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Opis Gry biznesowej PROMAR 

(Trenerzy: dr Jerzy Jagoda, dr Włodzimierz Wudarzewski) 

 

 

Gra biznesowa PROMAR jest grą autorską dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej  
i wypracowaną wspólnie przez nauczycieli akademickich oraz osoby prowadzące biznes. 
Uczestniczące w niej zespoły rywalizują w ciągu trzech kwartałów o najwyższy wynik 
finansowy wynikający ze sprzedanej produkcji. Gra ma charakter kompleksowy i obejmuje 
najważniejsze obszary, a więc marketing i sprzedaż (analiza sytuacji rynkowej, analiza 
konkurencji, benchmarking, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych, negocjacje  
i zawieranie kontraktów handlowych, wybór kanałów dystrybucji, kształtowanie polityki 
cenowej), finanse (analiza wyniku finansowego, kalkulacja i analiza kosztów, przepływy 
finansowe, opracowywanie biznes planu i kształtowanie polityki kredytowej), produkcję 
(planowanie i organizacja produkcji, bilansowanie zdolności produkcyjnych, optymalizowanie 
procesów produkcyjnych) organizację i zarządzanie (analiza zasad prowadzenia biznesu, 
zarządzanie strategiczne, analiza szans i zagrożeń, regulacja kompetencji, public relations, 
kształtowanie systemów informacji kierowniczych, wywiad gospodarczy, kadry  
(rola kierownika w zespole, trafność doboru ludzi do specyficznych zadań, styl kierowania)  
i zaopatrzenie z logistyką (analiza rynku zaopatrzeniowego, polityka zakupów, formy i kanały 
zaopatrzenia, zarządzanie zapasami materiałowymi).  

Gra biznesowa PROMAR uwzględnia współczesne uwarunkowania rynkowe rynkowej   
(silna orientacja rynkowa, orientacja na wyniki, umiarkowane ryzyko decyzyjne, względna 
niepewność działania, konkurencja i elastyczność zachowań). Dodatkowo, gra kształtuje 
wrażliwość na współpracę i koordynację różnych podsystemów firmy. 

W odróżnieniu do większości gier kierowniczych występujących na rynku szkoleniowym, 
gdzie dominują komputerowe symulacje decyzyjne, gra biznesowa PROMAR jest grą „żywą”  
i zawiera wiele elementów socjo-psychologicznych warunkujących efektywne prowadzenie 
biznesu. Chodzi tutaj o takie elementy, jak np. funkcjonowanie intelektualne (kreatywność, 
myślenie analityczne i całościowe, wrażliwość ekonomiczna), funkcjonowanie 
interpersonalne (współpraca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, kontaktowość 
społeczna, komunikacja interpersonalna, dominacja w zespole, podtrzymywanie dobrej 
atmosfery w zespole), funkcjonowanie emocjonalne (zarządzanie czasem, odporność na 
stres), temperament działania i inne. Dzięki wskazanym elementom gra biznesowa PROMAR 
umożliwia połączenie aspektów dydaktycznych z jednoczesnym rozwijanie potencjału 
menedżerskiego uczestników. 

Gra została już wielokrotnie zweryfikowana zarówno w środowiskach ludzi związanych  
z biznesem i wszędzie kończyła się sukcesem dydaktycznym (m.in. Górażdże S.A., Relpol S.A., 
Polar S.A., Polifarb Wrocław S.A., Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A., Hutmen S.A., Rokita Brzeg 
Dolny S.A., Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Turów,  
Bank Zachodni S.A., Bank Zachodni WBK, Rafako S.A., Novol Komorniki Sp. z o.o.,  
Grupa Hochland S.A, Wavin BUK Sp. z o.o., Dolnośląska Spółka Gazownictwa S.A.,  
Koncern Vatenfal, VOBACOM Technologies Sp. z o.o., jak również w środowiskach 
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akademickich (ponad 50 różnych studiów podyplomowych w całej Polsce oraz studiach MBA 
przy WSB Poznań (w większości oddziałów regionalnych), Uniwersytecie Wrocławskim  
i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. We wszystkich wskazanych środowiskach grę 
rozegrano do tej pory ponad 400 razy. 

Zwycięzcy otrzymają specjalne certyfikaty sukcesu, cenione i uznawane przez Pracodawców 
i przydatne w procesach rekrutacji. Gra wykorzystywana jest jako narzędzie uzupełniające 
rozbudowane procedury doboru kadr. 

Cele dydaktyczne, efekty i warunki przeprowadzenia Gry biznesowej PROMAR 

Cele dydaktyczne: Weryfikacja i uporządkowanie wiedzy zawodowej w całościowym 
zarządzaniu firmą komercyjną (planowanie strategiczne i operacyjne, analizy marketingowe, 
logistyka zaopatrzenia i produkcji, kalkulacja kosztów, analiza finansowa, zarządzanie 
ryzykiem, zarządzanie kadrami). Kształtowanie i doskonalenie cech i umiejętności 
osobowościowych oraz menedżerskich kluczowych w warunkach rynkowych (całościowe 
myślenie i kojarzenie, wrażliwość ekonomiczna, myślenie ekonomiczne, myślenie 
selektywne, wywieranie wpływu, funkcjonowanie interpersonalne, funkcjonowanie 
emocjonalne, funkcjonowanie intelektualne, komunikacja społeczna (prostota 
i jednoznaczność przekazu komunikacyjnego), kreatywność, elastyczność zachowań, 
umiejętności organizacyjne, planowanie działań, prowadzenie negocjacji, rozwiązywanie 
konfliktów, delegowanie kompetencji). Stymulacja silnego zaangażowania uczestników  
w rozwiązywanie konkretnych problemów funkcjonowania firmy (całościowych  
i cząstkowych) z wykorzystaniem zdobytej wiedzy menedżerskiej. 

Efekty kształcenia: umiejętność współpracy uczestników reprezentujących różne obszary 
zadaniowe, umiejętność trafnego i elastycznego diagnozowania oraz analizowania założeń 
ekonomicznych i finansowych w szerokich przedziałach czasowych z elementami zarządzania 
strategicznego, umiejętność prowadzenia działań w warunkach ostrej konkurencji, 
umiejętność odróżniania i kojarzenia wyników działalności operacyjnej oraz płynności 
finansowej, umiejętność silnej orientacji na wyniki, umiejętność nawiązywania partnerskich 
kontaktów biznesowych, doskonalenie wrażliwości ekonomicznej i umiejętności elastycznego 
dostosowania się do zmian, doskonalenie funkcjonowania emocjonalnego  
i interpersonalnego. 

Uczestnicy gry: zaleca się, aby uczestnikami gry były osoby zróżnicowane zawodowo 
reprezentujące różne obszary zadaniowe. Liczba uczestników powinna się mieścić  
w przedziale 20-35 osób. 

Warunki rozegrania gry: gra może być rozgrywana zarówno w formie tradycyjnej, 
hybrydowej lub zdalnej poprzez platformę MS Teams. Preferuje się formę tradycyjną, 
ze względu na rozpoznanie i doskonalenie w trakcie gry kwalifikacji osobowościowych. 
Optymalny czas zajęć to 16-18 jednostek lekcyjnych. W formie tradycyjnej gwarantowana 
jest większa sala z mobilnymi ławkami (stolikami) i krzesłami. Uczestnicy powinni mieć 
laptopy i kalkulatory. Organizator gry biznesowej poinformuje wszystkich uczestników  
o formie w jakiej zostanie przeprowadzona gra.  

Trenerzy: wyłącznie autorzy gry – dr Jerzy Jagoda i dr Włodzimierz Wudarzewski. 


