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O grze 

Dziś już nikt nie kwestionuje potrzeby stosowania nowoczesnych, komputerowych narzędzi 

wspomagających proces kształcenia wysoko wykwalifikowanych pracowników. W niektórych 

przypadkach, na przykład pilotów samolotów pasażerskich czy wojskowych, nie jest możliwe 

przystąpienie do treningu w powietrzu bez uprzedniego przeszkolenia na symulatorze 

samolotu odpowiedniego typu. Nie jest, więc zaskoczeniem postulat, aby i kadry 

menedżerskie przygotowywać w podobny sposób. 

 

Symulacyjna gra decyzyjna „TEES-6” odpowiada, zdaniem jej autorów, na zapotrzebowanie 

na sprawne narzędzia, które można wykorzystać w trakcie treningu menedżerskiego w celu 

przyspieszenia procesu zdobywania umiejętności i doświadczeń bez ryzyka zakłócenia 

funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. 

 

W konsekwencji, zgodnie z zamierzeniami autorów, gra ta adresowana jest do wszystkich 

osób, które pragną samodzielnie zdobywać i doskonalić swe umiejętności i doświadczenie w 

zakresie zarządzania firmą. 

 

Symulacyjna gra decyzyjna „TEES-6" umożliwia bowiem: 

• sprawne i atrakcyjne dla uczestników prowadzenie treningu menedżerskiego z 

zakresu szeroko rozumianego zarządzania firmą; 

• praktyczne zaznajomienie użytkowników z zasadami zarządzania firmą w warunkach 

konkurencji; 

• integrację wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i analiz 

finansowych; 

• kształcenie umiejętności oceny standingu przedsiębiorstwa, szczególnie przydatnych 

pracownikom działów kredytowych oraz controllingu w bankach komercyjnych.  

 

Symulacyjna gra decyzyjna "TEES-6" kładzie nacisk na konieczność przygotowania 

skutecznego biznesplanu przedsiębiorstwa oraz systematyczne wykorzystywanie wyników 

analiz finansowych w celu oceny stopnia jego realizacji. Z tego też powodu podstawowe 



 2 

założenia jej scenariusza dostosowano do rozważań teoretycznych zawartych w książce: 

„Biznesplan – model najlepszych praktyk” Skrzypek J. 2011. 

Symulacyjna gra decyzyjna "TEES-6" pozwala również nabyć umiejętności sporządzania i 

interpretacji: 

• bilansu oraz rachunku zysków i strat; 

• sprawozdania z  przepływu środków pieniężnych; 

• kilkunastu podstawowych wskaźników finansowych, 

a tym samym kształtuje nawyki: 

• wykorzystywania  narzędzi dostarczanych przez analizy  finansowe do  podejmowania   

decyzji   w warunkach ryzyka; 

• kontrolowania płynności finansowej przedsiębiorstwa (jej brak jest najczęstszą 

przyczyną kłopotów firm), 

a ponadto charakteryzuje się: 

• scenariuszem dostosowanym do realiów spotykanych w przeciętnym 

przedsiębiorstwie przemysłowym; 

• intuicyjną obsługą. 

 

Zasady gry zostały skonstruowane z myślą o tym aby jej uczestnikami mogły być zarówno 

osoby posiadające tylko podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, jak i gracze z pewnym 

doświadczeniem  w  zakresie przygotowywania planu działania firmy, prowadzenia analizy 

finansowej czy w stosowaniu metod  ilościowych  w  zarządzaniu. Nie należy chyba dodawać, 

że pierwsza grupa osób będzie mogła wykorzystać  podczas  rozgrywki tylko własną intuicję, 

druga natomiast dodatkowo posiadaną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie.  

 

Podkreślić należy, iż wspomniane typowe dokumenty finansowe mogą mieć strukturę 

zgodną ze wzorami, stanowiącymi załącznik do ustawy o rachunkowości, bądź to strukturę 

zaproponowaną przez autorów, a zaprojektowaną z punktu widzenia rachunkowości 

zarządczej. O wyborze postaci raportu kończącego poszczególne etapy gry decyduje gracz 

(zarząd firmy) pod kątem ich przydatności w procesie podejmowania decyzji na kolejne 

okresy realizacji planu działania. 
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W  ten sposób  uczestnicy  gry  mogą zapoznać się  również ze  sposobami  prowadzenia  

analiz ekonomiczno-finansowych, a zatem gra może być  także użyteczna  w  dydaktyce 

przedmiotów z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.   

 

 


