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Geneza firm symulacyjnych

Od kilku lat obserwujemy w Polsce proces powstawania firm symulacyjnych,
które z jednej strony wzbogaciæ maj¹ ofertê edukacyjn¹ ró¿nych jednostek
kszta³c¹cych, z drugiej zaœ maj¹ uatrakcyjniæ i uzupe³niæ dotychczasowy, trady-
cyjny model kszta³cenia ekonomistów — nauczaniem praktycznych umiejêtnoœci
zawodowych.

Pojawienie siê firm symulacyjnych zosta³o spowodowane wieloma przyczyna-
mi. Z ca³¹ pewnoœci¹ wp³yw na ich powstanie wywar³a transformacja ustrojowo-
-prawna pañstwa: od dotychczasowego modelu gospodarki nakazowo-rozdzielczej
do gospodarki rynkowej. Wolny rynek i zwi¹zana z nim konkurencja spowodo-
wa³y, ¿e gwa³townie pojawi³o siê zapotrzebowanie na wykszta³conych, nowoczes-
nych mened¿erów, którzy potrafi¹ sprostaæ wymaganiom stawianym przez prze-
chodz¹c¹ przeobra¿enia gospodarkê. Pamiêtaæ przecie¿ nale¿y, ¿e po wielu latach
funkcjonowania w Polsce centralnie sterowanej gospodarki trzeba by³o od pod-
staw uczyæ zasad funkcjonowania uwolnionego rynku, samodzielnoœci ekono-
micznej, kreatywnoœci i nowych „regu³ gry”. Gdy do tego dodamy jeszcze ko-
niecznoœæ poznawania czêsto zmieniaj¹cych siê uregulowañ prawnych obowi¹zu-
j¹cych w stosunkach gospodarczych — to powstaje obraz z³o¿onego zadania edu-
kacyjnego, z którym poradziæ sobie musz¹ ró¿ne oœrodki kszta³c¹ce, w tym rów-
nie¿ szko³y wy¿sze. Problem jest tym wiêkszy, ¿e w naszym spo³eczeñstwie
wci¹¿ tkwi¹ stare nawyki i przyzwyczajenia, ¿e znaczna czêœæ osób wci¹¿ jeszcze
reprezentuje biern¹ i roszczeniow¹ postawê wobec gospodarki i pañstwa, ¿e wiele
osób nie przejawia ¿adnej przedsiêbiorczoœci i samodzielnoœci. Czêsto wynika to
po prostu z obawy, ¿e nie sprostaj¹ wymaganiom.

W przezwyciê¿eniu tych wszystkich trudnoœci mog¹ pomóc nowe metody
kszta³cenia — firmy symulacyjne, które krok po kroku naucz¹ — jeszcze bez ry-
zyka — odpowiednich zachowañ, pozwol¹ nabyæ umiejêtnoœci praktyczne ko-
nieczne do wykonywania zawodu, poka¿¹, jak w rzeczywistoœci dzia³aj¹ normy
prawne i prawa rynku i jakie mog¹ byæ konsekwencje ekonomiczne i prawne
b³êdnych decyzji. Szko³y ekonomiczne oraz placówki kszta³c¹ce i dokszta³caj¹ce
kadry mened¿erskie musz¹ wiêc dostosowaæ programy edukacyjne do wymogów
rynku oraz szukaæ nowych, atrakcyjnych metod kszta³cenia, które nie tylko
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wp³yn¹ na efektywnoœæ nauczania, lecz równie¿ zwiêksz¹ ich konkurencyjnoœæ
wœród innych szkó³ wy¿szych.

Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e polska dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka
wykazuje zapotrzebowanie na pracowników-specjalistów, którzy przystêpuj¹c do
pracy, wyposa¿eni s¹ nie tylko w niezbêdn¹ wiedzê teoretyczn¹, lecz potrafi¹ tê
wiedzê praktycznie wykorzystaæ, przy zastosowaniu nowoczesnych osi¹gniêæ
techniki.

Nie da siê jednak ukryæ, ¿e wiele kierunków studiów reprezentuje ci¹gle eks-
tensywny model kszta³cenia, z du¿ym godzinowym obci¹¿eniem kadr, przy
mniejszym nacisku na seminaria i pracê w³asn¹ studenta. Ale powa¿n¹ konkuren-
cj¹ i wyzwaniem dla nich sta³ siê sektor szkó³ niepañstwowych, licencjackich,
które oferuj¹ naukê g³ównie na kierunkach ekonomicznych. Szko³y te s¹ odpo-
wiedzi¹ na zwiêkszaj¹c¹ siê gwa³townie w ostatnich latach liczbê osób chc¹cych
kszta³ciæ siê na poziomie wy¿szym oraz podniesienie poziomu intelektualnego
absolwentów szkó³ — w³aœciwie wszystkich typów i szczebli. Uczelnie te, dzia³a-
j¹c w warunkach ostrej konkurencji, musz¹ uruchamiaæ ciekawe i potrzebne
z punktu widzenia rynku pracy kierunki kszta³cenia, przedstawiaæ nowe propozy-
cje programowe, dbaæ o jakoœæ nauczania, wprowadzaæ innowacje i eksperymenty
pedagogiczne. Wœród nowych ofert edukacyjnych coraz czêœciej pojawia siê
w³aœnie firma symulacyjna, która ma byæ propozycj¹ przejœcia od utrwalonego
modelu kszta³cenia, który mo¿na przedstawiæ jako:
rozbudowana wiedza teoretyczna + rzeczywista praktyka po ukoñczeniu studiów
= umiejêtnoœæ stosowania wiedzy teoretycznej w przysz³oœci,
przejœcie na nowy model:
rzeczywista praktyka w trakcie studiów + refleksja oparta na praktyce + podsta-
wowa wiedza teoretyczna = umiejêtnoœæ œwiadomego wykonywania zawodu
i przygotowanie do poszerzenia wiedzy teoretycznej1.

Utworzenie w³asnej firmy symulacyjnej sta³o siê dla niektórych szkó³ wrêcz
koniecznoœci¹. Wynik³a ona z faktu, ¿e uczelnie ekonomiczne czêsto napotykaj¹
trudne do przezwyciê¿enia przeszkody w prawid³owym zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu praktyk studenckich. Jak siê bowiem okazuje, niewiele jest firm na
rynku, które zainteresowane s¹ przyjmowaniem studentów na praktyki zawodowe.
Czêsto wiêc, z koniecznoœci, student praktykuje w upadaj¹cych przedsiêbior-
stwach pañstwowych lub w niewielkich, s³abych firmach prywatnych. Je¿eli zaœ
trafi do przedsiêbiorstwa licz¹cego siê na rynku, to w obawie przed ewentualn¹
konkurencj¹ nie jest dopuszczany do wa¿nych informacji i operacji gospodar-
czych. Zdarza siê i tak, ¿e student traktowany bywa jak intruz, który ewentualnie
mo¿e byæ wykorzystany jako pomoc przy adresowaniu kopert, porz¹dkowaniu ar-
chiwum lub ostatecznie zezwala mu siê na obserwowanie pracy firmy. Tak zorga-
nizowane praktyki mog¹ wyrobiæ u studenta mylny obraz rzeczywistoœci, a nawet
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zniechêciæ go do obranego kierunku kszta³cenia. Dodaæ nale¿y, ¿e równie¿ w do-
brze przeprowadzonej praktyce zawodowej student pozostaje biernym uczestni-
kiem zdarzeñ gospodarczych, gdy¿ nie ma on ¿adnego wp³ywu na podejmowanie
decyzji, wielu z nich nie rozumie, a ze wzglêdu na to, ¿e okres praktyk jest krót-
ki — najczêœciej nie pozna ich skutków. Powa¿nym „antidotum” na tê sytuacjê
mog¹ staæ siê wiêc firmy symulacyjne.

Sama firma symulacyjna nie jest ani instytucj¹ now¹, ani nieznan¹. Jak siê
okazuje, jej korzenie siêgaj¹ a¿ XVII wieku, kiedy to metod¹ t¹ zacz¹³ kszta³ciæ
swoich uczniów gdañski rachmistrz Lerice. W 1610 roku na ten temat ukaza³a siê
jego praca pod tytu³em Commission und Factorey. To prawdopodobnie on po raz
pierwszy zastosowa³ metodê symulacji do przeprowadzania operacji kupieckich.
Metoda ta bardzo prêdko przyjêta zosta³a przez cechy kupieckie, zw³aszcza
w Niemczech. Nauka odbywa³a siê w tzw. „kantorach wzorcowych”, zwanych
równie¿ praktycznymi lub æwiczeniowymi. Na przestrzeni lat idea symulacji sta-
wa³a siê coraz bardziej popularna i objê³a takie pañstwa, jak: Austria, Australia,
Hiszpania, Kanada, Francja, Anglia, W³ochy i Stany Zjednoczone.

Wa¿nym elementem edukacyjnym by³a kupiecka wymiana korespondencji han-
dlowej, która do dzisiaj stanowi podstawê dzia³ania firmy. W Niemczech zaczê³y
powstawaæ zwi¹zki wymiany korespondencji. Szczególnie znacz¹cy dla firm sy-
mulacyjnych by³ rok 1918, który wrêcz uwa¿a siê za rok narodzin wspó³czesnych
firm symulacyjnych. Wtedy to nast¹pi³ rozkwit tej metody kszta³cenia, szczegól-
nie w Niemczech, gdzie poprzez pracowników central zwi¹zkowych odbywa³a siê
wymiana korespondencji samodzielnych kupców, ksiêgowych, magazynierów itp.
Henryk Fischer, gor¹cy propagator symulacji, pisa³:

„Ogromn¹ radoœæ sprawia przygl¹danie siê, z jak¹ gorliwoœci¹ dokonuje siê
wymiana listów, przy pomocy których za³atwia siê ró¿ne interesy handlowe,
gie³dowe, w zasadzie poprzez naukê po³¹czon¹ z zabaw¹... W ten sposób bawi¹c
uda siê ostatni¹ iskierkê zawodowego doœwiadczenia, która u cz³owieka nie-
œmia³ego i niepewnego mog³aby we w³asnym œrodowisku zagasn¹æ, na nowo
wzbudziæ i utrwaliæ”2.

Wspó³czeœnie firmy symulacyjne z powodzeniem funkcjonuj¹ w wielu pañ-
stwach w Europie i na œwiecie, zajmuj¹c ugruntowan¹ pozycjê wœród preferowa-
nych metod nauczania. W krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej jest ich oko³o
1800, a na œwiecie oko³o 2500. Najwiêcej firm znajduje siê w Niemczech — ok.
850, w Austrii — 360, Danii — 120, Francji — 99, Anglii — 47, Szwecji,
Szwajcarii i W³oszech — ok. 30. Firmy symulacyjne zaczê³y powstawaæ równie¿
w pañstwach przechodz¹cych transformacjê ustrojowo-prawn¹, a szczególnie po-
pularne sta³y siê w Czechach, gdzie jest ich oko³o 350, i na Wêgrzech, gdzie ist-
nieje blisko 100 takich firm3.
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Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych mo¿na zauwa¿yæ i w Polsce proces po-
wstawania firm symulacyjnych, które ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ i —
co warto podkreœliæ — spe³niaj¹ swój cel pedagogiczny. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e fir-
ma symulacyjna w pierwszym rzêdzie jest przedsiêwziêciem pedagogicznym.

Pierwsze firmy symulacyjne powsta³y przy pomocy Instytutu Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Ludowych, Przedstawiciel-
stwo w Polsce — DVV. Dzia³aj¹ one m.in. w: Miêdzywojewódzkim Oœrodku Do-
skonalenia Kadr Administracji Rz¹dowej w Ostro³êce, Szkole Biznesu w Chojni-
cach, Opolskim Oœrodku Promocji Przedsiêbiorczoœci w Opolu. Niezale¿nie od
tych oœrodków, firmy symulacyjne zaczê³y powstawaæ przy Centrach Kszta³cenia
Ustawicznego, gdzie pioniersk¹ rolê odegra³o CKU w Zielonej Górze, które
w chwili obecnej posiada status Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych
(CENSYM) i jest silnym oœrodkiem kszta³c¹cym kadry na potrzeby firm.

Idea firm symulacyjnych dotar³a równie¿ do ekonomicznych szkó³ œrednich,
gdzie z powodzeniem spe³niaj¹ swoj¹ rolê (np. w Poznaniu, Tarnowie, Cieszynie,
Krakowie, Koszalinie). Zaczê³y byæ równie¿ wykorzystywane jako miejsce
kszta³cenia i przekwalifikowywania doros³ych, g³ównie przy Zak³adach Doskona-
lenia Zawodowego (np. w Katowicach, £odzi, Lublinie, Warszawie). Od niedaw-
na obserwujemy proces adaptowania ich na potrzeby kszta³cenia studentów
w wy¿szych szko³ach ekonomicznych. Dodaæ nale¿y, ¿e w krajach Unii Europej-
skiej firmy symulacyjne s¹ jedn¹ z podstawowych metod wykorzystywanych przy
kszta³ceniu praktycznym, a co wiêcej, np. w Austrii s¹ zajêciami obligatoryjnymi.
Ich efektywnoœæ zale¿y od wielu czynników (np. wyposa¿enia pracowni, dobrego
programu, wykszta³conej kadry dydaktycznej), wœród których niezwykle wa¿n¹
rolê odgrywa wspó³praca z innymi firmami symulacyjnymi. Najczêœciej odbywa
siê ona w ramach firm dzia³aj¹cych w okreœlonym pañstwie, ale nie tylko. Naro-
dowe firmy symulacyjne, które nawi¹za³y ju¿ wspó³pracê z innymi firmami (tak,
jak to ma miejsce wœród autentycznie dzia³aj¹cych podmiotów gospodarczych),
czêsto zabiegaj¹ o kontrahentów zagranicznych, szukaj¹c wœród nich zarówno do-
stawców, jak i odbiorców dla potrzeb swojej dzia³alnoœci.

W celu koordynacji wspó³pracy firm symulacyjnych na ca³ym œwiecie dyrekto-
rzy central narodowych Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii
i Danii powo³ali 23 paŸdziernika 1993 roku miêdzynarodow¹ centralê — Europe-
an Practice Enterprises Network „EUROPEN”. Organizacja ta ma pomagaæ cen-
tralom narodowym w prowadzeniu dzia³añ, opracowywaæ plany wspó³pracy,
u³atwiaæ nawi¹zywanie kontaktów, pomagaæ w tworzeniu central narodowych itp.
W ramach europejskiej centrali dzia³aj¹ jej dwa wewnêtrzne komitety, którymi s¹:
Komitet Konsultacyjny i Komitet Operacyjny.

Komitet Konsultacyjny sk³ada siê z przedstawicieli œwiata gospodarczego lub
pracowników administracji. Jego sk³ad jest niesta³y i podlega zmianom ka¿dego
roku. G³ówne zadania, jakie realizuje Komitet Konsultacyjny, polegaj¹ na prowa-
dzeniu konsultacji, fachowym doradztwie, wydawaniu opinii itp. W tym celu Ko-
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mitet Konsultacyjny stara siê krzewiæ ideê firm symulacyjnych wszêdzie tam,
gdzie jest ona nieznana, nawi¹zuje kontakty z w³adzami poszczególnych pañstw
i propaguje koncepcjê firm æwiczeniowych, negocjuje d³ugoterminowe warunki
dzia³ania sieci regionalnych itp.

Komitet Operacyjny to organ o charakterze strategicznym, który sk³ada siê
z przedstawicieli central firm symulacyjnych dzia³aj¹cych w poszczególnych kra-
jach, które s¹ ju¿ zrzeszone w centrali „EUROPEN”. G³ówne zadania, jakie ko-
mitet ten realizuje, to: koordynowanie prac europejskiej sieci firm symulacyjnych,
doradztwo, planowanie podzia³u obowi¹zków, podejmowanie decyzji w sprawach
cz³onkostwa central krajowych w sieci „EUROPEN”, organizowanie grup robo-
czych do prac zleconych w terenie oraz ocena tych prac, rozwi¹zywanie grup ro-
boczych itp. Grupy robocze s¹ jednostkami, które maj¹ udzielaæ pomocy firmom
symulacyjnym, ju¿ istniej¹cym lub aktualnie tworzonym. Pomoc ta obejmuje pro-
blematykê organizacji firmy, telekomunikacji, miêdzynarodowej korespondencji,
kszta³cenia kadry dydaktycznej itp. Organem koordynuj¹cym i obs³uguj¹cym Ko-
mitet Konsultacyjny i Operacyjny jest Biuro Koordynacyjne „EUROPEN”. Biuro
to ponadto: reprezentuje „EUROPEN” w stosunkach zewnêtrznych, na targach,
zjazdach i spotkaniach miêdzynarodowych, promuje europejski rynek firm symu-
lacyjnych, prowadzi dzia³ania doradcze w zakresie tworzonych projektów i pro-
gramów kszta³cenia, wywiera wp³yw na poziom kszta³cenia w firmach symula-
cyjnych dzia³aj¹cych w europejskiej sieci, wydaje biuletyn „EUROPEN”.

W³¹czenie tworzonej firmy symulacyjnej w sieæ istniej¹cych ju¿ polskich i za-
granicznych firm wydaje siê ze wszech miar konieczne. Na etapie uruchamiania
firmy mo¿na skorzystaæ z fachowego doradztwa, wymiany programów, szkolenia
kadry, wymiany doœwiadczeñ itp. Wspó³praca taka w znakomity sposób pomo¿e
w dzia³aniach organizacyjnych, pozwoli unikn¹æ b³êdów i przeszkodzi „wywa-
¿aniu otwartych drzwi”. Oprócz tych ewidentnych korzyœci wspó³dzia³anie takie
pozwoli na prawid³owy przebieg procesu kszta³cenia w utworzonej ju¿ firmie.
Wynika to z faktu, ¿e centrala firm symulacyjnych jest dla istniej¹cych firm
oœrodkiem, w którym na potrzeby symulacji dzia³a: bank, ZUS, Urz¹d Statystycz-
ny, Urz¹d Skarbowy, s¹d. Instytucje te realizuj¹ us³ugi w zakresie operacji gospo-
darczych, takich jak: s¹dowa rejestracja podmiotów, nadawanie numeru staty-
stycznego REGON, przyjmowanie deklaracji ZUS, obs³uga rachunków banko-
wych, rozliczenia podatkowe z Urzêdem Skarbowym. Dzia³ania takie musi wyko-
nywaæ ka¿dy podmiot gospodarczy, a wiêc i firma symulacyjna. Dodatkowo,
dziêki takiej wspó³pracy, student nie tylko poznaje obowi¹zkowe dzia³ania, ale
efekty jego pracy — w postaci np. wype³nionych deklaracji, druków czy doku-
mentów — poddawane s¹ weryfikacji, tak jak ma to miejsce w prawdziwej
dzia³alnoœci gospodarczej.

Wejœcie utworzonej firmy na rynek firm symulacyjnych ma jeszcze tê zaletê,
¿e zdecydowanie uwiarygodni jej pracê i podniesie efektywnoœæ nauczania. Po-
zwoli bowiem zast¹piæ fikcyjny, zamkniêty obieg dokumentów i korespondencji
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obiegiem otwartym, odzwierciedlaj¹cym rzeczywistoœæ gospodarcz¹. Wspó³praca
z polskimi i zagranicznymi firmami symulacyjnymi uatrakcyjnia zajêcia, wywiera
wp³yw na ich merytoryczny i organizacyjny poziom, zapobiega monotonii i stan-
daryzacji, zawiera w sobie element zaskoczenia i niepewnoœci, który przecie¿ to-
warzyszy wszelkim dzia³aniom rynkowym. Wszystkim sceptykom zaœ pozwoli
uwierzyæ, ¿e bez pieniêdzy i produktu mo¿na z powodzeniem poznawaæ prak-
tyczn¹ stronê dzia³ania rynku.

Organizacja firm symulacyjnych

Utworzenie i prowadzenie firmy symulacyjnej nie jest zadaniem ³atwym. Wy-
maga wielu przygotowañ organizacyjnych, technicznych i programowych. Punk-
tem wyjœcia jest zawsze dobrze wyposa¿ona pracownia, dobry program oraz prze-
konana do pomys³u kadra dydaktyczna.

„Symulacja jako metoda pedagogiczna daje mo¿liwoœæ w warunkach bezstre-
sowych opanowania podstawowych umiejêtnoœci zawodowych, alternatywnych
dzia³añ, rozwi¹zywania problemów. Uczy przewidywania skutków podjêtych de-
cyzji, wzajemnych zwi¹zków ró¿nych sytuacji, wspó³zale¿noœci, strategii gospo-
darczej itp.”4. Te czynniki nale¿y wiêc braæ pod uwagê, tworz¹c za³o¿enia pro-
gramowe firmy symulacyjnej. By skutecznie realizowaæ wyznaczony cel, trzeba
studentom stworzyæ taki model przedmiotowy i takie warunki, w których mog¹
autentycznie pracowaæ, byæ aktywni, a model edukacyjny nie tylko ma byæ zbli-
¿ony do rzeczywistoœci, lecz wiêkszoœæ jego elementów powinna byæ autentycz-
na. Firma symulacyjna musi byæ wiêc naœladownictwem autentycznego podmiotu
gospodarczego, w którym wszystkie operacje, czy to biurowe, czy handlowe, czy
us³ugowe, s¹ identyczne z pracami prawdziwej firmy. Fikcyjny jest jedynie towar
(us³uga) i pieni¹dz, ale — chocia¿ s¹ fikcyjne — i tak stanowi¹ podstawê wszel-
kich operacji gospodarczych. I pod tym wzglêdem praca w firmie symulacyjnej
niewiele ró¿ni siê od zadañ, jakie wykonuj¹ pracownicy poszczególnych komórek
organizacyjnych w przedsiêbiorstwach ró¿nego typu, gdy¿ i oni nie maj¹ bezpo-
œredniego kontaktu z towarami i pieniêdzmi, lecz ich praca to dzia³ania na doku-
mentach, formularzach, programach komputerowych, to równie¿ dzia³ania fak-
tyczne czy decyzyjne. Z tego wiêc wyp³ywa wniosek, ¿e praca w firmie symula-
cyjnej ma zawieraæ jak najwiêcej autentyzmu, by osi¹gniêty zosta³ zamierzony
cel dydaktyczny. Celem tym tak w firmach zagranicznych, jak i polskich jest
kszta³cenie kadr na potrzeby gospodarki narodowej, administracji publicznej lub
do pe³nienia innych ról spo³ecznych. Firmy symulacyjne daj¹ przygotowanie
praktyczne przysz³ym urzêdnikom, przedsiêbiorcom, handlowcom, ksiêgowym,
specjalistom od spraw reklamy. Przygotowuj¹ fachowy personel do pracy w ka-
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drach, dzia³ach rachunkowych, logistyce, statystyce, marketingu, imporcie, eks-
porcie, spedycji, ubezpieczeniach itp.

Tworz¹c firmê symulacyjn¹, trzeba wiêc uwzglêdniæ cele stawiane takiej jed-
nostce oraz cechy, którymi musi siê charakteryzowaæ. Nale¿y przyj¹æ, ¿e:

— jest to przedsiêwziêcie pedagogiczne, a wiêc musi spe³niaæ wszystkie wy-
mogi procesu dydaktycznego,

— w programie uczestnicz¹ studenci IV i V semestru, którzy pomyœlnie prze-
szli przez obowi¹zkowe wyk³ady i egzaminy z przedmiotów bêd¹cych kanonem
w kszta³ceniu ekonomicznym, a wiêc posiadaj¹ niezbêdne przygotowanie teore-
tyczne,

— czas trwania praktyki powinien wynosiæ 150—160 godz.,
— zajêcia w firmie s¹ propozycj¹ skierowan¹ przede wszystkim do tych stu-

dentów, którzy nie odbywaj¹ praktyk zawodowych w autentycznych firmach,
— opracowany program dydaktyczny musi byæ tak skonstruowany, by

uwzglêdnia³ integracjê teorii z praktyk¹ oraz spójnoœæ wewn¹trzprzedmiotow¹,
— w przypadku kszta³cenia specjalistycznego, program powinien byæ opraco-

wany na potrzeby poszczególnych grup, np. ubezpieczenia gospodarcze,
— firma symulacyjna jest odzwierciedleniem prawdziwego przedsiêbiorstwa,

jej dzia³alnoœæ odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
— firma wykonuje wszystkie czynnoœci realnego podmiotu gospodarczego

z wyj¹tkiem operacji gotówkowych, towarowych i us³ugowych,
— w firmie studenci w³¹czeni s¹ w proces decyzyjny, poznaj¹ skutki przyjê-

tych przez siebie rozwi¹zañ,
— studenci samodzielnie zak³adaj¹ firmê, wybieraj¹ przedmiot jej dzia³alno-

œci, formê organizacyjno-prawn¹, opracowuj¹ strukturê organizacyjn¹ oraz logo
firmy,

— zadania realizowane s¹ w pracowni wyposa¿onej w nowoczesny sprzêt
techniczny i oprogramowanie komputerowe odpowiadaj¹ce aktualnym i przy-
sz³ym potrzebom rynku pracy,

— firma samodzielnie prowadzi wszystkie ksiêgi i zapisy, na dokumentach
i drukach okreœlonych przepisami prawa,

— firma dzia³a w otoczeniu zewnêtrznym, które w pocz¹tkowym okresie
dzia³alnoœci stanowi¹ inne firmy symulacyjne uczelni lub wydzielona komórka
organizacyjna, nastêpnie zaœ nawi¹zuje kontakty z polsk¹ i europejsk¹ central¹
firm symulacyjnych, by za ich poœrednictwem nawi¹zaæ kontakty z innymi,
dzia³aj¹cymi w sieci firmami symulacyjnymi,

— studenci wykonuj¹ zadania wynikaj¹ce z przydzia³u czynnoœci oraz zajmo-
wanego stanowiska i w tym zakresie podlegaj¹ przepisom prawa pracy oraz regu-
laminom wewnêtrznym.

Ocena pracy studenta jest ocen¹ kompleksow¹, obejmuj¹c¹ miêdzy innymi:
wiadomoœci zawodowe, umiejêtnoœæ stosowania ich w praktyce, gotowoœæ do po-
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dejmowania decyzji, umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, umiejêtnoœæ pracy
w zespole.

By te podstawowe za³o¿enia zosta³y zrealizowane, student musi mieæ bazê
wyjœciow¹ w postaci solidnych, teoretycznych podstaw obejmuj¹cych przede
wszystkim szeroko rozumian¹ wiedzê ekonomiczn¹. Samodzielne rozwi¹zywanie
problemów i praktyczne dzia³ania wymagaj¹ najpierw teoretycznego przygotowa-
nia, które powinien on otrzymaæ w ramach odbywanych wyk³adów, æwiczeñ, pra-
cy ze wskazan¹ literatur¹ itp. Student powinien równie¿ wykazaæ siê znajomoœci¹
aktualnej sytuacji rynkowej, gdy¿ zak³ada siê, ¿e praca w firmie musi byæ
zwi¹zana jak najœciœlej z tym, co dzieje siê na krajowych i zagranicznych ryn-
kach.

Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e student w wyniku zintegrowanego systemu nauczania
obejmuj¹cego wyk³ady, æwiczenia, pracê w³asn¹ i w firmie symulacyjnej po
ukoñczeniu studiów bêdzie gotów do:

— samodzielnego rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorczoœci
oraz promowania korzyœci wynikaj¹cych z aktywnoœci gospodarczej,

— wyboru formy organizacyjno-prawnej dla prowadzonej firmy,
— analizowania sytuacji rynkowej, samodzielnego podejmowania decyzji oraz

przewidywania ich skutków,
— aktywnego poruszania siê na rynku pracy, prezentacji w³asnych kwalifika-

cji, zdobytych umiejêtnoœci oraz pozytywnego wizerunku w³asnej osoby,
— rozpoczêcia pracy zawodowej w ró¿nych strukturach organizacyjnych

przedsiêbiorstw, jako pracownik wyposa¿ony w niezbêdn¹ wiedzê fachow¹ oraz
umiejêtnoœci praktyczne,

— sporz¹dzania dokumentów, kontrolowania ich obiegu oraz sprawdzania ich
poprawnoœci pod wzglêdem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,

— nawi¹zywania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji i korespon-
dencji handlowej,

— pracy w zespole, w³aœciwego zachowania w miejscu pracy oraz w stosunku
do prze³o¿onych,

— prowadzenia operacji gospodarczych z wykorzystaniem u¿ytkowych pro-
gramów komputerowych,

— samodzielnego rozwi¹zywania problemów oraz ci¹g³ego podnoszenia kwa-
lifikacji.

Wa¿ne jest równie¿, by przystêpuj¹c do pracy w firmie, ka¿dy student zna³
w wystarczaj¹cym stopniu podstawowe regulacje prawne, przynajmniej z tych
dziedzin prawa, które najœciœlej zwi¹zane s¹ z prowadzeniem dzia³alnoœci gospo-
darczej. Nadmieniæ nale¿y, ¿e programy kszta³cenia ekonomistów zawieraj¹ wiele
treœci dotycz¹cych edukacji prawnej, która prowadzona jest jako przedmioty obo-
wi¹zkowe (np. Encyklopedia prawa, Prawo gospodarcze) b¹dŸ nadobowi¹zkowe
(np. Prawo pracy).

Edukacja prawna ekonomistów wynika przede wszystkim z tego, ¿e prawo jest
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jednym z instrumentów wywieraj¹cych znacz¹cy wp³yw na gospodarkê naro-
dow¹. Analizuj¹c problem oddzia³ywania prawa na procesy rynkowe, mo¿na od-
nieœæ wra¿enie, ¿e przyczynia siê ono do pozornie ³atwego osi¹gania po¿¹danych
efektów. Wynika to st¹d, ¿e organ legislacyjny tworz¹c normê prawn¹ czyni to
stosunkowo niewielkim nak³adem si³ i œrodków. Z drugiej zaœ strony pamiêtaæ
nale¿y, ¿e prawdziwe efekty wydania przepisów prawnych s¹ uzale¿nione od
przestrzegania i akceptacji tych przepisów przez adresatów. Zdarza siê bowiem,
¿e ustanowione normy nie s¹ ani przestrzegane, ani stosowane, a bez tego nie
sposób mówiæ o prawie jako o instrumencie oddzia³ywania na procesy gospodar-
cze. Prawo nie wywiera bezpoœredniego wp³ywu na gospodarkê, ale staje siê
autentycznym czynnikiem oddzia³uj¹cym dopiero wtedy, gdy jest ono przestrze-
gane przez adresatów — podmioty, dla których zosta³o wydane. St¹d te¿ warun-
kiem efektywnoœci prawa jest w³aœciwy przebieg procesów jego wdra¿ania.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze stwierdzenia, nale¿y za³o¿yæ, ¿e w firmie symula-
cyjnej praca studentów odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem
i w oparciu o obowi¹zuj¹ce regu³y prawne. Student nie tylko musi w praktyczny
sposób zetkn¹æ siê z podstawowymi instytucjami prawnymi, lecz równie¿ powi-
nien zdawaæ sobie sprawê z tego, w jakim stopniu jego zawodowe dzia³ania s¹
zwi¹zane z prawem i gdzie w razie trudnoœci mo¿e skorzystaæ z fachowej pomo-
cy prawnej i obs³ugi prawnej.

Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e obok wspomnianych wczeœniej umiejêtnoœci po okre-
sie praktyki w firmie symulacyjnej student potrafi:

— rozró¿niaæ rodzaje podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych tak w sektorze
publicznym, jak i prywatnym oraz wskazaæ podstawê prawn¹ ich dzia³ania,

— utworzyæ spó³ki zarówno prawa cywilnego, jak i handlowego lub roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w innej formie organizacyjno-prawnej,

— dokonaæ wymaganych zg³oszeñ do instytucji publicznoprawnych w zwi¹z-
ku z rozpoczynan¹ lub prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,

— prowadziæ ksiêgowoœæ firmy oraz rozliczenia z ZUS zgodnie z wymaga-
niami prawnymi,

— znaæ i wykorzystaæ w praktyce podstawowe przepisy prawa pracy (np. za-
trudniaæ pracowników — sporz¹dzaæ umowê o pracê, zak³adaæ i prowadziæ akta
osobowe pracowników, wypowiadaæ umowy o pracê, wystawiaæ œwiadectwa
pracy),

— sporz¹dzaæ proste umowy cywilnoprawne zwi¹zane z obrotem gospodar-
czym (np. umowê: sprzeda¿y, najmu, dzier¿awy, dostawy, agencyjn¹, przewozu,
spedycji),

— sporz¹dzaæ oferty handlowe, porównywaæ oferty, prowadziæ rokowania
i przetargi,

— prawid³owo wystawiaæ papiery wartoœciowe (np. weksle, czeki),
— inwestowaæ na gie³dzie papierów wartoœciowych,
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— sporz¹dzaæ proste pisma procesowe w sprawach gospodarczych i prawa
pracy,

— znaæ kompetencjê organów obs³ugi prawnej i ochrony prawnej.
Przedstawiony zakres umiejêtnoœci jest niezbêdny dla ka¿dego, kto zamierza

dzia³aæ na rynku. Wa¿ne jest wiêc, by student pracuj¹cy w firmie symulacyjnej
mia³ swobodny dostêp do niezbêdnych aktów normatywnych (np. Kodeksu pracy,
Kodeksu handlowego i cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej) i by w ra-
zie trudnoœci interpretacyjnych móg³ skorzystaæ z pomocy fachowca.

Przewiduje siê, ¿e w firmie symulacyjnej powinno pracowaæ 12—15 studen-
tów. Do ich zadañ nale¿eæ bêdzie przeprowadzenie ca³ego procesu od powstania
do zamkniêcia firmy. A zatem studenci sami powinni zdecydowaæ siê na przed-
miot dzia³alnoœci (badania rynku, analiza SWOT itp.), formê organizacyjno-
-prawn¹, strukturê organizacyjn¹, nabór i selekcjê pracowników, obsadê stano-
wisk pracy, przydzia³ czynnoœci itp. Osoba prowadz¹ca mo¿e jedynie okreœliæ
warunki, w jakich rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ (kapita³ zak³adowy, wielkoœæ zatrud-
nienia, kontrahenci itp.). Zadaniem nauczyciela bêdzie równie¿ przygotowanie za-
dañ w taki sposób, aby zdarzenia gospodarcze odpowiada³y aktualnej rzeczywi-
stoœci gospodarczej.

Wszystkie zadania musz¹ byæ udokumentowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, a wiêc w pracy nale¿y u¿ywaæ autentycznych druków, formularzy,
wzorów pism itp. Wa¿ne jest, by operacje gospodarcze dodatkowo przeprowadzo-
ne by³y przy u¿yciu komputera, który bêdzie uzupe³niaj¹cym elementem
kszta³c¹cym, oraz by studenci zapoznali z siê z obs³ug¹ podstawowych urz¹dzeñ
biurowych, które wspomagaj¹ pracê ka¿dej wiêkszej firmy (kserokopiarka, fax,
niszczarka dokumentów itp.).

Kadra dydaktyczna

Prowadzenie zajêæ w firmie symulacyjnej nie nale¿y do zadañ ³atwych. Wyma-
ga to bowiem odejœcia od utrwalonych, szkolnych standardów, zgodnie z którymi
student (uczeñ) jest biernym uczestnikiem procesu dydaktycznego, a jego obo-
wi¹zkiem jest g³ównie s³uchanie i zapamiêtywanie wiadomoœci, które nie zawsze
rozumie i nie zawsze wie, czemu s³u¿¹. Liczni autorzy zajmuj¹cy siê metodami
dydaktycznymi zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e wielu uczniom (studentom) znaczne
trudnoœci sprawia zastosowanie wiedzy ksi¹¿kowej w przeprowadzanych przez
nich doœwiadczeniach i eksperymentach, w czasie których zdani s¹ na w³asne
si³y. Brak im umiejêtnoœci abstrakcyjnego myœlenia, selekcji wiadomoœci, prak-
tycznego ich zastosowania. S¹ niepewni swojej wiedzy, szukaj¹ wsparcia, unikaj¹
podejmowania decyzji itp. Dietrich Dorner napisa³, ¿e „studenci, pomimo ¿e
wiedz¹, jak byæ powinno, nie potrafi¹ tego zrobiæ”5.
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Podobne problemy mo¿e mieæ i kadra dydaktyczna firmy symulacyjnej, która
sama musi byæ przekonana do pomys³u i musi odci¹æ siê od tradycyjnych,
utrwalonych metod dydaktycznych, by uczestniczyæ w pracach firmy raczej jako
obserwator-doradca ni¿ jako „belfer”, który wszystko wie i jest nieomylny. Pod-
stawow¹ dewiz¹ pracy w firmie powinno byæ — P o z w ó l m y i m d z i a ³ a æ
s a m o d z i e l n i e!

W firmie symulacyjnej student ma poznaæ nie tylko rutynowe dzia³ania i czyn-
noœci, lecz — co wa¿niejsze — musi nauczyæ siê samodzielnoœci w podejmowa-
niu decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Je¿eli zaœ od prowadz¹cego otrzymy-
waæ bêdzie gotowe scenariusze i rozwi¹zania, to ca³e przedsiêwziêcie zostanie za-
przepaszczone lub w najlepszym przypadku zubo¿one.

Prowadzenie zajêæ w firmie symulacyjnej w niczym nie przypomina tradycyj-
nych metod nauczania. Nie ma nic wspólnego z akademickim wyk³adem czy
æwiczeniami. Inne wiêc zadania stoj¹ przed kadr¹ dydaktyczn¹. Osoba pro-
wadz¹ca ma do wykonania trudne zadanie. Musi zorganizowaæ firmê do z³udze-
nia przypominaj¹c¹ autentyczny podmiot gospodarczy, musi panowaæ nad pra-
wid³ow¹ prac¹ studentów, by wykonywana by³a zgodnie z realiami gospodarczy-
mi i prawnymi, musi wiêc pe³niæ rolê odpowiedzialnego pracodawcy. Nie wystar-
cza wiêc wiedza teoretyczna z jednej dyscypliny naukowej, osoba prowadz¹ca
powinna znaæ pracê realnego przedsiêbiorstwa, znaæ najnowsze przepisy prawne
i umieæ je zastosowaæ, musi pos³ugiwaæ siê najnowoczeœniejszym sprzêtem tech-
nicznym itp. Dodatkowo jeszcze powinna byæ bystrym obserwatorem i psycholo-
giem. Przecie¿ musi stworzyæ aktywny zespó³, rozbudziæ w nim entuzjazm i co
wa¿ne — musi oceniaæ studentów nie tylko za fachow¹ wiedzê, ale równie¿ pod
k¹tem ich zachowania w pracy, umiejêtnoœci dzia³añ w zespole, odpowiedzialno-
œci, kreatywnoœci, motywacji do pracy, przydatnoœci do wykonywania przysz³ego
zawodu itp. S¹ to wiêc wymagania wysokie, ponadstandardowe i jak wykazuje
praktyka — czêsto ³atwiej jest wyposa¿yæ pracowniê symulacyjn¹ we wszystko,
co niezbêdne, ni¿ pozyskaæ do pracy odpowiedni¹ kadrê.

Znacznym u³atwieniem, a zarazem czynnikiem maj¹cym wp³yw na efektyw-
noœæ i jakoœæ pracy jest zatrudnienie kilku fachowców z ró¿nych dziedzin (np.
specjalistów od finansów, marketingu, prawa), którzy mog¹ zapewniæ bie¿¹c¹ po-
moc i nadzór nad prawid³owym funkcjonowaniem poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych firmy symulacyjnej, pracuj¹c rotacyjnie w dzia³aj¹cych na uczelni
firmach.

Ocena pracy studenta

Firma symulacyjna, jak ¿adna inna metoda nauczania, pozwala spojrzeæ na
wiedzê i umiejêtnoœci studenta w sposób kompleksowy, co nie jest mo¿liwe do
zastosowania w przypadku innych, akademickich metod uczenia. Osoba pro-
wadz¹ca zajêcia w firmie ma bowiem mo¿liwoœæ obserwowania studenta przez
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d³u¿szy czas, podczas wykonywania przez niego ró¿nych zadañ i poleceñ, mo¿e
spojrzeæ na niego jak na potencjalnego pracownika lub pracodawcê. Ocena koñ-
cz¹ca praktykê w firmie symulacyjnej musi wiêc byæ wypadkow¹ wielu czynni-
ków, które bêd¹ uwzglêdniane przy ocenie pracy studenta. Jedno jednak nale¿y
podkreœliæ — nota nie mo¿e byæ jedynie odzwierciedleniem wiedzy teoretycznej,
bo przecie¿ za tê wiedzê student ju¿ raz by³ oceniony podczas egzaminu. Osoba
prowadz¹ca zajêcia w firmie symulacyjnej musi raczej oceniaæ, jak student wyko-
rzystuje posiadan¹ wiedzê teoretyczn¹, czy umie radziæ sobie w sytuacjach trud-
nych, czy potrafi podj¹æ ryzyko w³asnych decyzji, czy potrafi pracowaæ w zespo-
le itp. Ka¿da firma symulacyjna musi wiêc opracowaæ swój wewnêtrzny system
pomiaru dydaktycznego, z którym zostan¹ zapoznani studenci podczas pierwsze-
go spotkania. Najczêœciej jest to pomiar punktowy, który nastêpnie znajduje swo-
je prze³o¿enie na ocenê koñcow¹. Wygodnie jest przyj¹æ skalê punktów odpowia-
daj¹c¹ szkolnym ocenom (2—5), gdy¿ œrednia punktów bêdzie automatycznie
ocen¹ koñcow¹. W tej skali mo¿na na ka¿dych zajêciach dokonaæ oceny bie¿¹cej
pracy studenta.

Kryteria oceny pracy studenta w firmie symulacyjnej

Frekwencja na zajêciach:

SpóŸnienia:

— 5 punktów ujemnych za ka¿d¹
nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ na
zajêciach,

— 1 punkt ujemny za ka¿de
15 min spóŸnienia

Sposób wykonywania pracy
(wiedza zawodowa, samodzielnoœæ, poprawnoœæ,
starannoœæ, tempo pracy, terminowoœæ):

2—5 pkt.

Obs³uga programów komputerowych,

obs³uga urz¹dzeñ biurowych:

2—5 pkt.

Umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów
(kreatywnoœæ, znajomoœæ przepisów prawnych,
umiejêtnoœæ docierania do informacji):

2—5 pkt.

Porz¹dek na stanowisku pracy: 2—5 pkt.

Kultura osobista: 2—5 pkt.

Stosunek do prze³o¿onych i kolegów
(sposób bycia, uczynnoœæ, bezkonfliktowoœæ,
wspó³dzia³anie w grupie, komunikatywnoœæ):

2—5 pkt.

Dyscyplina w pracy
(przestrzeganie wewnêtrznych regulaminów i zarz¹dzeñ,
lojalnoœæ wobec firmy, organizacja pracy itp.):

2—5 pkt.
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