaruje wzrost 
umiejętności analitycznych

78%
uczestników potwierdza rozwój 

wiedzy na temat planowania 
i wdrażania strategii

85%



KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

• Zdobycie wiedzy z zakresu planowania strategicznego oraz efektywnej działalności operacyjnej w zmiennym otoczeniu 

biznesowym

• Spojrzenie z „lotu ptaka” na zagadnienia rynkowe

• Praktyczne doświadczenia w zarządzaniu firmą

• Trening analizy finansowej, podejmowania decyzji menedżerskich

• Wzmocnienie zdolności interpersonalnych, współpracy w grupie i negocjacji

NAGRODY: 

• Udział w Finale Światowym GMC 

• Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego

• Okazja do wygrania studiów Koźmiński MBA podczas spotkań Alumnów GMC

OPINIE I DOŚWIADCZENIA:

„To kompleksowe i niezwykle skuteczne narzędzie edukacyjno-szkoleniowe, które pozwala w krótkim czasie na eksplozję talentów 

i umiejętności menedżerskich, strategicznych, analitycznych i interpersonalnych tym, którzy się naprawdę zaangażują. Jako zespół

rozwinęliśmy kompetencje zarówno w twardych obszarach biznesowych (np. finanse, marketing) jak i bardziej miękkich 

interpersonalnych.”

– Sławomir Sztrajt, GK PGE, zwycięzca GMC Poland 2015



• Zarejestrowane w konkursie zespoły (3-5 osób)  rywalizują w podgrupach, zarządzając konkurującymi ze sobą spółkami

• Są to międzynarodowe firmy produkcyjno- handlowe, których działalność obejmuje rynki UE oraz NAFTA 

(plus e-commerce)

• Punkt wyjścia dla wszystkich zespołów jest taki sam, tzn. scenariusz spółki, którą mają zarządzać. Kolejne decyzje 

zespołów wpływają na ich spółki, jak również na konkurencję i rynek

ZESPOŁY 3-5 OSOBOWE

• Każdy zespół ma swojego kierownika

• Można łączyć w zespole pracowników różnych działów oraz departamentów firmy

• Zespół może dowolnie organizować sobie pracę nad decyzjami, można organizować spotkania lub komunikować się np. mailowo 

• Od samych uczestników zależy ile czasu spędzą nad podejmowaniem decyzji, czy będzie to kilka godzin, czy dni. Wystarczy, 

że przed upływem terminów poszczególnych cykli decyzyjnych (raz w tygodniu), lider zespołu (przedstawiciel) zapisze decyzje 

na stronie internetowej dostępnej po zalogowaniu

• Do udziału w programie wystarczy podstawowy pakiet Windows Office i dostęp do Internetu
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Zadaniem uczestników jest opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa na podstawie otrzymanej 

historii (raportów dot. firmy z poprzedzających 5 kwartałów finansowych). 

Występując w roli menedżerów zarządzających, uczestnicy w każdym cyklu decyzyjnym podejmują 75 kluczowych 

dla ich firmy decyzji dotyczących m.in.: produkcji, badań i rozwoju, sprzedaży, rekrutacji, marketingu, inwestycji, kredytów,

jak również wypłaty dywidendy, emisji czy skupu akcji (spółka jest notowana na wirtualnej giełdzie).

Analiza

5 cykli 
decyzyjnych

Podejmowanie 
decyzji

Raport

Proces

Historia
/ Scenariusz

Po każdym cyklu zespoły otrzymują 

raporty 

z wynikami swoich decyzji i opisem 

bieżącej sytuacji rynkowej, która jest 

efektem 

ich działań oraz decyzji konkurencji. 

Zespoły muszą szybko odpowiadać 

na zachodzące zmiany i pojawiające się 

sytuacje..
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Do 30 listopada 2017 Kampania promocyjna, 

Rejestracja zespołów

8 grudnia – 19 grudnia 2017 Program treningowy demo

8 stycznia – 12 luty 2018 I etap on-line (5 cykli decyzyjnych)

19 luty – 26 marca 2018 II etap on-line (5 cykli decyzyjnych)

Kwiecień 2018 Finał krajowy, Warszawa

16 – 18 Kwietnia 2018 Finał światowy w Dubaju

Kolejne etapy prowadzone są on-line. Każdy etap to pięć cykli 

decyzyjnych. Przed przystąpieniem do ogólnopolskiej rywalizacji 

uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz zaproszenie do tzw. fazy 

demo. 

