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Mamy przyjemność zaprezentować Wam piątą od-
słonę Przewodnika po Konsultingu. Publikacja ta 
składa się z dwóch części: Doradztwa Biznesowe-
go oraz Doradztwa Strategicznego. Kierujemy ją do 
wszystkich osób zainteresowanych branżą konsul-
tingową, w szczególności studentów.

W pierwszej części znajdziecie artykuły, które przybliżą 
Wam szeroko pojętą branżę doradczą oraz szereg inte-
resujących kwestii z nią związanych. Druga część z kolei 
koncentruje się na doradztwie strategicznym i praktycz-
nych aspektach pracy konsultantów, dlatego znajdują się 
w niej m.in. przykładowe case’y. W obu częściach przed-
stawiamy ponadto wiodące firmy konsultingowe i procesy 
rekrutacyjne do każdej z nich.

Serdecznie dziękujemy firmom za zaangażowanie w po-
wstanie tegorocznej edycji oraz wszystkim specjalistom  
z branży, którzy zdecydowali podzielić się wiedzą. Podzię-
kowania kierujemy także do wszystkich członków Stowa-
rzyszenia Cognitis, którzy przyczynili się do powstania pu-
blikacji. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć Wam 
specyfikę branży doradczej, a treści zawarte w Przewod-
niku będą inspiracją do rozpoczęcia fascynującej kariery  
w konsultingu.

Miłej lektury!
Zespół Przewodnika po Konsultingu

Paulina Krakowska, Aleksandra Madejek, Aleksandra Tusz, 
Magdalena Wachnik i Julian Garnek pod redakcją Anny Reszke.

DRODZY 
CZYTELNICY !

Wstęp

Przewodnik po konsultingu2



3Przewodnik po konsultingu

Wstęp



spis treści

00

5
6

7

9

12

15

19

01  WIZYTÓWKI FIRM

Wizytówka - Deloitte. 
Wizytówka - ATKearney

02  ARTYKUŁY
Profil konsultanta Strategicznego

Wywiad z Anną Wierzbicką

Analiza zewnętrzna

03  CASE STUDIES

04 O Cognitis

4 Przewodnik po konsultingu

Spis treści



5

Wizytówka firmy

MOTTO: WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE. DELOITTE. I KROPKA. 
DELOITTE.

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

PROCES REKRUTACJI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

Nazwa Firmy: Deloitte.
Adres: Al Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 2200 osób
Zatrudnienie na świecie: 244 400 osób 
Firma Deloitte. jest obecna w 150 krajach
Strona: kariera.deloitte.pl 

• Konsulting technologiczny: wdrażanie rozwiązań 
informatycznych; doradztwo IT, innowacje, cy-
berbezpieczeństwo

• Konsulting strategiczny: ustalanie strategii i 
zarządzanie procesami, analizy ekonomiczne, 
kształtowanie spójnego wizerunku marek, zrów-
noważony rozwój i CSR 

• Konsulting finansowy, zarządzanie ryzykiem, ak-
tuariat

• Świadczymy także usługi doradcze w zakresie 
doradztwa finansowego, audytu, doradztwa po-
datkowego i prawnego.

Szukamy ambitnych, nastawionych na rezultaty, pewnych 
swojej wartości osób, które nie boją się wyzwań. Ważne są 
dla nas także: zdolności analityczne, innowacyjne podejście, 
umiejętność pracy w zespole i znajomość j. angielskiego. 

Proces rekrutacji:

1. Analiza aplikacji - sprawdź oferty praktyk i 
pracy. Aplikuj online: kariera.deloitte.pl

2. Testy online - analityczne (werbalny i nume-
ryczny) oraz test językowy

3. Assessment Centre - kilkugodzinne spotka-
nie, które pomoże nam się lepiej poznać 

4. Rozmowa kwalifikacyjna – zaprosimy Cię na 
spotkanie z przedstawicielem działu merytoryczne-
go i HR

Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, 
w których je realizujemy. Co roku zatrudniamy studentów i ab-
solwentów oraz osoby z doświadczeniem do zespołów Kon-
sultingu, Audytu, Doradztwa Finansowego, Podatkowego i 
Prawnego.

Misją firmy jest stanowić standard najwyższej jakości poprzez 
kulturę współpracy opartą na zawodowej rzetelności i maksy-
malnej wartości dla klientów.

kariera.deloitte.pl

Dajemy pracownikom przestrzeń do rozwoju, 
wsparcie merytoryczne, zaplecze technologiczne, 
administracyjne i finansowe. Dzięki temu czują na-
turalną odpowiedzialność i smak sukcesu podczas 
realizacji projektów. Zdobyte wyróżnienia: Firma 
Konsultingowa Roku 2016 (Maraton Firm Konsul-
tingowych); jeden z najlepszych pracodawców w 
Polsce i na świecie wg AIESEC, Universum, Tren-
dence; prestiżowe nagrody biznesowe
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Wizytówka firmy

MOTTO: IMMEDIATE IMPACT, GROWING ADVANTAGE
ATKearney

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

PROCES REKRUTACJI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

Nazwa Firmy: A.T. Kearney 
Adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 40 osób
Zatrudnienie na świecie: 3500 osób
Strona: www.atkearney.com, www.atkearney.pl

Jesteśmy globalną firmą doradztwa strategiczne-
go. Współpracujemy z największymi firmami do-
starczając im perspektywicznych, skutecznych i 
trwałych rozwiązań. 2/3 firm notowanych na liście 
Fortune Global 500 to nasi byli bądź obecni klien-
ci. Nasze kompetencje i  doświadczenia obejmują 
szeroki zakres sektorów gospodarki i usług. Reali-
zujemy projekty dla przedsiębiorstw z wielu branż, 
m.in.: dobra konsumpcyjne i handel detaliczny, 
energetyka, finanse i bankowość, sektor publicz-
ny, komunikacja, media i nowoczesne technologie, 
przemysł wydobywczy, sektor paliwowy, transport.

Junior Business Analyst Internship Program skierowany 
jest do studentów drugiego roku studiów magisterskich 
oraz absolwentów. Cenimy osoby, które nie boją się wy-
zwań, mają apetyt na wiedzę i rozwój oraz potrafią ada-
ptować się do zachodzących zmian.

Proces rekrutacji:

1. Ocena aplikacji

2. Test kompetencyjny
Test (w języku angielskim) podzielony jest na trzy 
części: matematyczna, analityczna i werbalna. Skła-
da się z 40 pytań, a na jego rozwiązanie będziesz 
miał/a 60 minut.

3. I sesja rozmów rekrutacyjnych
Rozmowy nie mają jednego stałego scenariusza, ale 
w trakcie każdego z dwóch spotkań zostaniesz po-
proszony/a o rozwiązanie biznesowego case study.

4. II sesja rozmów rekrutacyjnych
Jeżeli pierwsza runda rozmów zakończyła się sukce-
sem zaprosimy Cię na jeszcze dwa spotkania. Będą 
one bardzo podobne do tych, których uczestniczy-
łeś/aś w pierwszej sesji. 

To właśnie wyróżniający/e się praktykanci/tki zostają konsul-
tantami/kami A.T. Kearney

Naszym celem jest doskonałość we wszystkim, co 
robimy. Potrafimy świetnie ze sobą współpracować, 
często łączą nas przyjaźnie. Cechuje nas ogromna 
wiedza, otwartość na nowe idee oraz pasja. Zespoły 
tworzą absolwenci najlepszych uczelni w Polsce i 
za granicą. To właśnie podejście do drugiego czło-
wieka, optymizm i apetyt na rozwój wymieniają 
nasi Alumni jako „coś”, czego nie można zapomnieć.
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„Każda praca jest specyficzna, ale kon-
sulting jest specyficzny bardziej” - to 
nie moje słowa, ale zdarza mi się po-
wtarzać je znajomym i nieznajomym, 
którzy pytają, co jest potrzebne, żeby 
pracować w konsultingu, jakich ludzi 
szukamy i jakie cechy są u konsultan-
tów cenione. Trudno zebrać wymogi  
i wypisać je na liście, bo nie ma jedno-
znacznego profilu konsultanta – każdy 
zespół jest fascynującym zbiorem oso-
bowości i charakterów

• Nie jest istotna uczelnia czy kierunek, 
jeśli widać, że kandydat jest inteligentny, 
ciekawy świata i potrafi myśleć logicznie.

• Szukamy osób, które potrafią łatwo 
odnaleźć się w realiach pracy zespołowej, 
jednak każdy konsultant musi być gotowy 
również do samodzielnej pracy end-to-end 
nad zadanym fragmentem projektu.

• Konsultant powinien uwielbiać wyzwania  
i czeka ich na niego całe mnóstwo, ale musi 
również bez narzekania realizować nudne  
i żmudne zadania.

• Nie mamy preferencji w kierunku intrower-
tyków czy ektrawertyków– wiemy jednak, 
że jakakolwiek skrajność charakterologiczna 
utrudnia efektywną pracę.

• Specjaliści są w cenie, jednak konsultant 
musi potrafić szybko wniknąć w dowolny 
nowy temat, zgłębić go i spróbować 
zaproponować klientowi rozwiązanie, które 
nie przyszłoby do głowy jego pracownikom. 

Z przeprowadzonych rozmów kwalifika-
cyjnych wyniosłam też garść przemyśleń 
na temat tego, kogo konsulting na pewno 
NIE poszukuje.

1. Osób, które nie wiedzą, czego chcą i w su-
mie przyszły tylko zapytać, co to jest kon-
sulting. Nikt nie spodziewa się, że student 
ma dogłębne pojęcie o tym, co robimy, jed-
nak uczelnie oferują bogaty wachlarz wy-
darzeń, które pozwalają chociaż powierz-
chownie poznać świat konsultingu. To, co 
warto zrobić przed rozmową kwalifikacyjną, 
to w jakimkolwiek stopniu zainteresować 
się tematem, poczytać, popytać i zoriento-
wać się, czy przychodząc na rozmowę nie 
marnujesz czasu - swojego i naszego.

2. Osób, które „zawsze marzyły o konsultin-
gu”, ale nigdy nie zrobiły nic w tym kierun-
ku. Brak „profilu” konsultingowego i szere-
gu doświadczeń z Wielką Czwórką nie jest 
problemem tak długo, jak jesteście szczerzy 
względem siebie i nas. Rozpocząłeś pracę 
w operacjach bankowych żeby szybko się 
usamodzielnić, ale ktoś niedawno opowie-
dział Ci o konsultingu i chcesz spróbować? 
To dużo bardziej OK niż przekonywanie, że 
praca w placówce banku od zawsze miała 
przybliżyć Cię do upragnionej pracy w do-
radztwie strategicznym

3. Osób, które nie komunikują swoich potrzeb 
i oczekiwań. Nie czytamy w myślach (choć 
nieraz bardzo byśmy chcieli). Nie wiemy, 
co Was denerwuje, czego nie lubicie, jakie 
projekty sobie wymarzyliście. Staramy się 
mówić bez ogródek, jaka jest konsultingo-
wa rzeczywistość, więc nie wmawiajcie so-
bie że „to tylko żarty” albo „może będzie 
zupełnie inaczej”. Warto pamiętać, że pre-
cyzyjna, skuteczna i dwustronna komuni-
kacja to podstawa warsztatu konsultanta 
- nie tylko na spotkaniach z klientem.

PROFIL KONSULTANTA
STRATEGICZNEGO

`



 
W zasadzie jest tylko kilka pytań, które musisz 
sobie zadać, zanim przyjdziesz do konsultingu:

1. Czy posiadasz umiejętność analitycznego 
myślenia?

2. Czy potrafisz efektywnie organizować swoją 
pracę?

3. Czy jesteś kreatywny w rozwiązywaniu 
problemów?

4. Czy potrafisz w krótkim czasie zsyntetyzować 
informacje z różnych źródeł?

5. Czy odnajdujesz się w pracy projektowej?
6. Czy lubisz wychodzić ze „strefy komfortu”  

i robić rzeczy nowe, ciekawe, ale niełatwe?
7. Czy praca jest dla Ciebie istotnym elementem 

życia i potrafisz poświęcić jej nieco więcej niż 
standardowe 8h dziennie? 

Jeśli odpowiedź na powyższe to: „Tak”, ale też 
„Tak sądzę”, „Tak mi się wydaje” i „Chciałbym 
spróbować”, to nie wahaj się zapukać do drzwi 
konsultingu – to niełatwa, ale satysfakcjonu-
jąca podróż! 

Agnieszka Śpionek 
Ponad 4 lata doświadczenia w konsultingu 

strategicznym, w tym 3,5 roku 
w Deloitte Consulting

Artykuł

Przewodnik po konsultingu8
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Dlaczego wybrała Pani konsulting?

Wybrałam konsulting przede wszystkim dlatego, 
że chciałam mieć możliwość pracy w różnych bran-
żach i funkcjach (tj. strategia, operacje, etc.), głów-
nym powodem był dla mnie szybki rozwój, który 
oferuje nasza branża. 

Branża konsultingowa to bardzo szerokie pojęcie. 
Czym zajmuje się Pani w swojej pracy?

W mojej pracy zajmuję się przeróżnymi tematami, 
których wspólnym mianownikiem jest to, że mają 
dla naszych klientów strategiczne znaczenie.  Dla 
przykładu, w zeszłym roku pracowałam nad pro-
gramem transformacji dla dużego 
operatora telekomunikacyjnego, 
a dla klienta z branży chemicznej 
projektowałam strukturę organi-
zacyjną. 

Jaki projekt, w którym brała 
Pani udział, określiłaby Pani 
jako najciekawszy i dlaczego?

Trudno wybrać najciekawszy pro-
jekt, w którym uczestniczyłam. Z 
jednej strony bardzo ciekawe są 
np. projekty commercial due diligence, w których 
w bardzo szybkim czasie musimy zrozumieć funk-
cjonowanie danej branży i na przykład zamode-
lować jej dalszy rozwój. Ja osobiście bardzo lubię 
pracować nad projektami transformacyjnymi, ze 
względu na skalę wpływu, jaki mają na biznes na-
szych klientów – to bardzo cenne doświadczenie 
mieć aktywny udział w przeobrażaniu się dużych 
biznesów w firmy przyszłości. 

Czy od początku planowania kariery wiązała 
Pani swoją przyszłość z branżą konsultingową?

Konsultingiem zainteresowałam się pod koniec 
studiów, ale początkowo planowałam spędzić  
w nim tylko dwa, maksymalnie trzy lata, nauczyć 

się najwięcej jak się da i iść dalej. Tymczasem mi-
nęło już ponad pięć lat, odkąd tu jestem – to praca, 
która bardzo wciąga. Ciągłe wyzwania, zmiana, na-
uka, praca ze świetnymi ludźmi, to wszystko spra-
wia, że chce się tu być. 

Co wyróżnia firmę A.T. Kearney w branży 
konsultingowej?

Nasza firma ma opinię bardzo nastawionej na 
współpracę – zarówno wewnętrzną, jak i tą  
z klientem, i to faktycznie czuć bardzo mocno. 
Jesteśmy jednym zespołem i nie mówię tu tylko  
o naszym biurze w Warszawie, często współpracu-
jemy z koleżankami i kolegami na różnych konty-

nentach, przyjaźnimy się ze sobą. 
To sprawia, że atmosfera pracy 
jest naprawdę fajna, a to ważne, 
bo spędzamy w pracy dużą część 
naszego życia. Oprócz tego jest 
u nas mocny duch przedsiębior-
czości. Jeśli ktoś ma fajny pomysł 
i chce go zrealizować, to zawsze 
znajdzie chętnych do pomocy  
i przestrzeń do działania. 

Praca w tej branży charaktery-
zuje się nieschematycznością. 

Jaka jest najbardziej niespodziewana rzecz, jaka 
się Pani przydarzyła? 

To prawda, że nasza praca jest pełna niespodzie-
wanych sytuacji, każdy konsultant ma takich histo-
rii na pęczki. Przykładowo, któregoś razu byliśmy 
umówieni z Zarządem jednej z firm na spotkanie 
wprowadzające do projektu. Kiedy przyjechaliśmy 
na miejsce, nieco się zdziwiliśmy, że zaprowadzo-
no nas do dużej sali konferencyjnej, ale po chwili 
wszystko stało się jasne – Zarząd zdecydował się 
wykorzystać to spotkanie do zakomunikowania 
projektu szeroko w organizacji, więc po chwili na 
Sali było kilkadziesiąt osób. Żałujcie, że nie widzie-
liście naszych min! Szybko dostosowaliśmy prezen-
tację i poprowadziliśmy spotkanie, a po prezentacji 

Wywiad z
Anną Wierzbicką
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potwierdziliśmy plan komunikacji z Zarządem, żeby 
uniknąć podobnych niespodzianek w przyszłości. 
Innym razem wyszłam z biura w piątek wieczorem 
i dosłownie kilka minut potem zadzwonił do mnie 
jeden z naszych Partnerów, z pytaniem czy mogła-
bym polecieć na tydzień do Kanady, ponieważ bar-
dzo potrzebują kogoś z moim doświadczeniem… 
Dwa dni później siedziałam w samolocie do Toron-
to. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, bo o takich 
przygodach mogłabym opowiadać do rana! 

Jakie przemyślenia ma Pani odnośnie przyszłości 
konsultingu? W jakim kierunku się rozwija? 

Co do przyszłości konsultingu, oczywiście wpływają 
na nie globalne trendy, takie jak np. big data, ale 
kwintesencja naszej branży wciąż jest aktualna – 
zmieniają się nasze narzędzia, potrzeby naszych 
klientów, ale nie ubywa strategicznych problemów, 
które pomagamy naszym klientom rozwiązywać.

Czy ma Pani jakieś rady dla studentów, którzy 
chcieliby podjąć pracę konsultanta?

Studentkom i studentom, którzy widzą siebie  
w konsultingu radzę przede wszystkim dobrze się 
przygotować do rozmowy rekrutacyjnej. W sieci 
jest mnóstwo materiałów, na bazie których można 
ćwiczyć case study, a to istotny element rekrutacji 
w naszej branży. Oprócz tego warto brać udział  
w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych 
przez firmy konsultingowe (np. konkursy case 
study, mock interviews, etc.) – to świetna okazja 
żeby zadać wszystkie nurtujące Was pytania.

Anna Wierzbicka
Starszy konsultant w firmie A.T. Kearney
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Każdy projekt oznacza dla konsultanta pew-
ną pulę nowych informacji, które musi zna-
leźć i przyswoić, często w bardzo krótkim cza-
sie. Konsultanci nie muszą być specjalistami  
w każdej dziedzinie, w której doradzają – cza-
sem przychodzi im pomagać klientowi z kom-
pletnie nieznanej im branży, dlatego kluczowe 
jest dokładne zapoznanie się z jej funkcjono-
waniem już na samym początku projektu.

Ten punkt zostaje zrealizowany w dużym stop-
niu dzięki dokładnemu zapoznaniu się z firmą 
„od środka”. Da się to osiągnąć poprzez wy-
wiady z kluczowymi jej pracownikami i analizę 
danych otrzymanych od klienta. Mimo to opi-
nia ekspertów pracujących w jednej organizacji 
daje często zniekształcony, jednostronny obraz  
rynku.

Dlatego, żeby naprawdę zrozumieć funkcjono-
wanie danej branży istotna jest również dobra 
analiza zewnętrzna. Można przez to rozumieć 
zarówno analizę bezpośredniej konkurencji 
klienta, analizę całego rynku, na którym dzia-
ła, jak również najlepszych praktyk rynkowych  
ze świata.

Analiza konkurencji oznacza często godziny 
spędzone nad sprawozdaniami finansowymi, 
analizę modeli biznesowych kluczowych konku-
rentów, przeszukanie ich stron internetowych, 
czy też sprawdzanie doniesień prasowych  
na ich temat. Taką analizę można poszerzyć np.  
o badanie mystery shopping, ale również wiele 
innych analiz w zależności od potrzeb klienta.

Analiza rynku również stanowi bardzo istot-
ny punkt. Pozwala spozycjonować klienta oraz 
określić ogólne perspektywy branży, w której 
działa. Oczywiście, idealna sytuacja jest wtedy, 
gdy rynek jest już w pewnym stopniu zbadany 
i istnieją raporty dostarczające na jego temat 
wiarygodnych danych. W takiej sytuacji wy-
zwaniem jest natomiast dostarczenie wniosków, 

które wnosiłyby coś nowego i wartościowego  
z punktu widzenia firmy, której doradzamy. Cza-
sem jednak dane rynkowe nie są łatwo dostęp-
ne i w celu przeprowadzenia analizy konieczne 
jest wyszukanie i łączenie informacji z wielu róż-
nych źródeł.

Dążenie do rozwiązań obecnych już w otocze-
niu, w którym działa firma nie zawsze jednak 
wystarcza i trzeba sięgnąć nieco dalej do ana-
lizy najlepszych praktyk rynkowych ze świata. 
Odpowiedzi na wyzwania firmy warto poszukać 
zagranicą lub nawet w kompletnie innych bran-
żach. Pozwala to uniknąć marnowania czasu  
na tworzenie od nowa koncepcji, które mogą 
być w użyciu już od dłuższego czasu. Oczywi-
ście nie zawsze będą to rozwiązania gotowe  
i idealnie przystosowane do potrzeb firmy, której 
doradzamy, jednak często stanowią one świetny 
punkt zaczepienia do dalszych prac. 

Brzmi to całkiem prosto, jednak pozostaje pyta-
nie: jak dotrzeć do wszystkich informacji? Kon-
sultanci korzystają z szeregu źródeł, by szybko 
dotrzeć do potrzebnych danych, a zaliczają się 
do nich:

1. Eksperci – największym kapitałem firmy 
konsultingowej są ludzie, którzy w niej pra-
cują. Często najszybszą metodą zdobycia in-
formacji na nurtujący nas temat jest dotarcie 
do odpowiedniej osoby, która realizowała 
podobny projekt lub po prostu zna się na da-
nej tematyce.

2. Bazy wewnętrzne – bazy firm konsultin-
gowych, to kopalnia informacji, raportów, 
doświadczeń i wniosków, które zostały już 
wcześniej opracowane przez pracowników 
danej firmy. W bazach wewnętrznych można 
znaleźć informacje niedostępne dla szerszej 
publiki, dlatego często są one bardzo warto-
ściowe.

ANALIZA ZEWNĘTRZNA
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3. Bazy zewnętrzne – czasem trafne okazuje 
się również skorzystanie z zaufanych baz ze-
wnętrznych zawierających np. sprawozdania 
finansowe, artykuły branżowe, czy inne po-
trzebne nam informacje.

4. Internet – gdy wszystkie wcześniejsze źródła 
zawodzą lub gdy po prostu istnieje potrzeba 
poszerzenia zakresu informacji, na pomoc 
przychodzi Google. Nikogo nie trzeba chy-
ba przekonywać, że w dzisiejszych czasach 
Internet jest prawdziwą kopalnią informacji. 
W sieci znajdziemy informacje najświeższe, 
a często również najistotniejsze z punktu wi-
dzenia projektu.

5. Dodatkowe badania – w celu przeanalizowa-
nia bardziej szczegółowych aspektów, kon-
sultanci często decydują się na przeprowa-
dzenie własnych badań na potrzeby projektu 
w formie np. ankiet, rozmów telefonicznych, 
czy mystery shopping’u.

Łatwo się domyślić, że wszystkie źródła powy-
żej dostarczają ogromu informacji. Żeby jednak 
wyposażyć klienta w komplet wartościowych 
wniosków, a nie tylko zlepek przypadkowych 
danych, istotna jest ich właściwa selekcja.

Dlatego też w konsultingu kluczowe jest nie 
tyle samo znajdowanie informacji, co znajdowa-
nie właściwych informacji w optymalnym cza-
sie. Jak w wielu innych aspektach, w researchu 

również warto trzymać się zasady 80/20. Za-
zwyczaj 80% cennych informacji da się znaleźć  
w 20% czasu, który poświęcilibyśmy na kom-
pletne przeszukanie wszystkich źródeł.

W momencie, gdy dotrzemy już do wszystkich 
istotnych informacji pozostaje jeszcze ostatni, 
być może najistotniejszy aspekt. Wyniki naszych 
analiz należy przedstawić w sposób przejrzy-
sty i przystępny, pomijający tematy poboczne,  
a za to uwypuklający informacje priorytetowe  
z punktu widzenia klienta. Często jest to czyn-
nik decydujący o ocenie pracy konsultanta.

Na koniec warto pamiętać, że analiza zewnętrz-
na może mieć decydujący wpływ na całokształt 
projektu, dlatego umiejętność dotarcia i selekcji 
informacji wartościowych jest kluczowa w pracy 
konsultanta.

Katarzyna Aleksander
Od kilku miesięcy pracuje w zespole 

doradztwa strategicznego i operacyjnego 
w czołowej firmie konsultingowej w Polsce, 

obecna Wiceprezes ds. Projektów w Cognitis
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ZADANIE 1 [max 10 min.]

Klient skarży się, że w poprzednim roku wykazał stratę. 
Do tej pory rok w rok przedsiębiorstwo przynosiło stabilny 
zysk. Prosi Cię byś wskazał jej przyczynę. 

Poniższe informacje udzielane są po zadaniu odpowiedniego 
pytania przez rozwiązującego:

• Popyt – do tej pory stabilny – w minionym roku delikatnie 
wzrósł

• Konkurencja – w kraju jest 5 producentów, udział naszego 
klienta jest stabilny i wynosi 18%

• Sprzedaż odbywa się w sklepach obuwniczych na 
specjalnych regałach. Klient ma podpisane umowy  
z kilkoma sieciami sklepów na wyłączną sprzedaż wkładek 
w ich placówkach (sprzedaje je im po cenach hurtowych)

• Ceny hurtowe wkładek w ostatnim czasie nie zmieniły się
• Technologia produkcji – produkcja odbywa się  

w maszynach obsługiwanych łącznie przez kilka osób 
• Koszty pracy są niskie, zakład jest na terenach wiejskich
• Koszt surowców – podstawowym surowcem jest wełna. 

Jej cena do tej pory była stabilna, w minionym roku 
wzrosła o 30%. Kupowana jest od producentów w Polsce.

• Popyt na inne produkty wełniane wzrósł ostatnio 
zauważalnie w całym kraju. 

• W okolicy otworzył się nowy zakład produkujący wełniane 
płaszcze.

Po skończeniu zadania przez rozwiązującego powiedz mu, że  
w tym konkretnym przypadku tak drastyczny spadek zysków jest 
spowodowany w głównej mierze wzrostem cen surowca, który 
jest używany do produkcji wkładek – wełny. 

ZADANIE 2 [max 5 min.]

Twój klient jest zdziwiony nagłym wzrostem cen wełny. 
Wytłumacz mu co może być tego przyczyną. 

Jest to typowa burza mózgów. Poproś rozwiązującego o to, by 
w sposób ustrukturyzowany zapisywał swoje pomysły na kartce.

Kiedy rozwiązujący skończy, poinformuj go, że przyczyną wzrostu 
cen wełny jest moda na produkty wełniane (płaszcze, kapelusze, 
garnitury itp.), która w ostatnim czasie pojawiła się w Polsce.

ZADANIE 3 [max 5 min.]

Jakie działania powinny zostać podjęte, aby przywrócić 
zyskowność klienta? 

Rozwiązujący powinien przedstawić kilka propozycji rozwiązania 
problemu.

Twoim klientem jest firma Footix, zajmująca się pro-
dukcją filcowych wkładek do butów. Przedsiębior-
stwo ma swój zakład położony we wschodniej Polsce, 
a swoje wyroby sprzedaje na terenie całego kraju. 

ZADANIE 4 [max 20 min.]

Klient ma możliwość wyboru trzech rozwiązań:

1) kupno wełny za granicą,
2) rozpoczęcie własnej hodowli owiec,
3) zmiana surowca na włókno syntetyczne.

Twoim zadaniem jest wskazania optymalnego rozwiązania.

Rozwiązujący powinien zastanowić się nad tym jakie dane będą 
mu potrzebne. Daj mu chwilę, aby mógł się nad tym zastanowić. 
Następnie udziel mu informacji o jakie będzie pytał. 

Poniższe informacje udzielane są po zadaniu odpowiedniego 
pytania przez rozwiązującego:

• Cena początkowa wełny – 5 zł/kg
• Nastąpił wzrost cen o 30%
• Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na wełnę rocznie – 

10000 kg
• Cena syntetyku – 5 zł
• Użycie syntetyku spowoduje najprawdopodobniej stratę 

części popytu – o ile dokładnie, nie wiadomo
• Przestawienie obecnych maszyn na syntetyk nie wymaga 

poniesienia kosztów, maszyny mogą pracować zarówno 
na filcu, jak i włóknach syntetycznych

• Możliwe jest sprowadzenie wełny zza granicy – najbliżej  
i najtaniej jest na Białorusi, gdzie cena za 1 kg to 5 zł

• Koszt transportu z Białorusi wynosi 0,40 zł za kg
• Cło na wełnę to 20% ceny zakupu surowca
• Ferma amortyzuje się pięć lat: tyle lat owca jest w stanie 

dawać wełnę, zużywają się maszyny, a budynek wymaga 
generalnego remontu

• Ferma przynosi 20000 kg wełny rocznie (zoptymalizowana 
ekonomicznie)

• Koszt zakupu zwierząt, maszyn i postawienia budynku: 
250 000 zł. (~koszty stałe)

• Koszt wyżywienia i utrzymania owiec: 3 zł/kg (~koszty 
zmienne)

• Inwestycja (budynek, maszyny, owce) sfinansowana 
kredytem (250 000 zł) oprocentowanym na 4% w skali 
roku. Rocznie należy spłacać ratę kapitałową w wysokości 
50 000 zł

• Nadwyżkę z hodowli można sprzedać na rynku

CASE STUDY 1
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OBLICZENIA:

1. Cena wełny: 5 zł + 5 zł * 30% = 6,5 zł / kg
2. Cena wełny z zagranicy: 5 zł + 20% * 5 zł + 0,40 zł = 5 zł 

+ 1 zł + 0,40 zł = 6,40 zł
3. Ferma (rocznie)
 koszt stały na kg: 
odsetki: 4% * 250 000 = 10 000 zł Można na tym pozostać 
i do obliczenia wziąć 10 000 zł w każdym roku. Można także 
zaznaczyć, że odsetki co rok będą maleć:
1 rok: 10 000 zł, 2 rok: 8 000 zł, 3 rok: 6 000 zł, 4 rok: 4 000 
zł, 5 rok: 2 000 zł.
rata kapitałowa: 50 000 zł. 
Mamy więc cenę kg wełny: 3 zł + [(50 000 zł + 10 000 zł) / 
20 000 kg] = 6 zł / kg (w pierwszym roku)

PODSUMOWANIE:

Najbardziej pasująca odpowiedź w tym case’ie to wybór 
budowy fermy owiec. Oczywiście case ma kilka otwartych 
kwestii: spadek popytu przy syntetycznych wkładkach do 
butów, czy ryzyko załamania się mody na produkty wełniane 
w ciągu pięciu lat. Jeśli ktoś zauważy, że można sprzedawać 
nadwyżkę z produkcji, to pochopnym jest wniosek, że 
uzyskana cena będzie 6,5 zł/kg, mimo że rynek wełny 
klasyfikujemy raczej jako konkurencję doskonałą.

Jeśli ktoś dobrze uargumentuje pozostałe rozwiązania, 
dochodząc do wszystkich danych (w szczególności do tych, 
na które wpaść najtrudniej czyli zapotrzebowanie zakładu 
na wełnę i możliwość sprzedaży nadwyżki wełny), case’a 
również należy uznać za rozwiązanego poprawnie. 

MIEJSCE NA NOTATKI:

FEEDBACK:

W zadaniu pierwszym najistotniejszym jest wykonanie po-
działu na koszty zmienne i koszty stałe. Następnie rozwiązu-
jący powinien zadać kilka pytań, które naprowadzą go do od-
powiedzi, po której stronie leży problem. Mamy do czynienia 
z typowym profitability. 

Zadanie drugie i trzecia pozostaje mocno otwarte: w zasadzie 
polega ono na wymienianiu przyczyn mikroekonomicznych 
wzrostu cen (zadanie drugie), a następnie znalezieniu dla tego 
alternatywy (zadanie trzecie). W zadaniu drugim przydatny 
będzie podział na przyczyny związane z popytem i podażą. Do 
tych z podażą należą np: wzrost podatków/obcięcie dopłat 
do hodowli, epidemia wśród owiec, wzrost kosztów pasz. Od 
strony popytowej: zmiany gustów i preferencji konsumentów 
(krócej: moda), zmiany cen substytutów. Do obu kategorii 
pasują zmiany podaży/popytu za granicą. W trzecim zadaniu, 
oprócz opcji wskazanych w kolejnej części, można podać 
np. poszukiwania nowych rynków zbytu albo rozszerzenie 
produkcji na inne elementy konfekcji wełnianej. Rozwiązujący 
powinien przejść bardzo szybko przez obie te części. 5 minut 
to aż nadto, dlatego przy ocenie tego zadania należy głównie 
skupić się na czasie i sprawności rozwiązywania.

W ostatnim zadaniu, oprócz wyszukania danych potrzebnych 
do wyznaczenia ceny surowca za 1 kilogram, ogromnym, nie-
nasuwającym się wprost, atutem jest pytanie o zapotrzebo-
wanie zakładu na wełnę. Da ono kluczowy argument przy 
podjęciu decyzji o wyborze rozwiązania problemu. Nie cał-
kiem oczywisty jest także spadek popytu przy zmianie su-
rowca na syntetyk. (Gdyby rozwiązujący miał wątpliwości co 
do tego należy przypomnieć, że mamy szał na wełnę i klienci 
mogą odwrócić się od producenta, który właśnie w takim mo-
mencie zaprzestaje wykonywania z niej wyrobów.) Ponadto 
należy zwrócić uwagę na sprawność ręcznego liczenia oraz 
ekonomicznej znajomości (np. czym jest rata kapitałowa czy 
odsetki i jak je uwzględnić w kosztorysie). 
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INFORMACJE DLA PROWADZĄCEGO

Nastawienie

Osoba, której będziesz prowadził case’a prawdopodobnie 
będzie miała pierwszy raz do czynienia z Case Interview.

Postaw sobie za cel, aby przy tej okazji jak najwięcej dowie-
działa się od Ciebie na temat tego, jak wzorowo powinno 
rozwiązywać się Case Interview.

Co to znaczy? Jeżeli osoba rozwiązująca nie radzi sobie zu-
pełnie, nie mów jej, w jaki konkretnie sposób powinna roz-
wiązać dany problem, ale delikatnie naprowadzaj, czym po-
winna się zająć w danym momencie i dlaczego akurat tym.

Postaraj się przyjąć rolę edukacyjną, ale nie obniżaj poprzeczki.

Spraw, aby osoba zaczęła myśleć w uporządkowany, logiczny 
sposób.

Powodzenia:)

Legenda

Tekst pogrubiony – do podania rozwiązującemu
Podkreślona kursywa – informacje tylko dla prowadzącego
Zwykły tekst – przykładowe odpowiedzi

Czas

Na całe Case Interview przewidziane jest 40 minut.

Na poszczególne zadania natomiast mniej/więcej 5 minut.

Jeżeli rozwiązujący znacząco przekroczy czas przewidziany 
na poszczególne zadania, to jako prowadzący powinieneś 
taktownie zakomunikować mu, że musicie niestety przejść 
dalej, bo jeszcze czekają na Was kolejne zadania, z którymi 
musicie się zmierzyć.

Jeśli rozwiązujący będzie radził sobie wyjątkowo dobrze  
z którąś częścią case’a, to możesz dopytać o szczegóły, bądź 
tworzyć dodatkowe zagadnienia do przeanalizowania.

Jeżeli uczestnik rozwiąże case’a przed czasem to możesz  
z nim pogawędzić na jakikolwiek temat, lub dowiedzieć się, 
czy ma jakieś pytania związane z Cognitis.

CASE Z OTWARTYCH WARSZTATÓW CASE 
INTERVIEW WIOSNA 2015

CASE STUDY 2

CASE – LICENCJA NA PROWADZENIE TAKSÓWKI

Wyobraź sobie, że mieszkasz w dużym, europejskim mieście. 
Jesteś bezrobotny i rozważasz kilka opcji pracy. Najbardziej 
atrakcyjna wydaje Ci się praca jako kierowca taksówki.

Dowiedziałeś się, że oprócz podstawowych wymagań, ta-
kich jak brak wykroczeń, potrzebne jest specjalne zezwole-
nie na prowadzenie taksówki. Centralny organ wydaje takie 
zezwolenia (licencje). Co roku wydawana jest stała liczba 
pozwoleń, a zainteresowane osoby muszą składać oferty  
w celu ich zdobycia. Licencje wydawane są w cenie złożo-
nych ofert począwszy od najwyższych ofert, aż do wydania 
stałej liczby pozwoleń rocznie. Licencja trwa 3 lata.

Nie ma możliwości na to, by dowiedzieć się, jakie oferty 
składają inni, ani jakie oferty składano w przeszłości.

Jak przygotować się do złożenia oferty na ową licencję?

Pytanie 1: W jaki sposób można podejść do problemu? Jakie 
elementy należy uwzględnić, chcąc stworzyć odpowiednią 
ofertę?

Dobra odpowiedź będzie obejmować:

Chciałbym stworzyć projekt zysków za okres trzech lat 
trwania licencji, wliczając w to:
• Potencjalne przychody ze wszystkich źródeł (np. opłaty 

za przewóz, reklama na drzwiach, na dachu, itd.)
• Koszty związane z samochodem (np. koszt samochodu, 

koszty paliwa, utrzymania, ubezpieczenia, opłaty drogo-
we, itp.)

Bardzo dobra odpowiedź może zawierać również:

• Odsetki, jeśli weźmie się kredyt na zakup samochodu
• Amortyzacja samochodu
• Wartość samochodu po trzyletniej licencji
• Po obliczeniu zysków zastanowię się, jak to się ma do 

tego, co otrzymuję w chwili obecnej (np. zasiłek), lub jak 
wygląda to w porównaniu do alternatywy (np. innej opcji 
kariery)

Z indywidualnym feedbackiem na temat case’a wstrzymaj się 
do momentu, aż wszyscy skończą.

Twój indywidualny feedback będzie kluczowym elementem 
edukacyjnym dla uczestnika, dlatego notuj na bieżąco swoje 
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Pytanie 2: Po zbadaniu rynku taksówek okazuje się, że 
nowa taksówka kosztuje 30 000 euro, a używana (dwu-
letnia) kosztuje 20 000 euro. Ty jednak decydujesz się za 
zakup nowego samochodu. Sfinansujesz go częściowo  
z oszczędności (masz 20 000 euro), a częściowo poprzez 
kredyt (całkowite odsetki w wysokości 15% kwoty pożyczki 
w skali roku są płatne na koniec każdego roku; kwota po-
życzki spłacana jest w formie ryczałtu na koniec trzeciego 
roku. Masz zamiar spłacić pożyczkę na koniec trzeciego 
roku sprzedając samochód (nie spodziewasz się dalej być 
taksówkarzem po wygaśnięciu licencji). Jaki będzie całko-
wity koszt samochodu w okresie trzech lat?

Można czynić założenia, które da się sensownie wyjaśnić.

Dobra odpowiedź:

• - Jeśli nowa taksówka kosztuje 30 000 euro, a dwuletnie 
auto jest warte 20 000 euro, to mogę założyć, że 
amortyzacja wynosi 5000 euro rocznie (w ciągu dwóch 
lat wartość samochodu spadła o 10 000 euro). Jeśli kupię 
nową taksówkę i sprzedam ją po 3 latach, amortyzacja 
będzie wynosiła 15 000 euro. Zakładam, że sprzedając 
samochód po wygaśnięciu licencji, otrzymam 15 000 
euro, to będę mógł 10 000 euro przeznaczyć na spłatę 
kredytu, a wolnego kapitału zostanie 5 000 euro.

• Będę musiał zapłacić odsetki w wysokości 15% od 10 
000 euro (czyli 1 500 euro) rokrocznie przez trzy lata, 
więc do momentu wygaśnięcia licencji zapłacę łącznie 4 
500 euro odsetek.

•  W związku z tym całkowity koszt samochodu to 15 000 
euro (amortyzacja) + 4 500 euro (odsetki) = 19 500 euro.

Bardzo dobra odpowiedź może również zawierać:

• Z drugiej strony, jeśli mogę kupić 2-letnią taksówkę, to 
zapłaciłbym 20 000 euro, które już mam jako oszczęd-
ności, dzięki czemu pozbyłbym się kosztów związanych 
z odsetkami kredytu, wynoszącymi w okresie trzyletnim 
4 500 euro.

• Ponieważ amortyzacja wynosi 5 000 euro rocznie, po 
trzech latach mogę sprzedać samochód za 20 000 euro – 
(3 x 5 000 euro) = 5 000 euro, co daje mi taką samą ilość 
wolnego kapitału, jak przy wariancie z zakupem nowej 
taksówki.

• Zakładając, że marginalne utrzymanie 2-letniej taksówki 
w porównaniu do nowego pojazdu wynosi mniej niż 4 500 
euro, to mądrzejszym wyborem byłoby kupno 2-letniego 
samochodu.

Pytanie 3: Załóżmy, że 10-cio kilometrowa podróż taksów-
ką kosztuje 10 euro. Średnia prędkość w mieście wynosi 
30km/h. Zużycie paliwa wynosi 10l na 100km, a koszt za je-
den litr paliwa, to 1 euro. Oblicz, jaki byłby roczny przychód 
z przewozu pasażerów oraz koszty związane z paliwem.

Rozwiązujący powinien dopytać o dodatkowe informacje: (jeśli 
tego nie zrobi, niech szacuje na własnych założeniach)

- Średni czas pracy na dzień: 8 godzin (czas jazdy); zwykle 
taksówkarz pracuje 5 dni w tygodniu przez 50 tygodni.

- Taksówka porusza się stale z prędkością 30km/h, a śred-
nie wykorzystanie taksówki (moment, kiedy przewożeni są 
pasażerowie) w ciągu dnia wynosi 66% czasu.

Dobra odpowiedź będzie obejmować:

• - Po pierwsze chciałbym obliczyć przychody z przewozu, 
bazując na godzinach pracy, prędkości, z jaką porusza się 
taksówka oraz opłatach wnoszonych przez pasażerów. 
10km podróży taksówką kosztuje 10 euro, zatem można 
założyć, że opłata za 1km wynosi 1 euro. Tak więc 8 
godzin pracy x 30km na godzinę x 1 euro za km podróży 
x 66% (czas, kiedy przewozi się pasażerów) = 160 euro za 
dzień pracy.

• W związku z tym roczne przychody, to 160 euro x 5 dni/
tydzień x 50 tygodni/rok = 40 000 euro.

• Trzeba obliczyć dzienne koszty paliwa, aby dowiedzieć 
się, jaka będzie roczna wartość. Wiemy, że zużycie paliwa 
wynosi 10l na 100km, zatem zużycie na 1km wyniesie 
10/100 = 0,1l/km. Dzienny koszt paliwa, to 8 godzin x 
30km na godzinę x 0,1l na kilometr x 1 euro za litr paliwa 
= 24 euro.

• Roczny koszt paliwa wyniesie 24 euro x 5 dni/tydzień x 
50 tygodni/rok = 6 000 euro.

Bardzo dobra odpowiedź może również zawierać:

• Koszty eksploatacji stanowią około 1/7 przychodów, 
więc jeśli dodatkowe koszty nie będą stanowiły zbyt 
dużej wartości, to podjęcie tej pracy wydaje się dobrym 
rozwiązaniem.
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Pytanie 4: Załóżmy, że ubezpieczenie kosztuje 2 000 euro 
rocznie. Konserwacja nowej taksówki kosztuje 1 000 euro 
rocznie, a wszystkie inne koszty (z pominięciem kosztów 
paliwa oraz kosztu samochodu) wynoszą 2 000 euro rocz-
nie. Jaką ofertę na licencję byś przygotował?

Należy użyć rocznych kosztów paliwa i rocznych przychodów za-
wartych w poprzednim pytaniu.

Gdy okaże się, iż potrzeba dodatkowych informacji lub wyja-
śnień, można zadawać pytania.
Prowadzący może przekazać następujące dane:

Załóżmy, że koszt utrzymania lub koszt utraconych korzy-
ści (zasiłek dla bezrobotnych) wynosi 10 000 euro rocznie. 
Wyobraź sobie, że nie generujesz żadnych przychodów  
z reklam. Zakładamy również dla uproszczenia niezmienną 
wartość pieniądza w czasie.

Dobra odpowiedź będzie obejmować:

Chciałbym zacząć od obliczenia potencjalnych przychodów 
w ciągu trzech lat oraz kosztów w tym samym okresie, wy-
nikających z płatności należnych, paliwa, utrzymania, itp., a 
następnie porównać wartości.

• Łączne przychody = 40 000 euro x 3 lata = 120 000 euro
• Łączny koszt samochodu = 19 500 euro (obliczone  

w pytaniu nr 2)
• Całkowity koszt paliwa = 6 000 euro x 3 lata = 18 000 

euro
• Wszystkie „inne koszty” = (2 000 euro + 1000 euro + 

2000 euro) x 3 lata = 15 000 euro
• Łącznie koszty = 19 500 euro + 18 000 + 15 000 euro = 

52 500 euro
• Mogę licytować do 67 500 euro, jednak należy generować 

jakiś zysk, więc 50% z tego uważam za uczciwą ofertę.

Bardzo dobra odpowiedź powinna zawierać następujące ele-
menty:

Jeśli wezmę pod uwagę koszty utrzymania lub koszt 
utraconych korzyści, to łączny koszt wyglądałby następująco:

• Koszty utrzymania/Koszt utraconych korzyści = 10 000 
euro x 3 = 30 000 euro

• Łącznie koszty = 19 500 euro + 18 000 + 15 000 euro + 
30 000 euro = 82 500 euro

• Mogę złożyć ofertę do 37 500 euro, jednak należy gene-
rować jakiś zysk, więc procent, który mógłbym przezna-
czyć na licencję, ustaliłbym po uzyskaniu niezbędnych dla 
mnie informacji dotyczących tej branży.

Pytanie 5: Stworzyłeś swoją ofertę i przegrałeś. Jakie mogą 
być przyczyny przelicytowania Cię przez konkurencję?

Dobra odpowiedź jest następująca:

• Być może przyjęte założenia w zakresie dziennych 
przychodów, kosztów i wykorzystania taksówki 
(moment, kiedy przewozi się pasażerów) są bardzo 
dalekie od rzeczywistych liczb.

Bardzo dobra odpowiedź powinna zawierać następujące ele-
menty:

• Ponadto, konkurencja jest w stanie zaakceptować niższe 
zyski lub ich obliczenia są inne, ponieważ są już właści-
cielami taksówki i po prostu starają się odnowić licencję. 

• Być może zamierzają pracować więcej godzin, co zwięk-
szy przychody, ewentualnie pracują więcej godzin pod-
czas zmiany nocnej, co również może zapewnić wyższy 
przychód.

Pytanie 6: Zapoznaj się z wykresem (następna strona). Wy-
kres odnosi się do rzeczywistych danych dużego, europej-
skiego miasta, które wykorzystuje podobny system licyta-
cji licencji na prowadzenie taksówki. Co można wyczytać  
z tego wykresu?

Dobra odpowiedź będzie obejmować:

• Wykres przedstawia rozkład prędkości

• W 1993 było więcej taksówek podróżujących z większą 
prędkością, niż w 1999 roku i odwrotnie dla mniejszych 
prędkości

• Średnia prędkość była wyższa w 1993 niż w 1999 roku

Bardzo dobra odpowiedź powinna zawierać następujące ele-
menty:

Mogły być różne czynniki powodujące te zmiany:

• Większe zatłoczenie w mieście

• Zmiany regulacji dotyczących prędkości

• Więcej ograniczeń na trasach

• Celowa strategia taksówkarzy, aby zmaksymalizować 
przychody
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Pytanie 7: Czy uważasz, że organ wydający licencje stosuje 
odpowiednią metodę? Uzasadnij.

Dobra odpowiedź będzie obejmować:

• Zależy, czy organ pełni rolę społeczną, czy też dąży do 
maksymalizacji zysku

• To nie jest dobra metoda, jeśli krótkoterminowa 
maksymalizacja zysku jest celem

• Negatywnymi skutkami długoterminowymi tej metody 
może być doprowadzenie kierowców taksówek do 
bankructwa

Bardzo dobra odpowiedź będzie wybiegać poza ekonomiczne 
aspekty:

• To nie jest dobra metoda, ponieważ zmusza taksówkarzy 
do cięcia kosztów takich jak konserwacja, co może mieć 
negatywny wpływ ma miasto

• To nie jest dobra metoda, ponieważ może kreować ne-
gatywne bądź niebezpieczne zachowania (np. chcąc 
zmaksymalizować przychód kierowcy wybieraliby dłuższe 
trasy lub jechaliby wolniej, a ponadto mogliby pracować 
więcej godzin, co znacząco wpływałoby na ich poziom 
zmęczenia)

• Taksówkarze niekoniecznie dokonają potrzebnych obli-
czeń, a będą tworzyć oferty tylko na podstawie tego, co 
uważają za słuszne. Konsekwencje tego mogą być różne.

MIEJSCE NA NOTATKI:
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ROZWIĄZUJĄCY (R): Skoro zysk spadł mimo wzrostu przy-
chodów to znaczy, że musiały też wzrosnąć koszty. Zatem, 
co wchodzi w skład kosztów?
PROWADZĄCY (P): Koszty zmienne i koszty stałe.

R: Co wchodzi w skład kosztów zmiennych?
P: Transport, materiały (związki powierzchniowo czynne, 
związki powierzchniowo bierne, kompozycje zapachowe  
i opakowanie).
R: Co wchodzi w skład kosztów stałych?
P: Pensje i marketing.
R: Jak zmieniły się koszty między ubiegłym rokiem, a teraź-
niejszym?

Prowadzący podaje, jak zmieniły się koszty zmienne i stałe na 
przestrzeni tych dwóch lat (koszty transportu nie uległy zmianie, 
koszt związków powierzchniowo czynnych zmienił się z 3,5 na 
4,5 itd.)

R: Zatem widzimy, że głównie wpłynęły na wzrost kosztów 
materiały ZPC, tak?
P: To nie jest wszystko.
R: Koszty stałe pozostały takie same, nic się nie zmieniło. 
Zmieniły się tylko koszty materiałów ZPC. Czy doszły jakieś 
nowe koszty na przestrzeni tych lat?
P: Nie.
R: A jak się zmieniły przychody w tych latach?
P: To zależy.
R: Czyli z pewnego zakresu wzrosły, a z pewnego spadły, 
tak?
P: Mamy cztery rodzaje produktów w dwóch grupach - syp-
kie: kolorowe, czarne i w płynie: kolorowe, czarne.
R: Jak się zmieniły przychody i wielkość sprzedaży w przecią-
gu tych dwóch lat?

Prowadzący podaje wielkość wolumenu sprzedaży (przychody z 
produktów sypkich kolorowych zmieniły się z 800 tysięcy na 1 
mln itd.)

R: Czy ceny ich też się zmieniły?

Prowadzący zaprzecza i podaje wysokości poszczególnych cen 
(produkty sypkie wszystkie - 12,5; w płynie wszystkie - 10).

R: Czyli sprzedaż produktów w płynie spadała do zera. Czy 
dalej je produkowaliśmy?
P: Nie.
R: Po prostu zrezygnowaliśmy z ich produkcji?
P: Tak.

Obliczenia Rozwiązującego:

Przychód z produktów sypkich kolorowych:

Ogólny przychód z produktów sypkich: 5,625 mln

Spadek przychodu z produktów płynnych: 10 x (200 tys. + 
250 tys.) = 4,5 mln

R: Przychód wzrósł z produktów sypkich kolorowych o 2,5 
miliona, a z produktów sypkich czarnych o 3 mln 125 tys., 
czyli ogólny przychód z proszków sypkich wzrósł o 5,625 mi-
liona.
P: Powiedz mi, jaka jest sytuacja.
R: Sytuacja jest taka, że zrezygnowaliśmy z produkcji produk-
tów w płynie, a zwiększyła się sprzedaż produktów sypkich. 
Przychód z tych proszków wzrósł o około 5,625 miliona, 
przy wzroście kosztów ZPC. Ogólny przychód zwiększył się 
o 1,25 miliona, gdyż ze względu na rezygnację z produkcji 
produktów w płynie, przychód z tych produktów w drugim 
roku wyniósł 0, czyli spadł o 4,5mln.
P: A o ile wzrósł koszt?
R: Czy wszystkie materiały używane są do wszystkich pro-
duktów?
P: Związki powierzchniowo bierne używa się tylko przy 
proszkach sypkich.

Obliczenia Rozwiązującego:

KOSZTY ZMIENNE

KOSZTY STAŁE
nie uległy zmianie

P: Powodem tak drastycznej obniżki zysków jest głównie 
wzrost cen ZPC, jak i wzrost wydatków za ZPB ze względu 
na zwiększenie produkcji proszków suchych, do których to 
ZPB jest używane.

1. Przedstawiciel znanej firmy Vaskepulver produkują-
cej proszki do prania w Polsce zaprosił Cię na spotka-
nie. Zauważył, że mimo wzrostu przychodów na prze-
strzeni ostatniego roku zysk spadł aż o 70%. Prosi Cię 
o wyjaśnienie, jakie są powody tej sytuacji.

CASE STUDY 3
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2.Oszacuj wartość skandynawskiego rynku proszków 
do prania.

R: Ile ludzi mieszka w Skandynawii?
P: 20 mln (Szwecja 9,5 mln; Finlandia 5,5 mln; 5 mln Nor-
wegia).
R: Jaka jest struktura wśród piorących: kto używa proszków?
P: 70% osób używa proszków do prania, pozostała część 
używa kapsułek.
R: Jaka jest średnio cena jednego opakowania proszku?
P: 10 euro.
R: Ile średnio jedna osoba kupuje proszków w ciągu roku?
P: Średnio osoba robi półtora prania na tydzień.
R: Na ile prań starcza jeden proszek?
P: Średnio proszek starcza na 25 prań.

Obliczenia rozwiązującego:

Przyjmując, że rok ma 52 tygodnie, osoba rocznie wykonu-
je 78 prań. W przybliżeniu daje to 3 opakowania na osobę 
rocznie.

0,7 * 20 000 000 * 3 * 10 = 420 mln Euro

3. Vaskepulver postanowił zagospodarować zakłady, 
które produkowały proszki do prania w płynie i roz-
począć eksport tych proszków na południe. Analitycy, 
którzy wcześniej zostali wynajęci po to, aby zbadać 
najbardziej opłacalne rynki, stwierdzili, że najlepszymi 
opcjami do inwestycji są Grecja bądź Turcja.

Zostałeś poproszony, aby stwierdzić, w którym z tych 
krajów oraz w jaki sposób powinna zainwestować fir-
ma.

R: Jaka jest wielkość rynków proszków do prania w tych pań-
stwach?
P: Sprzedaż na rynku greckim to 20 mln sztuk, na rynku tu-
reckim 120 mln sztuk, przy czym w Grecji 20% to sektor Pre-
mium, w Turcji 15%.

R: Jaki jest podział w tych państwach na proszki sypkie  
i w płynie?
P: Pół na pół w obu państwach.
R: W który sektor chcemy celować?
P: Jesteśmy w stanie przejąć 13% procent w Grecji w sekto-
rze zwykłym i 20% w Turcji w sektorze Premium.

Obliczenia rozwiązującego:
13% * 80% * 20mln/2 = 13% z 8 mln = 1,04 mln
20% * 15% * 120mln/2 = 20% z 9 mln = 1,8 mln

R: Jaka jest cena za proszek w Turcji i Grecji i jakie ponosimy 
tam koszty produkcji?
P: Cena Premium w Grecji to 20 euro, przeciętna cena 12 
euro, a cena proszków zwykłych to 10 euro.

R: Nas interesuje tylko cena proszków zwykłych w Grecji, 
czyli 10 euro. A jakie są ceny proszków w Turcji?
P: Cena Premium 10 euro, przeciętna 6,6 euro, a zwykła 6 
euro.

R: Czy koszty produkcji w obu państwach są dla nas takie 
same?
P: Koszty produkcji i transportu, tak jak przy zadaniu numer 
1. 6,5 euro za sztukę plus w przypadku Turcji jest to dodat-
kowe 1,5 euro za sztukę za cło.
R: Czyli koszt produkcji w Turcji wynosi 8, a w Grecji 6,5 euro. 
Czy dochodzą do tego jeszcze jakieś koszty?
P: Nie, to jest cały koszt.
R: Czyli w Grecji na sztukę zyskujemy 3,5 euro, a w Turcji 2 
euro. Czy w obu tych państwach rynek rozwija się tak samo?
P: Wiemy na pewno, że cena będzie stabilna.
R: Czy jest jakaś tendencja - np. w Grecji sprzedaż spada albo 
rośnie? 
P: Rynek grecki jest bardzo stabilny. Nie będzie żadnych 
wzrostów ani spadków w najbliższym czasie, natomiast rynek 
turecki rośnie w tempie 5% i takie są również przewidywania 
na najbliższe kilka lat.
R: Aktualnie wychodzi na to, iż w Grecji poprzez przejęcie 
1,04 mln wielkości sprzedaży zyskać możemy 3,64 mln,  
a w Turcji przy przejętej wielkości rynku (1,8mln) - 3,6 mln 
euro. Zatem mimo, iż sytuacja w Turcji wydaje się teraz mi-
nimalnie mniej korzystna, rynek turecki rozwija się w tempie 
5% rocznie (wzrost sprzedaży w przyszłym roku o 0,18 mln), 
zatem już w kolejnym roku zysk z dwóch lat w Turcji będzie 
wynosił 7,38 mln, a w Grecji 7,28. Zatem już w przyszłym 
roku, korzystniejsza okaże się sytuacja w Turcji.
R: Czy może wystąpić w Turcji jakaś sytuacja typu wojna, któ-
ra miałaby nam zagrozić?
P: Nie.
R: Czy jest jakaś inna firma, która tak jak my, rozważa aktual-
nie wejście na rynek grecki lub turecki?
P: Nie.
R: Czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że nie uda nam się 
przejąć tych przyjętych procentów w Turcji czy Grecji? Jaka 
jest konkurencja?
P: Nie jest to do końca do przewidzenia, ale mogę powie-
dzieć, że rynek Grecji jest podzielony głównie między trzech 
większych graczy, którzy mają razem 70% rynku, a rynek tu-
recki jest rozdrobniony.
R: Tym bardziej uważam, że rynek turecki jest łatwiejszy do 
przejęcia, gdyż łatwiej jest zyskać przewagę w rynku rozdrob-
nionym, niż przejąć sprzedaż dużych producentów. A jak wy-
glądają nasze zdolności produkcyjne? Czy jesteśmy w stanie 
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zwiększyć nasza produkcję o 1,8 mln (w przypadku Turcji)?
P: Jesteśmy w stanie zwiększyć zdolności produkcyjne o 1,5 
miliona.
R: Czy jest jeszcze jakaś możliwość, aby udało nam się wy-
produkować te 1,8 mln?
P: Jesteśmy w stanie porozumieć się z przedsiębiorstwem 
w Mołdawii, aby wyprodukowali część produkcji, maksymal-
nie 800 tys. sztuk rocznie. Jakość produkcji pozostanie taka 
sama, podobnie jak ostateczna cena, gdyż tam produkcja jed-
nostkowa jest trochę tańsza, co będzie stanowić zysk moł-
dawskiego producenta.
R: Żeby zadowolić popyt sektora Premium w Turcji, potrze-
bowalibyśmy w pierwszym roku zwiększyć nasze możliwości 
produkcyjne o 300 tys. Uważam, że przedsiębiorstwo po-
winno skorzystać z oferty mołdawskiego producenta.
P: Twój dyrektor generalny jest w drodze na spotkanie z wła-
ścicielem tamtej fabryki w Mołdawii. Jak na podstawie posia-
danej wiedzy (my chcemy produkować więcej, ale nie mamy 
możliwości, oni mają moce produkcyjne, ale ich nie wykorzy-
stują) wygląda nasz pozycja negocjacyjna w skali od 1 do 9 (1 
- nasza bardzo mocna, 5 - pomiędzy, 9 - ich bardzo mocna)?
R: Oni nie wykorzystują swoich zdolności produkcyjnych, 
czyli ich możliwości się marnują. I tak opłacają oni hale, pra-
cowników itd. Jeżeli zaczniemy wykorzystywać ich możliwo-
ści produkcyjne, oni na tym zyskają, jednak musimy przyjąć 
ich warunki. To są ich fabryki. Jeżeli oni się nie zgodzą, nie 
mamy możliwości produkowania gdzie indziej. Wypośrodko-
wałabym zatem pozycję negocjacyjną -&gt; 5.
P: Jak zmieniłaby się Twoja ocena, gdyby dyrektor generalny 
dostał w czasie lotu informację, że mołdawska firma jest na 
skraju bankructwa?
R: Wtedy zmieniłabym naszą pozycję na 1.

MIEJSCE NA NOTATKI:
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Stowarzyszenie Cognitis zrzesza studentów zaintereso-
wanych rozwojem ukierunkowanym na przyszłą pracę  
w branży doradczej. Zostało założone w roku 2005 przez 
studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie 
Uniwersytet Ekonomiczny). 

Obecnie funkcjonuje w trzech miastach akademickich: 

Istotnym aspektem działalności organizacji jest dążenie do rozwo-
ju członków: udoskonalenie zdolności analitycznych, umiejętności  
menadżerskich oraz charakteru. W naszej działalności najbardziej sku-
piamy się na konsultingu strategicznym, ale nie zapominamy o innych 
typach doradztwa.

Rozwój w Cognitis możliwy jest dzięki udziale w realizowanych przez nas 
projektach. Oto największe z nich:

POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW

Złap Konsulting 

To cykl warsztatów da-
jących studentom moż-
liwość bliskiego pozna-
nia poszczególnych firm  
z branży, a także prze-
ćwiczenia umiejętności 
potrzebnych podczas re-
krutacji.

Przewodnik po 
Konsultingu 

Publikacja mająca na celu 
dostarczenie niezbędnej 
wiedzy o doradztwie stu-
dentom planującym swo-
ją karierę zawodową.

Talent za Talent 

Konkurs, którego celem 
jest wyłonienie i nagro-
dzenie wyróżniających 
się maturzystów, którzy 
w trakcie swojej dotych-
czasowej edukacji wy-
kazali się wyjątkowymi 
osiągnięciami i aktywno-
ściami.
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Ile litrów kawy w ciągu roku 
akademickiego spożywa 

przeciętnie polski student?
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Dziękujemy Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia 
Cognitis z Poznania, Warszawy i Wrocławia za 

współpracę oraz okazane nam wsparcie. 
Stowarzyszenie Cognitis

Projekt okładki: Małgorzata Grzesikowska
Opracowanie graficzne: Małgorzata Grzesikowska

Zespół redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za treść 
reklam, ogłoszeń i artykułów “sponsorowanych”.

www.facebook.com/cognitis
www.przewodnikpokonsultingu.pl


