


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

• 18 Edycji w Polsce

• 327 Pracodawców

• 83 Uczelnie wyższe

• 27 000 Absolwentów

• Prestiżowy patronat GPW

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE



• 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

ZASADY KONKURSU



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%



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).

Praca Zespołowa

5 decision
cycles

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..

ZASADY KONKURSU

Analiza wyników, 
ustal i zatwierdź strategię, 
sprawdź konkurencję na 
różnych rynkach.

Przeanalizuj historię 
Zdefiniuj strategię 
Przygotuj decyzje 
Zatwierdź decyzje 
zgodnie ze strategią
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• Symulacja jest podzielona na kwartały.

Przedostatni 

kwartał
Ostatni kwartał Następny kwartał Kolejny kwartał

Podejmując decyzje, należy wziąć pod uwagę, że są one wykonywane w 
wyimaginowanym momencie, pomiędzy ostatnim kwartałem a następnym 
kwartałem, "ten kwartał" nie istnieje. Pamiętaj, że niektóre decyzje mają 
wpływ tylko na kwartał po następnym kwartale.

Organizacja czasu w symulacji



AGENDA KONKURSU



AGENDA KONKURSU

Po każdym cyklu decyzyjnym uzyskasz dostęp (on-line) do raportu 

dla swojego zespołu / firmy. Jest to plik Excel z 4 arkuszami 

kalkulacyjnymi opisującymi wszystkie informacje finansowe 

dotyczące wyników twoich decyzji. Znajdziesz tam wyciągi 

finansowe, szczegółowe informacje o Twoich zasobach i 

produktach, udziałach w rynku, podstawowe informacje o 

konkurencji, itp. Jeśli dostaniecie się do finałowej ósemki, 

spotkamy się na finałach krajowych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, następnie najlepszy zespół pojedzie 

na finał światowy!



Strategia zespołu zostaje zastosowana poprzez podjęcie
75 decyzji , które zespół podejmuje w każdym cyklu 
decyzyjnym.



PRZEBIEG SYMULACJI
R a p o r t  

Po każdym cyklu decyzyjnym uzyskasz dostęp (on-line) do raportu 
zarządzania dla swojego zespołu / firmy. Jest to plik Excel z 4 arkuszami 
kalkulacyjnymi opisującymi wszystkie informacje finansowe na temat 
wyników twoich decyzji. Znajdziesz tam wyniki finansowe, szczegółowe 
informacje o Twoich zasobach i produktach, udziałach w rynku oraz 
podstawowe informacje o konkurencji, itp.



PRZEBIEG SYMULACJI
R a p o r t  c z . 2 - Z a s o b y  i  p r o d u k t y



PRZEBIEG SYMULACJI
R a p o r t  c z . 3  – S p ra w o z d a n i e  f i n a n s ow e



PRZEBIEG KONKURSU
R a p o r t  c z . 4 – i n f o r m a c j a  o  g r u p i e



WYNIKI W GMC

FINALNYM KRYTERIUM OCENY W GMC JEST WYNIK INWESTYCYJNY ZARZĄDZANEJ SPÓŁKI



Jak grać w GMC?

• To od Was zależy ile czasu poświęcicie na symulację

• Do Waszej decyzji należy również w jaki sposób 
podzielicie się zadaniami oraz procesem podejmowania 
decyzji.

• To Wasz wybór jak bardzo skorzystacie z nauki oraz 
korzyści jakie daje udział w GMC
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Start…

Zarządzanie to organizacja

•Pierwszy krok to organizacja ZESPOŁU.

•Organizacja Zespołu najprawdopodobniej wpłynie na jakość decyzji i 
uzyskanych wyników.

•Musisz wyznaczyć kierownika lub dyrektora generalnego i przydzielić każdej 
osobie obszar za który będzie odpowiadać:

•Marketing, produkcja, zasoby ludzkie i finanse.
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Start…

Zarządzanie to organizacja

•Drugi krok to ułożenie kalendarza wydarzeń.
• Ważne jest, aby kalendarz był przygotowany i uzgodniony z wszystkimi 
członkami zespołu, aby wszyscy mieli konkretny termin na złożenie decyzji. Jak 
w każdej firmie, bardzo ważne jest zarządzanie czasem i terminami spotkań.

Zaplanuj z wyprzedzeniem spotkania z zespołem oraz ustalcie w jaki 
sposób będziecie dzielić się informacjami. Zarządzanie czasem 
będzie bardzo ważne, aby uzyskać najlepsze wyniki.
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Start…

Zarządzanie to Organizacja

•Kolejnym krokiem jest lektura PODRĘCZNIKA, 
który podzielony jest na 4 części:

•1. Wprowadzenie: Jak używać podręcznika.

•2. Środowisko spółki: środowisko gospodarcze, wydarzenia światowe, marketing, produkcja i 
dystrybucja, zasoby ludzkie i finanse.

•3. RAPORTY ZARZĄDU: Objaśnienie raportów zarządczych i sposób dokonywania obliczeń.

•4. DECYZJE: Wyjaśnienie w jaki sposób decyzje są przekazywane w każdym kwartale

Zarządzanie firmą to złożona działalność, która wymaga wielu 
przygotowań. Przeczytaj instrukcję, aby zrozumieć, w jaki 
sposób: firma działa i kontaktuje się z innymi firmami; podstawy 
symulacji i to, co zespół musi zrobić.



LET’S MEET IN RUSSIA            JUNE 2019

Powodzenia!

info@gmcpoland.pl

LinkedIn

Facebook

mailto:info@gmcpoland.pl
https://www.linkedin.com/company/gmc-poland/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/PolandGMC/