Od samych uczestników zależy ile czasu poświęcą na GMC, czy będą 

się spotykać całą drużyną, czy pracować zdalnie. Aby odnieść sukces 

w konkursie zespoły muszą wykazać się umiejętnością organizacji 

pracy w zespole i podejmowania decyzji. 

AGENDA NOWEJ EDYCJI GMC POLAND 2017

Tylko osiem najlepszych 
zespołów bierze udział w Finale 

Krajowym w Warszawie. 

Nagrodą jest udział w Finale 
Światowym GMC w Dubaju 

oraz studia podyplomowe 
w Akademii Leona Koźmińskiego.



PRZEBIEG SYMULACJI
Arkusz decyzyjny w symulacji GMC

Strategia zespołu zostaje 
zastosowana poprzez podjęcie
75 decyzji, dotyczących:

Reklamy (wizerunkowej, produktowej) 

Cen (produktów na poszczególnych 

rynkach)

Dostaw produktów (do agentów 

i dystrybutorów)

Jakości (B&R, wprowadzenie zmian, 

czas montażu, surowce premium)

Komponentów (zamówień 

u podwykonawców)

Agentów i Dystrybutorów (rekrutacji, 

wsparcia, prowizji)

Produkcji i Internetu (surowców, 

konserwacji, pracy zmianowej, 

strony www)

Personelu (rekrutacji, szkoleń, budżetu 

dla zarządu, wynagrodzeń)

Finansów (emisji / skupu akcji, 

dywidend, pożyczek, lokat, inwestycji 

w maszyny i fabrykę, ubezpieczenia)

Informacji (zakupu informacji o rynku 

i konkurencji, wywiady gospodarczego). 



PRZEBIEG SYMULACJI
Raport w symulacji GMC

Raport zawiera informacje, które są potrzebne do dokonania analizy przed podejmowaniem decyzji, na temat: środków
produkcji, surowców, zarządzania personelem, kanałów sprzedaży, produktów, transportu i finansów: bilanse, zyski i straty,
koszty ogólne, przepływy pieniężne oraz ceny akcji. Raport zawiera również informacje na temat firm konkurencyjnych -
ceny, zatrudnienie, listy płac, agenci i dystrybutorzy, udziały w rynku, opinie konsumentów; wydatki związane z reklamą,
badaniami i rozwojem oraz funkcjonowaniem strony internetowej.

W pierwszej części prezentowane są zrealizowane (podjęte) decyzje:

* (gwiazdka) Oznacza 
niezrealizowanie decyzji, 
np. nie można dostarczyć 
większej liczby produktów 
niż zrealizowana 
produkcja, ta z kolei 
zależy od m.in. 
dostępności maszyn, 
ludzi, surowców etc.



PRZEBIEG SYMULACJI
Raport w symulacji GMC cz. 2

R E S O U R C E S A N D  P R O D U C T S



PRZEBIEG SYMULACJI
Raport w symulacji GMC cz. 3

F I N A N C I A L  S TAT E M E N T S



PRZEBIEG SYMULACJI
Raport w symulacji GMC cz. 4

G R O U P I N F O R M AT I O N



PRZEBIEG SYMULACJI
Wyniki symulacji GMC

FINALNYM KRYTERIUM OCENY W GMC 

JEST WYNIK INWESTYCYJNY ZARZĄDZANEJ SPÓŁKI

Paulina Mazur

Dyrektor Działu Rozwoju Talentów

i Wizerunku Pracodawcy BIGRAM

Tel. 605 222 008

paulina.mazur@bigram.pl

Tomasz Duda

Dział Rozwoju Talentów

i Wizerunku Pracodawcy BIGRAM

Tel. +48 22 646 94 94 

tomasz.duda@bigram.pl

KONTAKT:

Zapisy prowadzone 

są 

na stronie:


