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Drodzy Czytelnicy!
Mamy przyjemność zaprezentować Wam czwartą już odsłonę Przewodnika po 

Konsultingu. Publikację tę kierujemy do studentów oraz osób zainteresowanych 
branżą doradczą. Tegoroczna edycja składa się z dwóch części: Doradztwa Biznesowego oraz 
Doradztwa Strategicznego. 
W pierwszej z nich znajdziecie artykuły poruszające tematykę szeroko pojętego konsultingu 
oraz odpowiadające na szereg pytań z nim związanych. Z kolei druga część przybliży Wam 
specyfikę pracy w doradztwie strategicznym i przedstawi analizę problemów, z którymi 
konsultanci spotykają się w swojej pracy na co dzień. Dodatkowo w obu Przewodnikach 
znajdziecie informacje o wiodących firmach doradczych oraz prowadzonych przez nie 
procesach rekrutacyjnych.
Serdecznie dziękujemy firmom, które po raz kolejny nam zaufały i zaangażowały się we 
współtworzenie tegorocznej edycji oraz specjalistom z branży, chętnie dzielących się swoją 
wiedzą i bogatym doświadczeniem. Podziękowania kierujemy także do wszystkich członków 
Stowarzyszenia Cognitis, którzy przyczynili się do powstania publikacji.
Mamy nadzieję, że treści zawarte w Przewodniku zachęcą Was do bliższego poznania branży 
konsultingowej i będą inspiracją do rozpoczęcia fascynującej kariery. 

Miłej lektury! 
Zespół Przewodnika po Konsultingu
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Zastanawiasz się, czym jest doradztwo strategiczne? 
Jak wygląda praca konsultanta oraz jakich 
umiejętności poszukują czołowe firmy? W poniższym 
artykule, bazując na swoim doświadczeniu, 
postaram się przedstawić kluczowe informacje, 
które pozwolą Ci lepiej zrozumieć specyfikę pracy w 
doradztwie strategicznym, a także określić, czy jest 
to praca dla Ciebie.

Czym zajmuje się doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne jest postrzegane jako 
najbardziej prestiżowa część konsultingu, ponieważ 
skupia się na opracowywaniu strategii firm oraz 
odpowiadaniu na najważniejsze pytania biznesowe 
ich zarządów. Oferowane wsparcie dotyczy zarówno 
definiowania kierunków rozwoju, jak również 
wsparcia w przypadku negatywnych zmian np. 
spadku  udziału rynkowego.

Ze względu na złożoność poszczególnych sektorów 
rynku, a także nieustanną zmienność otoczenia 
biznesowego, lista obszarów, którymi zajmuje 
się doradztwo strategiczne jest bardzo szeroka.  
Do najczęstszych projektów można zaliczyć:

• opracowanie strategii funkcjonowania firmy na 
kolejne lata,

• wprowadzenie nowego produktu na rynek,
• wejście na nowy rynek,
• wsparcie przy przejęciu innego gracza 

rynkowego (due diligence),
• wsparcie w integracji przejętego 

przedsiębiorstwa (PMI),
• zwiększenie efektywności operacyjnej.

Konsultanci strategiczni zajmują się wyznaczaniem 
kierunków zmian, w mniejszym stopniu biorą udział 
w ich operacyjnym wdrożeniu.

W Y W I A D

w pigułce
d o r a d z t w o  s t r a t e g i c z n e
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Jakie są kluczowe umiejętności wymagane 
przez firmy?

Firmy doradztwa strategicznego od lat prowadzą  
w rankingach firm, do których najtrudniej się dostać, 
a jednocześnie w swoich ofertach pracy najczęściej 
nie wymagają doświadczenia biznesowego  
i wiedzy merytorycznej. Jak to możliwe? Firmy 
poszukują kandydatów otwartych na szybką i ciągłą 
naukę, myślących nieszablonowo i zdolnych do 
wypracowywania logicznych rozwiązań w oparciu  
o dostępne informacje.

Do najistotniejszych cech należy zaliczyć:
• ponadprzeciętne zdolności analityczne,
• umiejętności przywódcze,
• doskonałe umiejętności komunikacyjne,
• umiejętność szybkiej nauki,
• kreatywność i umiejętność tworzenia 

nieszablonowych rozwiązań,
• odporność na stres.

Co różnicuje pracę w doradztwie 
strategicznym?

Praca w doradztwie strategicznym jest dość 
specyficzna, z czego należy zdawać sobie sprawę 
przed wysłaniem swojej aplikacji.

Do głównych czynników różnicujących pracę  
w doradztwie strategicznym można zaliczyć:
• Projektowy tryb pracy — projekty trwają zazwyczaj 

około 3 miesięcy. Kolejne projekty będą dotyczyć 
zupełnie innych zagadnień, być może w innej 
branży.

• Praca w międzynarodowym środowisku 
— konsultanci korzystają z doświadczenia 
międzynarodowych ekspertów, a także często 
biorą udział w projektach poza granicami kraju.

• Intensywność pracy — projekty dotyczą 
skomplikowanych zagadnień, a czas na realizację 
jest ograniczony. Wymaga to niejednokrotnie 
pracy nawet po kilkanaście godzin dziennie.

• Dynamiczna ścieżka awansu — awans na kolejne 
stanowisko powinien mieć miejsce co 1-2 lata. 
Niektóre firmy przyjmują zasadę “up or out” 
— jeżeli w określonym czasie osoba nie spełni 
wymagań na kolejne stanowisko, musi zmienić 
pracę.

• Ponadprzeciętne wynagrodzenie — wysokie 
wymagania połączone z intensywnością 
pracy wiążą się z odpowiednio wysokim 
wynagrodzeniem za pracę już od najniższego 
stanowiska.

Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Proces rekrutacyjny do czołowych firm doradztwa 
strategicznego jest podobny i można wyróżnić  
w nim następujące etapy:

Etap I — Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
Etap II — Testy analityczno-biznesowe (np. SHL)
Etap III — Najtrudniejsza część: około trzech tzw. 
Case Interview. Każdy Case Interview trwa około 
godziny i składa się z dwóch części. W pierwszej 
części osoba przeprowadzająca rozmowę zadaje 
kilka pytań dotyczących CV oraz motywacji do pracy. 
Druga część to rozwiązanie studium przypadku, 
które najczęściej jest oparte o rzeczywiście 
przeprowadzony projekt.

Do procesu rekrutacyjnego oczywiście można 
się przygotowywać. Sugerowałbym jednak, aby 
robić to w umiarkowanym zakresie - warto być 
przygotowanym do tego, co może nas spotkać 
na teście czy rozmowie rekrutacyjnej, ponieważ 
zwiększa to naszą pewność i redukuje stres. 
Zdecydowanie nie warto uczyć się schematów 
rozwiązywania zadań na pamięć, ponieważ 
wyuczona struktura może nam zaszkodzić. 
Firmy szukają osób zdolnych do opracowywania 
niestandardowych rozwiązań. Z pewnością zostanie 
to sprawdzone podczas Case Interview.

Szacuje się, że zaledwie ~2% z osób, które wyślą CV, 
otrzymuje ofertę pracy w doradztwie strategicznym.

W Internecie jest wiele wartościowych źródeł,  
z których można korzystać. Moje rekomendacje to:

• Testy SHL oraz próbne testy McKinsey PST,
• Caseinterview.com, strona zawierająca dużo 

użytecznych informacji o konsultingu,
• Casebooki z czołowych międzynarodowych 

uczelni, np. Michigan, Kellogg, Wharton.

Na zakończenie
Jeżeli po lekturze powyższego artykułu stwierdzasz, 
że doradztwo strategiczne jest dla Ciebie — zachęcam 
gorąco do pogłębienia wiedzy na kolejnych stronach 
Przewodnika. Zachęcam również do spróbowania 
swoich sił i aplikowania — ogromna dawka rozwoju 
gwarantowana!

Krystian Jackowski
Ponad 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w doradztwie 

strategicznym dla sektora instytucji finansowych w Deloitte. Realizował projekty 
dla największych banków i firm ubezpieczeniowych m.in. w Polsce, Chorwacji, 

Litwie oraz Estonii. Obecnie Kierownik Zespołu w Getin Noble Bank. Uzależniony 
od podróżowania i poznawania nowych kultur, miejsc oraz smaków.



Sektory działalności

Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, 
w których je realizujemy. Świadczymy profesjonalne usługi 
doradcze w zakresie:
•    Konsultingu strategicznego i technologicznego 
• Doradztwa Finansowego
• Deloitte Digital
• Audytu
• Doradztwa Podatkowego
• Doradztwa Prawnego (Kancelaria Prawnicza)
• Deloitte Central Europe Business Services Center.

Dlaczego my?

Konsulting, doradztwo finansowe, technologiczne, 
definiowanie strategii, reorganizacja, wdrażanie rozwiązań 
informatycznych, modelowanie finansowe czy zarządzanie 
ryzykiem to tylko niektóre z obszarów, w których się 
specjalizujemy.
Tworzymy skuteczną drużynę indywidualności o wspólnych 
wartościach: rozwój, różnorodność, współpraca i skuteczność 
działania. Klienci doceniają nas za wiedzę i doświadczenie.
Jesteśmy odpowiedzialni społecznie. Lubimy to, co robimy.  
I kropka.

Rekrutacja
Ambicja, innowacyjność, pewność 
swojej wartości, umiejętność pracy  
w zespole, umiejętności analityczne 
oraz gotowość do podejmowania 
wyzwań – to Twoje cechy? Postaw 
kropkę… i wyślij do nas swoje CV.

www.deloitte.com/pl/kariera 
fb.com/deloitte.kariera 
instagram.com/Deloitte.Kariera 
Snapchat: DeloitteKariera

SIEDZIBA GŁÓWNA

Deloitte House, Al. Jana Pawła II 19, Warszawa
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W I Z Y T Ó W K A  F I R M Y

MOTTO

Deloitte. I kropka.

Aplikuj online na 
wybrane ogłoszenie 

1.
Analiza aplikacji

2.
Testy online 
analityczne i z języka 
angielskiego

3.
Assessment Centre

4.
Rozmowa 
Kwalifikacyjna

5.

7



Sektory działalności

Świadczymy usługi w zakresie: Audytu, Doradztwa 
Biznesowego, Transakcyjnego, Podatkowego. 

Sektory działalności: usługi finansowe, private equity, 
nieruchomości, bankowość  i rynki kapitałowe, ubezpieczenia, 
technologia, telekomunikacja, energetyka, górnictwo  
i metalurgia, sektor ochrony zdrowia, sprawne państwo, sektor 
obronny, sektor rządowy i publiczny, paliwa i gaz, chemia.

 

Dlaczego my?

Im bardziej różnorodne składniki, tym bardziej efektywna 
formuła wzrostu doświadczenia. Zrozum zjawiska, które 
kształtują biznes i poznaj najlepsze sposoby na to, by działał 
lepiej. Sprawdź się przy projektach dla różnych branż i odkryj 
swój własny wzór na karierę.

SIEDZIBA GŁÓWNA

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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W I Z Y T Ó W K A  F I R M Y

MOTTO

Zacznij poziom wyżej!

Rekrutacja

Wypełniasz formularz aplikacyjny 
online na stronie ey.com.pl/kariera: 
CV, pełen wykaz ocen ze studiów, 
pytania z formularza.

Wybrane osoby zaprosimy do 
wypełnienia testów online: 
analiza danych liczbowych, 
informacji słownych i logicznego 
myślenia.

2.
Jeśli przejdziesz pomyślnie ten 
etap, zaprosimy Cię na testy ze 
znajomości języka angielskiego  
i analizy danych liczbowych.

3.
Ostatni etap to spotkania 
z przedstawicielami działu 
HR i wybranego działu 
merytorycznego, do którego 
aplikujesz.

4.1.



9 Przewodnik po Konsultingu

C A S E  S T U D Y

study
Case

Tematem niniejszego case study jest problem przedsiębiorstwa 
działającego w branży elektrotechnicznej. Zadanie składa się  
z następujących etapów:

1. Okreslenie przyczyny na podstawie danych finansowych 
podawanych przez prowadzącego.

2. Przedstawienie poprawnego rozwiązania pkt. 1.

3. Przedstawienie potencjalnych przyczyn zidentyfikowanych 
problemów.w

 
Wprowadzenie dla rozwiązującego:

Producent podzespołów do sprzętu elektronicznego odnotował 
spadek zysków pomimo wzrostu sprzedaży. Zgłosił się do zespołu, 
którego jestes członkiem, aby uzyskać wsparcie w określeniu 
przyczyny spadków.

 
Wskazówki dla rozwiązującego:

W trakcie rozwiązywania podajemy rozwiązującemu dane, o które 
spyta zawarte w Tabeli 1. W Tabeli 2. zawarto dodatkowe informacje, 
w celu zadania dodatkowych pytań przy prezentacji rekomendacji 
przez rozwiązującego. 

 
Rozwiązanie:

Rozwiązanie case study powinno obejmować:

●	 Identyfikację przychodów, kosztów i zysku klienta dla lat 2014  
i 2015,

●	Zdobycie informacji o podziale danych finansowych na 
segmenty działalności,

●	Uzyskanie informacji na temat przychodów i kosztów każdego 
segmentu,

●	 Identyfikację kosztów zmiennych (kosztów wytworzenia 
produktu) oraz stałych (sprzedaży, administracyjnych i rozwoju 
produktu),

●	Analizę uzyskanych danych i wydanie rekomendacji.

Rozwiązujący powinien w uzyskiwać dane w sposób 
ustrukturyzowany. Po uzyskanie wstępnych danych powinien 
postawic wstępną hipotezę dotyczącą rozwiązania, a następnie ją 
zweryfikować w toku dalszej analizy. 

Rekomendacja:

Przyczyną spadku zysków przy wzroście sprzedaży jest spadek marży 
na działalności w segmencie oprogramowania (z 13,3% do -0,54%), 
oraz znaczący spadek sprzedaży (o 81,25%), przy wzroście kosztów 
stałych  w segmencie oprogramowania.

Przedstawienie prawidłowego rozwiązania:

Prowadzący case study powinien omówić z rozwiązującym każdy 
punkt  wskazany w rozwiązaniu. Informacja zwrotna powinna dotyczyć 
zarówno struktury rozwiązania, jak i postawionej hipotezy ( jeżeli 
została postawiona). 

Jeżeli  rozwiązujący nie udzielił poprawnej odpowiedzi, należy 
położyc szczególny nacisk na poznanie jego argumentacji i wskazanie 
błędów prowadzących do niepoprawnej rekomendacji – czy leżał on 
w braku pełnej informacji, błędzie w obliczeniach czy też w błędzie 
logicznym przy analizie danych.

Identyfikacja potencjalnych przyczyn zidentyfikowanych 
problemów:

Ostatnią częścią zadania jest próba określenia, jakie mogą 
być przyczyny takiej zmiany wników finansowych w roku 2015  
w porównaniu do roku 2014. Zadanie powinno skupiać się na dwóch 
głównych składowych rekomendacji z punktu 1. 

Spadek  sprzedaży w segmencie kart dźwiękowych mógł być 
wywołany przez: 

●	Wygaśnięcie  ochrony patentowej kluczowego rozwiązania 
w produkcie Spółki i wykorzystanie tej technologii przez 
konkurencję w tańszych modelach kart,

●	Wprowadzenie alternatywnej, bardziej wydajnej technologii 
przez konkurencję,

●	Nieudane wprowadzenie na rynek nowego modelu kart (awarie, 
złe decyzje marketingowe),

●	Nieakceptowalne żądania największych producentów urządzeń 
elektronicznych wykorzystujących nasze karty w swoich 
produktach próbujących wykorzystac swoją silną pozycje 
negocjacyjną.

Przyczyną spadku marży w segmencie oprogramowania mogły być:

●	Zwiększenie ilości konkurencyjnych programów, wymuszające 
zwiększone nakłady na marketing i rozwój produktu w celu 
utrzymania dotychczasowej pozycji konkurencyjnej,

●	Zwiększenie cen usług marketingowych przez dystrybutorów, 
którzy mają wyłączność na dystrybucję naszego oprogramowania

●	Szybkie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w segmencie 
usług, które rozwiązują problemy podobne do naszego 
oprogramowania,

●	Stopniowe kurczenie się rynku klasycznego oprogramowania  
skierowanego do biznesu na rzecz pracy w chmurze.
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Segment działalności Procesory Serwery Oprogramowanie
Rok 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Udział w całości przychodów z danego roku 22% 22% 27% 19% 38% 32%
Marża zysku 4,09% 3,49% 8,95% 10,33% -0,54% 13,33%
Udział w całości zysków z danego roku 16% 3% 42% 9% -4% 19%
Struktura kosztów 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Koszt wytworzenia jednego produktu 68% 67% 88% 87% 10% 12%
Koszty sprzedaży 13% 13% 6% 6% 34% 38%
Koszty administracyjne 5% 5% 4% 6% 3% 4%
Wydatki na rozwój 14% 15% 2% 1% 54% 46%

Segment działalności Karty dźwiękowe

Komponenty do 
łączności  

bezprzewodowej Razem
Rok 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Udział w całości przychodów z danego roku 3% 17% 10% 10% 100% 100%
Marża zysku 30,00% 81,88% 16,00% 18,42% 5,65% 22,76%
Udział w całości zysków z danego roku 16% 61% 29% 8% 100% 100%
Struktura kosztów 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Koszt wytworzenia jednego produktu 19% 55% 76% 77% 49% 52%
Koszty sprzedaży 19% 7% 5% 6% 19% 19%
Koszty administracyjne 48% 34% 12% 13% 5% 7%
Wydatki na rozwój 14% 3% 7% 5% 26% 21%

Segment działalności Procesory Serwery Oprogramowanie
Rok 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Ilość sprzedanych produktów 200 000 190 000 2 500 1 800 185 000 150 000
Cena sprzedaży 110,00 zł 108,50 zł 10 500,00 zł 10 000,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
Przychody 22 000 000 zł 20 615 000 zł 26 250 000 zł 18 000 000 zł 37 000 000 zł 30 000 000 zł
Koszt wytworzenia jednego produktu 71,50 zł 70,50 zł 8 400,00 zł 7 800,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
Koszty sprzedaży 2 800 000 zł 2 500 000 zł 1 500 000 zł 1 000 000 zł 12 500 000 zł 10 000 000 zł
Koszty administracyjne 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł
Wydatki na rozwój 3 000 000 zł 3 000 000 zł 400 000 zł 100 000 zł 20 000 000 zł 12 000 000 zł
Koszty razem 21 100 000 zł 19 899 750 zł 23 900 000 zł 16 140 000 zł 37 200 000 zł 26 000 000 zł
Zysk z działalności 900 000 zł 715 250 zł 2 350 000 zł 1 860 000 zł -200 000 zł 4 000 000 zł

Segment działalności Karty dźwiękowe
Komponenty do  

łączności bezprzewodowej Razem
Rok 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Ilość sprzedanych produktów 10 000 40 000 200 000 202 000 597 500 583 800
Cena sprzedaży 300,00 zł 400,00 zł 50,00 zł 48,00 zł - - 
Przychody 3 000 000 zł 16 000 000 zł 10 000 000 zł 9 696 000 zł 98 250 000 zł 94 311 000 zł
Koszt wytworzenia jednego produktu 40,00 zł 40,00 zł 32,00 zł 30,00 zł - - 
Koszty sprzedaży 400 000 zł 200 000 zł 400 000 zł 450 000 zł 17 600 000 zł 14 150 000 zł
Koszty administracyjne 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 5 000 000 zł 5 000 000 zł
Wydatki na rozwój 300 000 zł 100 000 zł 600 000 zł 400 000 zł 24 300 000 zł 15 600 000 zł
Koszty razem 2 100 000 zł 2 900 000 zł 8 400 000 zł 7 910 000 zł 92 700 000 zł 72 845 000 zł
Zysk z działalności 900 000 zł 13 100 000 zł 1 600 000 zł 1 786 000 zł 5 550 000 zł 21 466 000 zł

Tabela 1. Dane dla rozwiązujcego

Tabela 2. Dodatkowe dane

materiał wewnętrzny Cognitis



11 Przewodnik po Konsultingu

C A S E  S T U D Y

study
Case

Problem

Twoim klientem jest fundusz 
inwestycyjny Private Equity, który 
rozważa rozpoczęcie konsolidacji 
rynku aptek w Polsce. Prosi Cię  
o ocenę, czy jest to dobry pomysł.

 
Sytuacja inwestora

●	Fundusz ma charakter międzynarodowy, w Polsce działa   
od ok. 10 lat

●	Niedawno udało mu się zebrać znaczne fundusze, które 
stosunkowo szybko chciałby zainwestować

●	Dla uproszczenia uznajmy, że nie posiada określonych celów 
inwestycyjnych  – chce jedynie wiedzieć, na ile sam pomysł jest 
dobry i czy warto się nad nim głębiej zastanowić

●	 Interesują go wyłącznie duże rynki – o wartości co najmniej  
20 mld PLN.

Najważniejsze obszary do przeanalizowania

Jeżeli rozwiązujący sam tego nie zaproponuje poproś go  
o zastanowienie się przez ok. minutę nad tym jak ustrukturyzowałby 
problem i podszedł do jego rozwiązania. Innymi słowy -  jakie 
obszary według niego należałoby przeanalizować, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na pytanie klienta. Poniżej przykładowa struktura wraz 
z istotnymi danymi dla każdego punktu:

1. Potencjał rynkowy

●	Obecna wartość rynku wg 3 podstawowych kategorii aptecznych:

●	Leki na receptę – 16,7 mld PLN

●	Leki bez recepty – 7,5 mld PLN

●	Suplementy diety – 3,9 mld PLN

●	Tempo wzrostu - pokaż wykres 1

●	Trendy makroekonomiczne

●	Demografia

●	W 2020 roku w Polsce będzie żyło ponad 7 mln osób 
>65 roku życia, o 1 mln więcej niż obecnie

●	W latach 2001-2013 średnia długość życia mężczyzn 
w Polsce wzrosła z 66 do 73 lat

●	Wzrost zamożności 

●	PKB per capita w Polsce liczone w cenach stałych 
wzrośnie do 2020 roku o ok. 15% w stosunku do 
poziomu obecnego

●	Spożycie wszystkich podstawowych kategorii 
leków i suplementów diety jest silnie skorelowane 
z poziomem zamożności społeczeństwa

2. Poziom koncentracji/ rozdrobnienia rynku - pokaż wykres 2

●	Liczba sieci aptecznych w Polsce - obecnie 330, 10 lat temu 45

●	Udziały 10 największych graczy– ok. 12% (dla porównania 
sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia 38%, sprzedaż detaliczna 
żywności 37%)

3. Aktywność innych inwestorów

●	Dwie duże transakcje innych funduszy Private Equity  
w ostatnim roku oraz zapowiedzi kolejnych

●	Pogłoski o wejściu do Polski dużych zagranicznych sieci – 
brytyjskiego Boot’s i amerykańskiego CVC Pharmacy

4. Bariery wejścia

●	Brak aktualnie funkcjonujących regulacji utrudniających 
konsolidację

●	Rada aptekarska od lat naciska na wprowadzenie ograniczenia 
terytorialnego dla aptek (liczba aptek na rynku miałaby być 
regulowana przez populację na danym regionie, nie można 
byłoby otwierać kolejnych aptek ponad ich określoną liczbę 
w powiecie) – bardzo małe prawdopodobieństwo wdrożenia 
regulacji w życie

5. Doświadczenie funduszu

●	Trzy duże transakcje na rynku szpitali i prywatnej opieki 
zdrowotnej w ciągu ostatnich 10 lat – jedna ze spółek cały 
czas w portfolio 

Wnioski

●	Rynek jest wystarczająco duży dla naszego funduszu  
(> 20 mld PLN)

●	Wykazuje tendencje wzrostowe  - cały rynek rośnie ok. 3% 
rocznie; najbardziej dynamiczna kategoria to suplementy diety; 
wzrost wspierany przez sprzyjające trendy makroekonomiczne 

●	Silny potencjał konsolidacyjny ze względu na relatywnie 
wysokie rozdrobnienie w porównaniu z innymi rynkami; 
wzmożone w ostatnich latach powstawanie kolejnych sieci

●	 „Gra już się rozpoczęła” – aktywność innych inwestorów 
pośrednio potwierdza atrakcyjność rynku

●	Bariery wejścia – flaga ostrzegawcza – jeżeli Radzie Aptekarskiej 
uda się wprowadzić ograniczenie liczby aptek na danym 
terytorium wpłynie to bardzo negatywnie na możliwości 
rynkowe

●	Znaczny potencjał synergii -  np. możliwość bezpośredniego 
zaopatrywania sieci szpitali przez zakupioną sieć apteczną

konsolidacja  – to forma 
rozwoju biznesu bazująca na 
przejmowaniu innych firm  
i w ten sposób zdobywania na nim 
kolejnych udziałów rynkowych  

tekst pisany kursywą to informacje dla prowadzącego



Rekomendacje

Jeżeli rozwiązujący o to sam nie poprosi, zasugeruj mu, żeby przed 
wydaniem ostatecznej rekomendacji zastanowił się w ciszy przez ok. 
pół minuty, zebrał wszystkie informacje i przygotował wypowiedź. 
Poniżej przykładowa rekomendacja.

Wzięcie udziału w procesie konsolidacji aptek w Polsce to dobry 
pomysł. Wynika to z 3 głównych powodów:

1.Rynek jest dla naszego klienta atrakcyjny – posiada odpowiednią 
skalę, wykazuje potencjał wzrostu i sprzyjają mu trendy 
makroekonomiczne

2.Charakteryzuje się wysokim rozdrobnieniem w porównaniu  
z innymi rynkami, co ułatwia przejmowanie kolejnych podmiotów

3.Klient ma doświadczenie na rynku ochrony zdrowia. Posiada 
w portfolio spółkę z komplementarnej branży, co wskazuje na 
potencjał synergii.

Tym samym,  pomysł na konsolidację rynku aptecznego jest dobry.

Warto, aby rozwiązujący w ramach rekomendacji również zaproponował 
dalsze analizy przydatne dla klienta. Jeżeli nie zrobi tego sam, warto 
go o to poprosić -  jakie powinny być kolejne kroki dla funduszu. Poniżej 
kolejne przykładowe kroki:

●	Szczegółowa analiza rynku i trendów 
konsumenckich identyfikująca optymalny na 
najbliższe lata format apteki (np. apteka klasyczna,  
apteko-drogeria, apteka internetowa etc.) 

●	Analiza poszczególnych sieci aptecznych pod kątem atrakcyjności 
ich przejęcia

●	Szczegółowa analiza ryzyka prawnego związanego  
z wprowadzeniem regulacji przez Rade Aptekarską  - ocena skali 
problemu, prawdopodobieństwa wystąpienia, identyfikacji 
działań naprawczych

C A S E  S T U D Y
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Wykres 2 
Struktura kanału aptecznego, liczba aptek

materiał wewnętrzny Cognitis

Wykres 1 
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Ranking prestiżowych
firm konsultingowych

Respondenci zostali poproszeni o ocenę prestiżu obecnych na rynku firm 
konsultingowych w skali od 1 do 10 (z czego liczba 10 zarezerwowana 
jest dla tych najbardziej prestiżowych). Konsultanci nie mogli jednak 
ocenić firmy w której sami pracują oraz tych które nie są im znane. Po 
zebraniu wszystkich wyników pomiaru obliczono średnią dla każdej z 
firm i ułożono je w kolejności od 1 do 50. Należy podkreślić,  że oceny 
dokonali doświadczeni konsultanci na co dzień pracujący w największych 
firmach konsultingowych.  Ranking mierzy jednak wyłącznie prestiż 
nie uwzględniając innych cech takich jak dochody czy rozmiar 
przedsiębiorstwa.

R A N K I N G

METODOLOGIA

McKinsey & Company1.
WYNIK
9.019

The Boston Consulting Group, Inc.2.
WYNIK
8.659

Bain & Company3.
WYNIK
8.499

Deloitte Consulting LLP4.
WYNIK
6.949

Booz Allen Hamilton5.
WYNIK
6.713

1
w 2015

3
w 2015

2
w 2015

4
w 2015

6
w 2015
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R A N K I N G

PwC Advisory Services6.
WYNIK
6.519

7
w 2015

EY LLP Consulting Practice7.
WYNIK
6.317

8
w 2015

Accenture8.
WYNIK
6.171

9
w 2015

KPMG LLP (Consulting Practice)9.
WYNIK
6.128

10
w 2015

IBM Global Services10.
WYNIK
5.772

11
w 2015

 published with permission from vault.com
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Stowarzyszenie Cognitis zrzesza studentów zainteresowanych rozwojem 
ukierunkowanym na przyszłą pracę w branży doradcze. Zostało ono założone 
w 2005 roku przez studentów ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

Obecnie funkcjonuje w trzech dużych miastach akademickich.

Istotnym aspektem działalności organizacji jest dążenie do rozwoju członków na 
rónych płaszczyznach: zdolności analitycznych, umiejętnośi menedżerskich 
oraz charakteru. Wynika to bezpośrednio z misji Stowarzyszenia, która mówi 
o rozwijaniu osobowości i zdolności liderów w duchu podstawowych wartości. 
Dziedziną na której najsilniej skupiamy uwagę, jest konsulting strategiczny.

Ponadto rozwijamy umiejętności nieodzowne w pracy w innych typach doradztwa.

Rozwój w Cognitis możliwy jest dzięki szeregowi podejmowanych 
przez nas aktywności. Oto największe realizowane przez nas projekty:

100
członków

Poznań Warszawa Wrocław+        +         = 

jest cylem warsztatów dających 
studentom możliwość bliskiego 
poznania poszczególnych firm 

w branży, a także przećwiczenia 
umiejętności potrzebnych podczas 

rekrutacji.

to konkurs, którego celem jest wyłonienie 
i nagrodzenie wyróżniających się 

maturzystów, którzy w trakcie swojej  
dotychczasowej edukacji wykazali się 

wyjątkowymi osiągnięciami 
i aktywnościami.

to wydawana w formie elektronicznej 
publikacja mająca na celu dostarczenie  

niezbędnej wiedzy o doradztwie 
studentom rozpoczynającym swoją 

karierę zawodową.

Złap Konsulting Talent za TalentPrzewodnik
po Konsultingu
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