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MARKA, CZYLI  JA!



Kim jesteśmy?
KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. 
Od 26 lat świadczymy w Polsce usługi z zakresu audytu, 
doradztwa podatkowego oraz szeroko pojętego doradztwa 
biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz 
instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe 
usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG Kancelaria 
prawnicza D.Dobkowski. 

Naszą przewagą jest wiedza ponad 174 000 pracowników 
w 155 krajach. W biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu zatrudniamy 
łącznie ponad 1500 osób.

Czy jesteś osobą, której szukamy?

Każdego roku zatrudniamy ponad 200 pracowników 
i praktykantów. Poszukujemy osób z potencjałem, 
pełnych entuzjazmu i pasji, gotowych rozwijać wiedzę 
i umiejętności. Ofertę praktyk i pracy kierujemy do studentów 
i absolwentów, którzy rozpoczynają przygodę na rynku 
pracy i są otwarci na zdobywanie wiedzy i kompetencji 
w zakresie audytu, podatków, doradztwa biznesowego, usług 
księgowych i doradztwa prawnego.

Aktualne oferty pracy i informacje dotyczące procesu 
rekrutacji znajdują się na stronie www.kariera.kpmg.pl

http://www.kariera.kpmg.pl
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Witajcie
w nowym roku 
akademickim! 
Oddajemy do waszych rąk pierwszy numer 
magazynu „aHead”, nowego kwartalnika 
przygotowanego przez KPMG specjalnie dla was, 
by przybliżyć wam specyfikę przyszłej pracy. 
W tym i każdym kolejnym wydaniu znajdziecie 
miks materiałów merytorycznych i nieco 
lżejszych, choć nie mniej przydatnych: 
od artykułów poświęconych specyfice topowych 
zawodów, przez rozmowy o wyzwaniach, 
z którymi mierzyć się będziecie w firmach 
doradczych i audytorskich, po zapowiedzi 
wydarzeń na uczelniach czy rekomendacje 
przydatnych aplikacji. 

W pierwszym numerze możecie przeczytać m.in. 
wywiad z Andrzejem Pałysem, Senior Associate 
w dziale podatków KPMG, o doświadczeniach, 
które zdobywa właśnie w jednej z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie praktyk Tax 
Technology KPMG w Montvale w USA.  Z kolei 
Patrick Kaminski, Senior Consultant w zespole 
Strategy and Operations, Business Performance 
Services KPMG opowiada o różnorodnych 
wyzwaniach, z którymi mierzy się przy projektach 
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z wielu 
sektorów.  A ja, w sekcji „Co mnie tu kręci?”, 
opowiadam o swojej fascynacji pracą w Audycie 
Instytucji Finansowych.  

W sekcji Meritum przeczytacie tekst o specyfice 
pracy audytora oraz poradnik o tym, jak budować 
swoją markę osobistą. Dowiecie się też kim są 
Ambasadorzy KPMG i jakie atrakcje przygotowują 
w najbliższym czasie na waszych uczelniach. 
A na koniec coś lżejszego – pomysły na życie 
w duchu smart, słownik korpomowy oraz 
opowieść Jana Domańskiego, Konsultanta 
w dziale Management Consulting o tym, jak 
żeglarstwo zahartowało go do życia.

 Zapraszam do lektury

Stacy Ligas
Partner, szef działu
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WARroom 
25-28 listopada 2016
Konferencja o tematyce konsultingowej, organizowana przez CEMS 
Club Warsaw, podczas której będą odbywały się warsztaty, case 
studies, konkurs oraz open day. Konferencja skupia międzynarodowych 
odbiorców – ma na celu integrację, wymianę poglądów oraz naukę. 
Podczas 3 dni projektu chcemy stworzyć idealne warunki do zdobycia 
podstawowych umiejętności z zakresu pracy w branży konsultingowej, 
ludziom, którzy swoją przyszłość wiążą z tym obszarem. Konferencja 
zostanie zwieńczona bankietem w Pałacu Prymasowskim, podczas 
którego grupa, która wygrała konkurs będzie mogła zaprezentować 
wyniki swojej pracy oraz wykazać się wiedzą zdobytą podczas 
warsztatów. 

Podczas projektu Partnerzy będą mogli poznać uczestników oraz będą 
mieli dostęp do baz kontaktowych oraz ich CV, co może przyczynić 
się do znalezienia przyszłych pracowników w wąskim gronie ludzi 
zainteresowanych konsultingiem. 

Projekt skierowany jest do studentów programu CEMS MIM (Masters 
in International Management), jednego z najlepszych programów 
magisterskich na świecie. Na konferencje przyjeżdżają studenci 
z całej Europy. Na WARroom aplikuje co roku ok. 250 osób, z których 
wybieranych jest jedynie 50 najlepszych. 

www.facebook.com/thewarroomconference
www.thewarroom.pl

Restart 
od października 2016 
To akcja społeczna, w ramach której studenci zorganizują 
zbiórkę niepotrzebnej elektroniki (przede wszystkim 
podzespołów komputerowych, drukarek, telewizorów, 
laptopów itp.) i korzystając z dobrodziejstwa recyklingu 
oraz własnej wiedzy wyposażą w odświeżone zestawy 
komputerowe domy dziecka. Co więcej, przeprowadzą na 
nich kursy programowania dla podopiecznych placówek 
objętych programem. Dzięki pracy na komputerach, 
młodzież wyrównuje swoje szanse na start na rynku pracy, 
a podejmując ogólnodostępne zlecenia w Internecie, stoi przed 
możliwością zdobycia niezależności finansowej oraz zawarcia 
długoterminowej współpracy z firmami.
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mają 
niepotrzebny sprzęt elektroniczny w domach. Poszukiwane są 
też firmy, które w niedalekiej przyszłości myślą o zastąpieniu 
swojego obecnego sprzętu komputerowego oraz firmy 
zainteresowane nauczaniem programowania. Akcja potrwa do 
1 czerwca 2017 r.

www.facebook.com/Enactus.SGGW

XVII Ogólnopolska 
Konferencja Podatkowa  
3-4 listopada 2016
Ogólnopolska Konferencja Podatkowa jest jednym z głównych 
projektów ELSA Poland, organizowanym przez Stowarzyszenie 
Studentów ELSA już 17. raz. Konferencja daje możliwość 
zarówno naukowego, jak i praktycznego spojrzenia na 
wskazane problemy, dzięki wystąpieniom profesjonalistów: 
uznanych wykładowców oraz praktyków.

okp.elsa.org.pl

Konferencje, warsztaty, projekty 
studenckie. Oto krótki przegląd 
wydarzeń, podczas których będzie  
można nie tylko wymienić się  
wiedzą, doświadczeniami oraz podnieść 
swoje kompetencje w zakresie  
szeroko rozumianego konsultingu, ale 
także podziałać społecznie i poznać 
nowych ludzi.

ZAPLANUJ CZAS NA WIEDZĘ

WARTO WIEDZIEĆ
GDZIE SIĘ SPRAWDZIĆ

http://www.facebook.com/thewarroomconference
http://www.thewarroom.pl
http://www.facebook.com/Enactus.SGGW
http://okp.elsa.org.pl
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Runda Narodowa European 
Human Rights Moot Court 
Competition  grudzień 2016
Runda Narodowa to przygotowanie polskich studentów 
do European Human Rights Moot Court Competition  
– konkursu polegającego na symulacji postępowania przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. 
To jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów, które 
są organizowane przez ELSA Warszawa na poziomie 
międzynarodowym. Aby przygotować studentów z Polski 
do tego konkursu, już po raz trzeci zorganizowana zostanie 
Runda Narodowa, która ma umożliwić polskim drużynom 
sprawdzenie swoich umiejętności oratorskich i lepsze 
przygotowanie do Europejskiego Finału w Strasburgu. 
Zadaniem zespołów (2-4-osobowych) biorących udział 
w konkursie jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism 
dla obu stron postępowania.

www.elsamootcourt.org
www.elsa.warszawa.pl

Akademia INDEX  
grudzień 2016
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się 
cykl szkoleń poświęconych tematyce giełdowej „Akademia 
Index”. Ten ogólnopolski projekt skierowany jest do studentów 
pierwszego roku wszystkich uczelni wyższych, którzy są 
zainteresowani tematyką rynków finansowych. Organizatorem 
certyfikowanych szkoleń jest Koło Naukowe Rynku 
Kapitałowego INDEX.

www.knrkindex.pl

Mosty Ekonomiczne 
marzec 2017
To 4-dniowa wymiana studentów z najlepszych uczelni 
ekonomicznych w Polsce (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania), organizowana przez Samorząd 
Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt 
ma na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń. Konferencja 
jest przeznaczona dla ambitnych młodych ludzi z całej Polski, 
zainteresowanych tematyką ekonomiczną, biznesową oraz 
finansową, gotowych wejść na rynek pracy. Podczas wydarzenia 
odbędą się warsztaty prowadzone przez Partnerów oraz panel 
dyskusyjny, na którym prelegentami będą najważniejsze 
osobistości z polskiej areny ekonomicznej i finansowej. 
Po panelu dyskusyjnym odbędzie się bankiet zwieńczający 
konferencję.  Projekt skierowany jest do wybranej grupy 
20 studentów z każdej z wyżej wymienionej uczelni partnerskiej. 

www.facebook.com/mostywarszawa

Konferencje, 
warsztaty i inne 

akcje na uczelniach 
to dobry wstęp  

do kariery.

http://www.elsamootcourt.org
http://www.elsa.warszawa.pl
http://www.knrkindex.pl
http://www.facebook.com/mostywarszawa
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Miała wyjechać do 
Londynu. Przypadek 
sprawił, że trafiła 
do Warszawy.
Po 16 latach nadal 
tu jest i uważa to za 
najlepszą życiową 
decyzję 
– rozmowa ze Stacy 
Ligas, Partnerem 
i szefem działu 
Audytu Instytucji 
Finansowych w CEE 
i Polsce.

AMERICAN 
DREAM
W WARSZAWIE

Zespół
Stacy Ligas (po prawej), Hubert 
Mogielski(w środku), Maria 
Adamowicz (po lewej)
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W KPMG zrobiłaś błyskotliwą karierę,  
ale nie w Stanach skąd pochodzisz, tylko 
tutaj w Warszawie. Zdecydowały twoje 
polskie korzenie?
Gdy 16 lat temu pojawiłam się w Polsce, słabo 
mówiłam po polsku. Starałam się o pracę w Londynie, 
ale w ramach programu wymiany międzynarodowej 
zaproponowano mi półtoraroczną praktykę w Warszawie. 
I już tu zostałam. Od 10 lat jestem partnerem, 5 lat temu 
zostałam szefem działu Audytu Instytucji Finansowych. 
Ostatni awans był rok temu – nadal kieruję tym samym 
pionem, ale nie tylko w Polsce, lecz w całym regionie 
Europy Środkowej i Wschodniej.

A nie byłaś rozczarowana? Warszawa to nie to 
samo co City w Londynie.
W żadnym wypadku! Ekscytował mnie ogrom wyzwań. 
Praca na dojrzałych rynkach to często rutyna, a w kraju 
gdzie gospodarka się szybko rozwija i dochodzi do 
fuzji i przejęć, wymaga szczególnych predyspozycji 
i kwalifikacji. Potraktowałam to jako wyróżnienie 
i powtórzę to, co zwykle mówię ludziom, którzy chcą 
wybrać podobną ścieżkę kariery: do programu wymiany 
międzynarodowej KPMG trafiają tylko najlepsi.  
Dzięki niemu można zrealizować marzenia  
np. by zamieszkać w Nowej Zelandii. Ja swój  
American Dream realizuję w Polsce, ale jest to możliwe 
w każdym kraju, gdzie KPMG ma biura. To zasługa 
naszej korporacyjnej kultury o globalnym zasięgu. 
To ona sprawia, że kobiety nie muszą się obawiać 
dyskryminacji, na co Polki tak często się skarżą. 
Globalny wymiar ma też inne znaczenie – każdy nowy 
pracownik ma okazję szybko poczuć, że jest częścią 
międzynarodowej firmy. Pracując nad projektem  
musi kontaktować się z biurami w różnych krajach. 
Uważam, że takie doświadczenie jest bezcenne 
w kontekście całej kariery. 

Co zrobić, by te marzenia spełnić i odnieść 
sukces na miarę twojego?
Zapraszam do KPMG (śmiech). Bo tu każdy American 
Dream może się ziścić pod warunkiem, że jest się 
pracowitym i zmotywowanym. Ten ostatni aspekt, 
zwłaszcza w moim dziale jest szczególnie doceniany. 
Chodzi o to, żeby wszystko co się w życiu robi,  
robić z pełnym zaangażowaniem na tzw. pełny wymiar. 
W Ameryce często używa się powiedzenia „work 
hard, play hard”. Tej maksymy trzymam się przez całe 
zawodowe życie i innym też to radzę. 
Dlatego codziennie wracam do domu z silnym 
postanowieniem, że to co zrobiłam dzisiaj, jutro zrobię 
szybciej, łatwiej i lepiej. 

Nie lubisz rutyny i kręcą cię wyzwania. 
Tymczasem według obiegowej opinii audytor 
czy biegły rewident to zawody dla cierpliwych, 
skrupulatnych ale i schematycznie myślących 
ludzi. Ile w tym prawdy?
Niewiele, choć istotnie trzeba być dokładnym 
i uporządkowanym. Ale to się przecież w życiu zawsze 
opłaca. Wbrew pozorom praca audytora w KPMG jest 
bardzo dynamiczna i różnorodna. Oczywiście weryfikacja 
liczb w ekselowskich plikach jest bardzo ważna, ale 
myli się ten, kto ją do tego sprowadza. Najwięcej czasu 
zajmuje analiza i dyskusja nad działaniami klienta oraz 
ocena podejmowanego przez niego ryzyka. A to oznacza, 
że zawsze trzeba umieć wyrwać się z rutyny – spojrzeć 

na zadanie, problem 
z innej perspektywy, 
być innowacyjnym.

Kreatywnym? 
Właśnie. Nasi 
klienci to najlepsze 
korporacje 
o globalnym zasięgu, 
które swoją przewagę 
uzyskują dzięki 
temu, że potrafią się 
szybko zmieniać, 
dostosowując 
strategię i swoje 
produkty do nowych, 

rynkowych trendów. To z kolei wymusza na nas, byśmy 
dotrzymywali im kroku i proponowali usługi dostosowane 
do ich zmodyfikowanych potrzeb. Wracając do 
poprzedniego pytania: audytor KPMG bardziej przypomina 
lekarza, niż tradycyjnego księgowego. Ma za zadanie 
zdiagnozować „chorobę” i przepisać właściwą terapię. 
Przekładając to na nasze branżowe realia – chodzi o to, 
by podczas badania sprawozdania finansowego nie tylko 
wykryć błędy i nanieść korekty, ale również wskazać 
klientowi obszary, w których coś można poprawić 
i ulepszyć. Jest to „wartość dodana”, która jeśli uda się 
ją wskazać, jest dla mnie źródłem największej satysfakcji, 
zwłaszcza gdy, tak jak ja, pracuje się dla największych 
instytucji finansowych obracających miliardami.

Porozmawiajmy zatem o dziale Audytu 
Instytucji Finansowych. Mówi się, że jest to 
najbardziej prestiżowy dział w KPMG.
Nie tylko w polskiej praktyce, ale w każdej z należących 
do sieci KPMG. Tak się składa, że KPMG w tym 
segmencie rynku ma najsilniejszą pozycję. Ten prestiż 
bierze się stąd, że instytucje finansowe, z którymi 

Audytor KPMG bardziej 
przypomina lekarza, 
niż tradycyjnego 
księgowego. 
Ma za zadanie 
zdiagnozować 
„chorobę” i  przepisać 
właściwą terapię.
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najistotniejsza nie jest aktualna wiedza lecz motywacja. 
Po roku pracy dobrze wiadomo, kto w KPMG 
zrobi karierę.

Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. 
Ale praca to nie wszystko. Ważny jest życiowy 
balans. Czy przy pracy w KPMG jest on możliwy? 
Tak. Ważne jednak, co się przez to rozumie. Jeśli ktoś 
chce pracować dokładnie przez 8 godzin dziennie i ani 
minuty dłużej, musi zweryfikować plany kariery w tej 
branży. Nie ma się co czarować – jeśli ktoś się w pracy 
realizuje i ją lubi, to czasu skrupulatnie nie liczy. Firma 
jednak to nadprzeciętne zaangażowanie pracownikom 
wynagradza i stara się jak najlepiej pomóc zorganizować 
pracę oraz stworzyć jak najlepsze warunki, również dla 
relaksu – w biurze i poza nim. Bardzo sobie chwalimy 
realizowany w biurach KPMG program Care&Stay. 
W jego ramach możemy korzystać z darmowych zajęć 
jogi, masaży, a dodatkowo mamy owoce i zdrowe 
przekąski, a także wyjazdy integracyjne. Wiem, że 
to drobiazgi, ale pomagają one budować przyjazną 
atmosferę w firmie.

współpracujemy, a więc banki, fundusze i towarzystwa 
ubezpieczeniowe, stanowią krwiobieg gospodarki. Ich 
obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. 

To zapewne rodzi jakieś dodatkowe 
oczekiwania wobec osób chcących pracować 
w twoim zespole?
Istotnie. Oprócz podstaw, czyli znajomości zasad 
rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, 
muszą dysponować wiedzą specjalistyczną. Nasi 
audytorzy znają instytucje finansowe od podszewki, 
doskonale rozumieją systemy zarządzania ryzykiem, 
jakimi się posługują. Siłą rzeczy nabywają tej wiedzy 
i umiejętności już będąc w firmie. Ale od kandydatów 
oczekujemy, że się już tymi tematami interesują i starają 
się zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce. 
Czekamy więc na ludzi o szerokich horyzontach, ale  

Stacy Ligas
Partner, szef działu Audytu 
Instytucji Finansowych 
w CEE i w Polsce. W tym roku 
wyróżniona tytułem TOP 10 
„Kobiet rynku finansowego” 
wg Gazety Giełdy „Parkiet”.

Work hard,  play hard – tej  maksymy 
trzymam się w zawodowym życiu.



W zawodzie audytora 
najistotniejsze są otwarta 
głowa i zdolności 
analityczne. Ale by zrobić 
karierę w KPMG konieczne 
są też ponadprzeciętne 
zaangażowanie i silna 
motywacja.

meritum aHEAD

 P
oczątki zawodu audytora sięgają lat 30. 
ubiegłego wieku, gdy Wielki Krach na Wall 
Street uświadomił potrzebę korporacyjnego 
ładu w biznesie i wytworzył zapotrzebowanie 
na niezależnych kontrolerów, dokonujących 
rzetelnej oceny działania przedsiębiorstwa. 
Pod pojęciem audytu kryje się systematyczna 
i niezależna ocena firmy i jej funkcjonowania. 
Audytor to osoba, która sprawuje kontrolę, 
przeprowadza analizy i sporządza raporty.  

To właśnie on bierze pod lupę wszystkie sprawozdania 
finansowe firmy, sprawdza czy dana firma prowadzona 
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 
czy dane przedstawione w sprawozdaniu są prawdziwe 
i rzetelnie odzwierciedlają obraz działalności firmy. 

Zawód dla ludzi z otwartą głową
O sukcesie audytora decyduje nie tylko wykształcenie 
i doświadczenie, ale również określone predyspozycje 
i umiejętności interpersonalne. Osoba wykonująca 
zawód audytora powinna mieć predyspozycje do pracy 
analitycznej, szybkiego przyswajania informacji. Powinna 
być odpowiedzialna, sumienna, rzetelna, umiejąca 
pracować samodzielnie i w grupie.
– W tym zawodzie najważniejsze są otwarta głowa 
oraz zdolności analityczne. To są talenty wrodzone, 
a wszystkiego innego można się nauczyć – mówi Marta 
Zemka, Dyrektor w dziale Audytu KPMG w Polsce. 
Wyjaśnia, że praca audytora polega w dużej mierze na 
umiejętności kojarzenia faktów i liczb, kompleksowego 
patrzenia na wybrany fragment firmy lub jej całość. I jeśli 

ZAWÓD AUDYTORA 
BEZ TAJEMNIC

aHEAD 9
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aHEAD  meritum

ktoś sądzi, że to wymarzona posada dla samotnika, jest 
w błędzie. – Pracujemy w zespołach, więc zdolności 
interpersonalne też są wymagane, również ze względu 
na konieczność prowadzenia dobrej komunikacji 
z klientem i podtrzymywania z nim relacji – tłumaczy 
Marta Zemka. I dodaje, że ta profesja wymaga 
dyspozycyjności  
i wiąże się z wyjazdami do klientów. Dotyczy to 
zwłaszcza pierwszego kwartału roku, gdy firmy zamykają 
roczne bilanse. 
Audytorzy mogą specjalizować się w różnych sektorach 
lub branżach. Do najbardziej interesujących należą branże: 
finansowa, nieruchomości, sektor farmaceutyczny, 
energetyka, budownictwo i nowe technologie. 
– To oznacza, że kandydaci do zawodu muszą być wciąż 
otwarci na nową wiedzę i być ciekawi świata. Powinni 
być zaprzeczeniem „księgowego z klapkami na oczach” 

z pokutującego wciąż stereotypu – mówi Marta Zemka. 
Zwraca też uwagę, że zawód audytora w KPMG z czasem 
wymaga zaangażowania w inne aktywności firmy, takie 
jak udział w rekrutacjach czy prowadzenie szkoleń dla 
adeptów zawodu.

Od asystenta do partnera
Ścieżka kariery audytora jest kilkustopniowa. 
Na początku adept pełni funkcję asystenta. Wykonuje 
testy dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania 
finansowego, uczestniczy w inwentaryzacjach, analizuje 
umowy np. leasingowe, sporządza streszczenia 
posiedzeń rad nadzorczych, etc. Po ok. dwóch latach 
awansuje na stanowisko starszego asystenta i może 
już kierować zespołami asystentów, uczestnicząc 
w prostszych badaniach. Kolejnym szczeblem kariery 
jest pozycja supervisora, który kieruje badaniami 
w większych, bardziej skomplikowanych firmach. 
Zwieńczeniem kariery w KPMG jest stanowisko 
partnera, do którego dochodzi się przez kilkanaście lat, 
przechodząc pod drodze kolejne szczeble – menedżera, 
starszego menedżera i dyrektora. – Awans zależy nie 
tylko od stażu pracy, ale w dużo większym stopniu od 

Osoba wykonująca zawód audytora powinna 
mieć predyspozycje  do pracy anal itycznej , 
szybkiego przyswajania informacj i .  Powinna  
być odpowiedzialna,  sumienna, rzetelna oraz 
umieć pracować samodzielnie i  w grupie.

Nawet stosunkowo niedługi  epizod 
w KPMG jest dobrym startem do 
błyskotl iwej kar iery.

aHEAD  meritum
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uzyskiwanych w niej wyników. Każdy z pracowników 
poddawany jest raz w roku ocenie. Zależy ona od tego, 
czy udało mu się zrealizować wyznaczone cele i jak 
wypadł na tle innych osób na podobnych stanowiskach. 
Brane pod uwagę są też dodatkowe kwalifikacje, które 
uzyskał, a także zaangażowanie w inne sfery aktywności 
firmy, takie jak rekrutacja czy prowadzenie wewnętrznych 
szkoleń – tłumaczy Marta Zemka. 
Specyfiką każdej firmy należącej do tzw. „Big 4” jest 
duża rotacja pracowników, co w tym przypadku jest 
uzasadnione i nie jest niczym złym. 
– Niektórzy znajdują miejsce w innych działach KPMG 
albo odchodzą „do biznesu”. Po 2-3 latach pracy nasz 
audytor nabywa wiedzy i doświadczenia na tak wysokim 
poziomie, że staje się atrakcyjnym nabytkiem dla każdej 
firmy – informuje Zemka.

Szansa dla humanisty
Dla absolwentów pewne jest jedno – praca w KPMG  
to prestiż i wysokie dochody. Nawet stosunkowo  
niedługi epizod w tej firmie jest dobrym startem do 
błyskotliwej kariery. Zgodnie z ustawą o Finansach 
Publicznych, zawód audytora może wykonywać osoba, 

która jest obywatelem państwa UE bądź państwa, które 
jest członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA). Oprócz tego, kandydat na to stanowisko 
musi posiadać prawa publiczne, zaświadczenie 
o niekaralności, a także przedstawić dyplom ukończenia 
studiów wyższych, najlepiej ekonomicznych np. na kierunku 
rachunkowość, bankowość czy zarządzanie. Wiele uczelni 
ekonomicznych w swojej ofercie ma również specjalność 
z audytu, którą wybiera się jednak dopiero na III roku 
studiów. Osoby z wykształceniem technicznym lub nawet 
humanistycznym także mogą starać się o pracę w KPMG 
pod warunkiem, że z ich CV wynika, że świat ekonomii, 
finansów i rachunkowości nie jest im obcy. Na pewno takim 
dowodem będą odbyte studia podyplomowe albo kurs 
z rachunkowości.
– Kluczowe znaczenie ma rozmowa kwalifikacyjna, która 
ma wykazać, iż dany kandydat nie tylko orientuje się na 
czym polega praca, o którą się stara, ale również jest 
wystarczająco zmotywowany. I ten drugi czynnik ma na 
pewno nie mniejsze znacznie – podkreśla Marta Zemka.

Grunt to doświadczenie
Pracownicy działu HR w każdej większej korporacji 
zasypywani są podaniami o pracę oraz CV, które niewiele 
się od siebie różnią. Dlatego tak ważne jest doświadczenie, 
zdobyte jeszcze w trakcie studiów. Można je zdobyć 
w renomowanych i cenionych firmach audytorskich, 
które oferują praktyki studentom III, IV i V roku studiów, 
przygotowujące do wykonywania danego zawodu i zyskania 
stałego zatrudnienia. 
– Organizujemy szkolenia „World of Audit”. Jest to 
cykl spotkań, podczas których pokazujemy, na czym 
polega zawód audytora i jakie predyspozycje są do niego 
potrzebne. Uczestników zapraszamy na nasze płatne 
praktyki, a najlepsi mogą liczyć nawet na oferty pracy 
– zachęca Marta Zemka. 

Praktyki rozpoczynają się w październiku i kończą z końcem marca, 
zatem umowa, jaką firma podpisuje z praktykantami trwa 6 miesięcy. 
Jak pokazuje doświadczenie, większość praktykantów po tym okresie 
ma możliwość rozpoczęcia współpracy w ramach umowy o pracę na 
stanowisku asystenta. Dodatkowo, dział Audytu Bankowości i Instytucji 
Finansowych daje możliwość uczestnictwa w praktykach trwających dwa 
miesiące w okresie wakacyjnym, czyli od lipca do końca sierpnia.

Praktyki w dziale Doradztwa Podatkowego oraz Doradztwa Biznesowego 
trwają zwykle trzy miesiące, jednak bywają też umowy jedno- 
i dwumiesięczne. Okres, w którym trwa rekrutacja, jest w dużej mierze 
uwarunkowany potrzebami biznesowymi działu podatkowego oraz 
dostępnością potencjalnych kandydatów.

Rekrutacja do działu Audytu rozpoczyna się 
na początku marca i trwa do końca lipca. 
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Jan Domański (po lewej) 
i Konrad Małachowski 
(po prawej)
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Ż
eglarstwo to dla mnie 
coś więcej niż pasja 
– to filozofia i sposób na 
życie, którego nie da się 
określić jednowymiarowo. 
Niesie ono za sobą 
przede wszystkim wielką 
dawkę emocji, poczucie 
nieograniczonej wolności, 
spełnienia i adrenaliny.

 
Na wodzie człowiek nieustannie mierzy 
się ze sobą, przekracza własne granice, 
uczy pokory, cierpliwości oraz dystansu 
do przyrody i życia. To sport, który 
dużo daje, ale również sporo wymaga 
i jest bezkompromisowy. Żeglarstwo 
nie zawsze zwieńczone jest pasmem 
sukcesów. Nie uznaje braku ciężkiej 
pracy, samodyscypliny, determinacji, 
konsekwencji oraz umiejętności 
planowania. 

Żeglarstwo to sport 
skupiający osoby 
żądne wyzwań, które 
lubią wychodzić poza 
szeroko pojęte ramy 
i myśleć w sposób 
nieschematyczny. 
Tak też działa moja 
firma. O swojej 
życiowej pasji oraz 
o tym, jak wspiera 
go w jej rozwijaniu 
KPMG opowiada 
Jan Domański, 
Consultant w zespole 
Banking w dziale 
Management 
Consulting KPMG.

CZŁOWIEK
WIATRU
I WODY

pasjonaci aHEAD
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To także stres, z którym wszyscy się mierzymy i porażki, 
które są nieodłącznym elementem tego sportu. 
Niepowodzenia, które trzeba umieć przekuć w sukces, 
aby utrzymać się na drodze do realizacji 
marzeń. I właśnie to jest najpiękniejsze 
w żeglarstwie. 

Głód adrenaliny
Śmiało mogę powiedzieć, że żeglarstwo 
ukształtowało mnie jako człowieka. Od 
2. roku życia synonimem wakacji był dla 
mnie rodzinny rejs po Mazurach. Jako  
13-latek dołączyłem do klubu żeglarskiego, aby poznać 
wyczynową stronę tego sportu. W trakcie juniorskiej 
kariery miałem okazję żeglować na typowo regatowych 
klasach, takich jak: Optymist, Cadet, 420, Ok-Dinghy oraz 
Laser Radial. Karierę przerwałem przed maturą, chcąc 
się skupić na lepszym przygotowaniu do egzaminu. 
Wejście w dorosłość oznaczało też ograniczenie dostępu 

do sprzętu i trenerów, który miałem jako junior. Jednak 
pociąg do żeglarstwa okazał się na tyle silny, że już 
pod koniec I roku studiów uzyskałem uprawnienia 

morskie oraz instruktorskie, aby przez 
kilka kolejnych lat w wakacje pracować 
jako instruktor żeglarstwa na rejsach 
wędrownych. Brakowało mi także 
regat, chciałem się dalej doskonalić 
i dlatego korzystając z nadarzającej 
się okazji wróciłem do ścigania się na 
jachtach kabinowych. To jednak było 
dla mnie zbyt mało, chciałem znowu  
poczuć smak pływania na jachtach bez 
kabiny, dynamicznie reagujących na 

wiatr i wymagających fizycznej pracy. Znowu poczuć 
adrenalinę płynącą z rywalizacji na wysokim poziomie. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku była Omega Sport, 
na której reprezentowałem moją uczelnię SGH zarówno 
w Pucharze Polski, jak i w regatach akademickich. 
Obecnie żegluję w klasie 505, podobnej do klas 
olimpijskich, szybkiej, bo potrafiącej osiągać prędkości 
przekraczające 35 km/h, bardzo wyczynowej, ślizgowej 

Żeglarstwo to 
sport skupiający 
osoby żądne 
wyzwań i  myślące 
nieschematycznie.

Jan Domański (po prawej) 
i Kacper Kaczmarek 

(po lewej)
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łódce. Jest zdecydowanie najfajniejsza z tych, na 
które dane mi było wsiąść.

Sukces okupiony pracą
W ciągu kilkunastu lat spędzonych na jachtach 
regatowych udało mi się już 25-krotnie stanąć na podium 
regat różnego szczebla, od lokalnych po ogólnopolskie. 
Mam na koncie zwycięstwo w klasyfikacji załóg z uczelni 
społeczno-przyrodniczych Akademickich Mistrzostw 
Polski, brąz Akademickiego Pucharu Polski, brąz Pucharu 
Grand Prix Warszawy oraz wiele miejsc w czołówkach 
Mistrzostw Polski i całosezonowych cykli regat. 
Występowałem także w Mistrzostwach Świata i Europy, 
a obecnie walczę o podium Pucharu Polski w klasie 505.
Niemniej, mówiąc o sukcesach, nie sposób nie 
wspomnieć o tym, co je poprzedza. Żeglarstwo regatowe 
to dziedzina, w której pasja idzie w parze z obowiązkami, 
a wolność nie oznacza łamania zasad i braku zadań. Jest 
to wymagające hobby, które pochłania ogromne ilości 
czasu, wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi 
oraz wymaga absolutnego zaangażowania pod wieloma 
względami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że aby 
udział w regatach klasy 505 miał sens i mógł przynieść 
rezultaty, uczestnicy muszą być w świetnej kondycji 
fizycznej i psychicznej. To z kolei wiąże się z ciągłym 
rozwijaniem umiejętności, wielogodzinnymi treningami 
na wodzie i codziennym dbaniem o kondycję. Często 
jest to żmudny i wyczerpujący wysiłek, podczas którego 
trzeba wykazać się systematyczną pracą, poświęceniem 
i cierpliwością. Nie jest to łatwe do pogodzenia z życiem 

codziennym, pracą oraz tak prozaicznymi kwestiami, jak 
niekończące się naprawy jachtu – jest on poddawany 
ekstremalnym przeciążeniom przy bardzo mocnych 
wiatrach, a musi być zawsze perfekcyjnie przygotowany 
i niezawodny. Dlatego warto pamiętać, że za każdym 
występem w regatach oraz sukcesem stoi ciężka praca. 

Konsultant na pokładzie
Moja pasja żeglarska ma spory wpływ na to, że 
swoją karierę zawodową rozwijam właśnie w KPMG. 
Żeglarstwo to sport skupiający osoby żądne wyzwań, 
które lubią wychodzić poza szeroko pojęte ramy 
i myśleć w sposób nieschematyczny. Tak też działa 
moja firma. Ponadto, kierowanie jachtem wymaga 
cech przywódczych, szybkiego podejmowania decyzji, 
efektywnego zarządzania i radzenia sobie z ciężarem 
odpowiedzialności. Ogrom życia żeglarza to organizacja 
wyjazdów, zdobywanie sprzętu i finansowania, mądre 
gospodarowanie czasem, aby móc pływanie połączyć 
z nauką i pracą. Jako sternik, instruktor czy kierownik 
obozów pracowałem dużo z ludźmi, a spoczywająca 
na mnie odpowiedzialność nie ograniczała się do 
zapewnienia im bezpieczeństwa i nauki, ale także fajnie 
spędzonego czasu, czy odnoszenia wspólnych sukcesów. 
Wszystkie te doświadczenia i pokonane problemy 
pozwoliły mi rozwinąć w sobie szereg umiejętności 
przydatnych w codziennej pracy konsultanta.

Wsparcie KPMG
KPMG docenia nie tylko moje przeszłe doświadczenia, 
ale zachęca, abym kontynuował swoją pasję. Firma ma 
w swych strukturach i finansuje wiele sekcji sportowych, 
poprzez które zachęca pracowników do aktywności 
fizycznej i spełniania się na arenach pozazawodowych.

Dla mnie wsparcie KPMG znaczy bardzo 
wiele, bo pozwala pomimo pełnoetatowej 
pracy w korporacji, ocierać się o sport 
wyczynowy, nawiązywać rywalizację 
z najlepszymi w kraju i reprezentować Polskę 
na najważniejszych regatach zagranicznych, 
o występie w których kiedyś mogłem 
tylko pomarzyć.
Ja z kolei odwdzięczam się dumnie 
prezentując logo KPMG na żaglach, jachcie, 
naszych strojach, a także w relacjach z regat 
– pisemnych, fotograficznych i filmowych, 
trafiających nie tylko na nasz blog czy profil 
na Facebooku, ale także do renomowanych 
żeglarskich pism. I przyznam szczerze, że 
spotyka się to z rosnącym zainteresowaniem 
wśród osób, które mam okazję poznawać.

pasjonaci aHEAD

Sterowanie jachtem wymaga cech przywódczych, szybkiego 
podejmowania decyzji, efektywnego zarządzania i radzenia sobie 
z ciężarem odpowiedzialności – podkreśla Jan Domański 
(na zdjęciu po prawej).
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aHEAD    smart life

Na którą wystawę warto pójść? 
Gdzie w okolicy jest dobre, tajskie 
jedzenie? Jak podczas zakupów 
namierzyć najlepsze promocje? Nie 
musisz od razu rujnować portfela, żeby 
bywać na mieście w fajnych miejscach 
i robić fajne rzeczy. 

BE SMART
LIVE MORE

Nauka języka
Nie masz pieniędzy na indywidualne zajęcia 
z native speakerem, a zależy ci na szlifowaniu 

angielskiego? Twój komputer i smartfon wystarczą 
w zupełności. Dla początkujących świetna będzie strona 
www.learningchocolate.com – są tam ćwiczenia na 
słownictwo i sporo słuchania. Kliknij też koniecznie na 
www.gettinenglish.com – poćwiczysz gramatykę, 
słówka, obejrzysz filmy edukacyjne, a ze strony  
www.slowka.pl możesz dostawać na maila codziennie 
nowe słówka do nauki. Bardziej zaawansowani mogą 
odwiedzić www.elllo.org i www.dailyesl.com – to 
źródło konwersacji między ludźmi z całego świata. Dobry 
słownik ze zwrotami potocznymi i przykładami ich użycia 

Oto tipy, dzięki którym nie tylko atrakcyjnie spędzisz 
wolny czas, ale które sprawią, że będzie ci się też 
łatwiej żyło. W naszym planie znalazło się miejsce i na 
porcję kultury, i na praktyczne wskazówki związane 
z podróżowaniem, i na przewodnik po aplikacjach, które 
warto mieć w swoim smartfonie. Czytaj, testuj, korzystaj!

Tanie podróżowanie
Marzysz o wyprawie na Sri Lankę? A może 
korci cię zlot fanów Star Wars w Londynie? 

Wcale nie musisz przez rok odkładać pieniędzy na ten 
cel. Podstawą jest upolowanie taniego biletu lotniczego. 
Informacje o aktualnych promocjach większości linii 
lotniczych znajdziesz na Facebooku na fanpage'u Tanie 
Loty, Fly4free, Latamy.pl oraz Łowcy Lotów. Włącz 
w ustawieniach powiadomienia z tych stron. Zapisz się 
też na newslettery podróżnicze. A jeśli chcesz szybko i za 
jednym zamachem sprawdzić aktualne połączenia lotnicze 
do konkretnego kraju, wejdź na www.skyscanner.pl 
albo www.esky.pl. Dobrym pomysłem jest zapisanie 
się tam na tzw. alert cenowy. Dzięki temu zostaniesz 
poinformowany mailowo za każdym razem, gdy zmieni się 
cena biletu na lot, którym jesteś zainteresowany. Z kolei 
pomocna wyszukiwarka połączeń kolejowych na całym 
świecie to www.seat61.com.

http://www.learningchocolate.com
http://www.gettinenglish.com
http://www.slowka.pl
http://www.elllo.org
http://www.dailyesl.com
https://www.tanie-loty.com.pl/
https://www.tanie-loty.com.pl/
http://www.fly4free.pl/
http://Latamy.pl
http://lowcylotow.pl/
http://www.skyscanner.pl
http://www.esky.pl
http://www.seat61.com
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będą adresy: www.kupbon.pl i www.pyszne.pl. Masz 
ochotę na pizzę, ale nie wiesz dokładnie skąd najlepiej 
zamówić? Przegląd ofert na www.pizzaportal.pl.  
Warto też wyśledzić targ śniadaniowy w twoim  
mieście (lokalizacje warszawskie i poznańskie są na 
www.targsniadaniowy.pl). To smaczna i różnorodna 
opcja, żeby fajnie zjeść w plenerze.

Zoom na apki
Chcesz mieć kontrolę nad swoimi wydatkami 
i zarządzać kasą? Ściągnij apkę MoneyZoom. 

Z kolei darmowa i przejrzysta Any.Do sprawi, że nie 
zapomnisz o spotkaniu czy kolokwium – z nią stworzysz 
listę zadań, które możesz odhaczać. Szybkie przeglądanie 
informacji z całego świata da ci aplikacja BBC News, 
a dzięki Spotify Music masz bezpłatny dostęp do 
dowolnej, wybranej przez ciebie muzyki. Jeśli denerwują 
cię ludzie głośno gadający przez telefon w autobusie, 
przetestuj na nich apkę NervSounds albo Air Horn 
LOUD (pozwalają emitować głośne irytujące dźwięki). 

Shopping
Jeśli zakupy, to najlepiej w promocji. Na stronach 
www.alerabat.com i www.picodi.com 

w jednym miejscu zgromadzono informacje o aktualnych 
promocjach i rabatach w sklepach stacjonarnych 
i online z modą, obuwiem, sprzętem rtv i agd, salonach 
prasowych itp. Jeśli chcesz upolować jakiś rarytas i nie 
przepłacić, zorientuj się, czy nie ma w twojej okolicy 
wyprzedaży garażowej. Modny jest też swapping, czyli 
wymienianie się ciuchami. Info szukaj na lokalnych 
portalach internetowych i na Facebooku.

Żyj eko
Wśród tipów w ramach hasła „smart life” nie 
może zabraknąć tematu jak być eko. Wystarczy 

wprowadzić kilka zmian w codziennym życiu. Wodę 
oszczędzisz np. montując perlator – nakładkę na kran lub 
prysznic napowietrzającą wodę, a więc ograniczającą 
jej przepływ. Zacznij też pić wodę z kranu zamiast 
butelkowanej. By oszczędzać prąd wyłącz urządzenia 
z trybu czuwania, wyjmuj ładowarkę z gniazdka po 
skończeniu ładowania, używaj pokrywek podczas 
gotowania na kuchenkach elektrycznych, ustaw 
w telefonie poziom wyświetlacza na niższy i zaprogramuj 
szybsze włączanie blokady ekranu, a na noc uruchamiaj 
tryb samolotowy. Co jeszcze? Zrezygnuj z papierowych 
faktur i rachunków, miej zawsze przy sobie płócienną 
torbę i bojkotuj sklepowe foliówki, słoiki po sosie czy 
ogórkach, zamiast wyrzucać, oddaj babci na przetwory, 
przeterminowane leki zwracaj do apteki, a zużyte baterie 
do elektrośmieci. 

to www.urbandictionary.
com. Na YouTube z kolei warto 
subskrybować Arlenę Witt i jej 
kanał „Po cudzemu”. Znajdziesz 
tam kilkuminutowe filmiki, 
w których Arlena w przystępny 
sposób tłumaczy poprawną 
wymowę zwrotów i słówek, 
i dzieli się sprytnymi patentami na 
naukę angielskiego. 

Trochę kultury
Chcesz wiedzieć, jakie 
imprezy odbywają się 

w twoim mieście albo na jaką 
wystawę warto właśnie pójść?  
Te strony będą pomocne:  
www.bilety24.pl lub ebilet.pl. 
Możesz tam też od razu kupić bilet 

na wybrany event. Jeśli wolisz mieć kulturalny rozkład 
jazdy zawsze pod ręką, przetestuj jedną z tych apek na 
telefon: EventInfo – wykorzystując twoją lokalizację 
podpowiada imprezy i koncerty odbywające się w twojej 
okolicy; Going – umożliwia stworzenie własnego 
kalendarza eventowego, możesz za jej pośrednictwem 
też kupić bilety; Coigdzie.pl – to ogromna baza imprez, 
koncertów, spektakli teatralnych, premier kinowych. 

Smaki miasta
Żeby szybko i bez problemu znaleźć restaurację, 
bar, knajpę czy kawiarnię w mieście, w którym 

jesteś, wejdź na stronę www.gastronauci.pl. Jeśli 
chcesz załapać się na promocję i niezłe zniżki, przydatne 

T Y M  WA RTO  Z A I N T E R ES OWAĆ  S I Ę 
T EJ  J ES I E N I :
M o n i ka  B ro d ka  w y s tą p i  w  S a l i  Ko n c e r t o w e j 
F i l h a r m o n i i  N a ro d o w e j  w  Wa rs z a w i e  2 6  p a źd z i e r n i ka , 
a  w  F i l h a r m o n i i  Łó d z k i e j  3 0  p a źd z i e r n i ka ,  D a w i d 
P o d s i a d ł o  w y s tą p i  w  C e n t r u m  S p o t ka n i a  K u l t u r 
w  Lu b l i n i e  2 3  l i s t o p a d a ,  Tw e n t y  O n e  P i l o ts  z a g ra j ą  
3  l i s t o p a d a  n a  To r w a rze  w  Wa rs z a w i e ,  a  2 1  l i s t o p a d a 
w  t y m  s a m y m  m i e j s c u  o d b ę d z i e  s i ę  ko n c e r t  M 8 3 . 
J e ś l i  n i e  b y ł e ś  j e s zc ze  n a  w y s ta w i e  „T i ta n i c .  T h e 
E x h i b i t i o n ” ,  m oże s z  t o  n a d ro b i ć  d o  9  p a źd z i e r n i ka 
( P K i N ,  Wa rs z a w a ) .  Wa r ta  u w a g i  j e s t  t eż  e ks p oz y c j a 
p o ł ą c zo n a  ze  s p e k ta k l a m i  i  p ro j e kc j a m i  f i l m o w y m i 
„W i t ka c y.  A s y m e t r y c z n a  D a m a ”  w  C e n t r u m  K u l t u r y 
Z a m e k  w e  W ro c ł a w i u  ( t r w a  d o  3 0  p a źd z i e r n i ka )  o ra z 
w y s ta w a  „Va n  G o g h  A l i v e”  w  b u d y n k u  Z a b y t ko w e g o 
D w o rc a  G ł ó w n e g o  w  K ra ko w i e  ( d o  2 0  l i s t o p a d a ) .

http://www.kupbon.pl
http://www.pyszne.pl
http://www.pizzaportal.pl
http://www.targsniadaniowy.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.moneyzoom&hl=pl
http://www.any.do/
http://www.bbc.com/news
https://www.spotify.com/pl/
http://nervsounds.softonic.pl//iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foncannoninc.airhorn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foncannoninc.airhorn
http://www.alerabat.com
http://www.picodi.com
http://www.urbandictionary.com
http://www.urbandictionary.com
https://www.youtube.com/user/jezykalnia
http://www.bilety24.pl
http://ebilet.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.eventinfo.android&hl=pl
https://goingapp.pl/set
http://Coigdzie.pl
http://www.gastronauci.pl
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Odsiadka
Za swoje występki (a ma 

ich sporo na koncie) władze 
zdecydowały o osadzeniu 
Andrzeja Pałysa w KPMG 

Tax Technology Center 
w Montvale, New Jersey 
– ośrodku o zaostrzonym 

potencjale technologicznym.
 Czas odsiadki: 3 miesiące, 

bez możliwości wyjścia 
za kaucją.
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STANY,
MY LOVE
Po półtora roku starań trafił na trzy 
miesiące do najbardziej rozwiniętej 
praktyki technologicznej w KPMG 
– do zespołu KPMG Tax Technology 
w Montvale w USA. Dziś Andrzej 
Pałys, Senior Associate w dziale 
podatków KPMG w Polsce, 
opowiada nam o swoich 
doświadczeniach.

Jak doszło do tego, że trafiłeś do 
programu wymiany?
To był długi proces. Takie oddelegowania są 
możliwe dzięki programowi TaxTrek, w ramach 
którego kilka osób rocznie wyjeżdża na  
3-6 miesięcy do innej praktyki KPMG. Zwykle 
jednak nie ma możliwości swobodnego wyboru 
miejsca, które chce się odwiedzić – lokalizacja 
zależy od tego, czy dana praktyka zgłosiła udział 
w programie, czy nie. 
Ponieważ już od jakiegoś czasu myśleliśmy 
o stworzeniu zespołu TaxTech w ramach 
KPMG, to bardzo zależało nam na tym, żeby 
wyjazd odbył się właśnie do takiego zespołu. 
Wybór USA, jako największej praktyki KPMG, 
mającej bardzo rozwinięty i nowoczesny zespół 
technologiczny, narzucał się sam. W efekcie, 
po półtora roku starań, dzięki zaangażowaniu 
partnera mojego zespołu oraz dużym 
zainteresowaniu po stronie amerykańskiej 
stanąłem na lotnisku. 
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Przebywasz w jednym z najbardziej 
rozwiniętych centrów KPMG 

zajmującym się tworzeniem i rozwojem 
oprogramowania podatkowego. Jakie są twoje 
zadania w tym zespole?
Jestem członkiem zespołu Tax Technology Practice. 
Moim głównym zadaniem jest obserwowanie organizacji 
tego zespołu i zdobycie doświadczenia w zakresie 
projektowania, tworzenia i dystrybuowania technologii 
podatkowych. 
Moja praca dzieli się tu na dwa podstawowe obszary 
– pierwszy to zapoznanie się z procesem tworzenia 
aplikacji. Codziennie spędzam sporo czasu z ludźmi 
zajmującymi się poszczególnymi etapami tego procesu: 
od analityków biznesowych, przez deweloperów, po 
osoby odpowiedzialne za kształt umów licencyjnych 
i infrastrukturę. Towarzyszę im w projektach 
(„shadowing”), analizuję tworzone przez nich materiały, 
ale przede wszystkim rozmawiam – o szczegółach ich 
pracy, najważniejszych umiejętnościach, niuansach, które 
mogą zaważyć na efekcie całego projektu. 
Drugim obszarem jest zapoznanie się 
z gotowymi już narzędziami  – w zakresie 
nadzoru nad procesami podatkowymi, 
zaawansowanej analizy danych („Big Data”) 
oraz automatyzacji rozliczeń podatkowych. 
Część z tych narzędzi ma charakter 
globalny i będziemy je wdrażać w Polsce. 
Część to narzędzia lokalne, które są raczej 
inspiracją dla tworzenia naszych autorskich 
rozwiązań. 

Czego chcesz się tu nauczyć i jak 
zamierzasz wykorzystać zdobytą 
wiedzę po powrocie do Polski? 
Przede wszystkim uczę się merytorycznych 
kwestii związanych z zarządzaniem 
procesem tworzenia aplikacji podatkowych 
– od momentu pojawienia się pomysłu aż 
po wdrożenie narzędzia u klienta.
Z wielką ciekawością obserwują też jak 
efektywnie prowadzić współpracę TaxTech 
z departamentami merytorycznymi, 
jak utrzymywać atmosferę sprzyjającą 
innowacjom i wreszcie, jak rozmawiać 
o technologiach z klientami (co wbrew 
pozorom nie jest łatwe). 
Na bieżąco analizujemy te kwestie z resztą 
zespołu TaxTech i staramy się na ich 
podstawie nakreślić najefektywniejszą 

ścieżkę rozwoju naszego zespołu. Analizujemy też 
narzędzia posiadane przez amerykańską praktykę 
i wierzymy, że wiele z nich będzie mogło szybko znaleźć 
bezpośrednie zastosowanie w Polsce. 
W październiku spędzę jeszcze dwa tygodnie w tak 
zwanym Ignition Center w Denver, czyli w centrum 
innowacji, gdzie KPMG pracuje nad najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami w zakresie technologii – nie tylko 
podatkowych. Ta wiedza także będzie niezwykle 
przydatna dla wytyczenia strategii naszego zespołu 
w oparciu o najnowocześniejsze trendy na świecie. 

Jak wygląda twoja codzienność w USA?
Mieszkam w miejscowości oddalonej o 20 km od 
Nowego Jorku. Znajduje się tu jeden z najważniejszych 
kampusów technologicznych KPMG. Nie jest to 
standardowe biuro KPMG – nasz kampus znajduje się 
w przestronnym parku z jeziorem. 
Codziennie zaczynam pracę o 7:30 (godzinę wcześniej  
niż inni, żeby pomimo 6-godzinnej różnicy czasu mieć 
jeszcze możliwość kontaktu z osobami w biurze 
w Warszawie). Potem każdy dzień wygląda nieco 

inaczej – spotykamy się 
w mniejszych lub większych 
grupach projektowych, 
na indywidualnych 
rozmowach. Biorę też udział 
w spotkaniach z klientami. 
Co kilka dni staram się 
opracować najważniejsze 
obserwacje i przesłać je do 
kolegów w Polsce.

A jak spędzasz 
wolny czas?
Weekendy spędzam 
w Nowym Jorku. To 
niesamowita okazja, żeby 
poznać miasto. I to nie tylko 
zobaczyć najważniejsze 
atrakcje, jak Empire 
State Building czy Statuę 
Wolności, ale również 
zatopić się w życiu miasta, 
zwiedzić niesamowicie 
bogate zbiory MET, spędzić 
fascynujące chwile na 
Broadwayu i odpoczywać 
w Central Parku albo na plaży 
na Coney Island. 
Jeden weekend spędziłem 
też w New Jersey, które 

Weekendy spędzam  
w Nowym Jorku.  To 
okazja,  by zatopić się  
w życiu miasta,  spędzić 
chwi le na Broadwayu  
i  odpoczywać  
w Central  Parku.
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okazało się dość górzystym regionem, 
z lasami i wspaniałą panoramą rzeki 
Hudson. W planach mam jeszcze 
Filadelfię, Atlantic City i Cape May. 
Mam nadzieję, że uda mi się również 
zwiedzić Boston i Waszyngton. 

W biurze w Warszawie 
przeszedłeś drogę od 
praktykanta do stanowiska 
senior associate w dziale 
podatków. Czego wymaga 
praca w KPMG, by odnieść sukces?
Moja ścieżka w KPMG była dość standardowa. Zacząłem 
pracę jako praktykant w lipcu 2010 r., więc kilka miesięcy 
temu minęło dokładnie 6 lat, od kiedy tu jestem. W tym 
czasie miewałem zarówno wzloty, jak i potknięcia. 
Podjąłem kilka dobrych decyzji i kilka błędnych. Na 
szczęście tych pierwszych było nieco więcej. 
Wydaje mi się, że w odniesieniu sukcesu najważniejsza 
jest spójna wizja tego, co chciałoby się robić 
w przyszłości, otoczenie się odpowiednimi ludźmi oraz 
cierpliwość i wytrwałość.
Wizję realizuje się głównie przez proaktywne podejście 
i ciągłe poszukiwanie nowych możliwości. Trzeba też 
rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Wbrew 
pozorom to najprostsza część. Trudniejsze jest bowiem 

znalezienie właściwej wizji dla 
siebie – na początku człowiek 
często za słabo zna firmę i rynek, 
żeby to zrobić, później zaś łatwo 
dać się zasypać codziennej pracy, 
w której nie ma miejsca na wizję 
przyszłości. Co więcej, nasz cel 
musi ewoluować razem z firmą 
i rynkiem. 

A kim są odpowiedni ludzie, 
którymi warto się otaczać?

Tu chodzi o zbudowanie sieci kontaktów – osób, które 
będą nas wspierać merytorycznie i nie tylko. Im szersza 
i bardziej zróżnicowana taka sieć, tym lepiej. Ważne też, 
żeby – o ile to możliwe – postarać się o nieformalnego 
mentora, czyli osobę z dużo większym doświadczeniem, 
która może nam doradzać i podpowiadać. Trzeba 
wreszcie dbać o swoją „widoczność” („stay 
knowlegable”), tak aby nasze nazwisko nie było obce 
w firmie i przywodziło na myśl osobę aktywną i godną 
zaufania. 
Do tego wszystkiego trzeba podchodzić z dużą 
cierpliwością. Sukcesu nie buduje się z dnia na dzień, 
trzeba wytrwale dążyć do celu, po drodze ponosząc 
oczywiście porażki, które jednak nie powinny nas zbyt 
mocno demotywować.

Andrzej  Pałys
OD 6 LAT W KPMG, DORADCA 
PODATKOWY W DEPARTAMENCIE 
PODATKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. 

Dotychczas zajmował się głównie 
ulgą technologiczną i projektami 
związanymi z opodatkowaniem 
transferu technologii. Ten rok 
był poświęcony jednak nowemu 
instrumentowi kontroli skarbowej 
– Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu, 
co wiązało się ze ścisłą współpracą 
z departamentem Advisory. Od maja 
2016 r. jest członkiem najmłodszego 
zespołu podatkowego w KPMG – Tax 
Technology, który chociaż obecnie 
najmniejszy, z pewnością zdąży jeszcze 
wiele osiągnąć. Aktywnie uczestniczy 
w życiu firmy – w tym współpracuje 
z innymi managerami w ramach 
projektu Młodych Liderów. 

W odniesieniu sukcesu 
najważniejsza jest spójna 
wizja tego, co chce się 
robić,  otoczenie się 
odpowiednimi ludźmi, 
cierpl iwość i  wytrwałość.



zaplanowany proces zarządzania własnym wizerunkiem 
zawodowym i karierą. Celem tego procesu jest 
osiągnięcie rozpoznawalności, w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Profesjonalnie przygotowana strategia 
komunikacji marki i dobrze poprowadzony proces jej 
budowania, spowodują, że staniemy się rozpoznawalni 
w swoim środowisku zawodowym.

MARKA, CZYLI  JA

W
yobraź sobie sytuację: podchodzisz 
w sklepie do półki ze środkami 
piorącymi. Są ich dziesiątki. 
Wszystkie gwarantują śnieżną biel, 
mają podobne opakowania i cenę. 
Który wybierasz? Ten, który znasz 
i któremu ufasz. Wydobywasz 
z zasobów swojego umysłu symbol 
reprezentujący w danej kategorii 
bezpieczeństwo zakupu oraz efektu 

końcowego, jakim jest czyste i pachnące pranie.  
Ktoś, a dokładnie twórca wybranej przez ciebie marki, 
zadbał o to, byś wybrał właśnie ją. Chociaż brzmi to 
niezbyt zachęcająco, też jesteśmy takimi „proszkami 
do prania”. 

Sztuka budowania
Każdy jest marką, a personal branding, czyli budowanie 
osobistej marki to przemyślany i zaplanowany proces 
zarządzania własnym wizerunkiem i karierą, a także, 
w naturalny sposób, relacjami na gruncie prywatnym. 
Tempo życia nie daje możliwości analizowania 
wszystkich docierających do nas informacji. Jeśli więc 
coś nie jest wystarczająco zauważalne i wyraziste, 
to po prostu nam umyka. Podobnie jest z osobami, 
które spotykamy na swojej drodze. Nie mamy czasu 
i możliwości żmudnie szukać w nich mocnych cech. 
Oni też ich w nas nie dostrzegą, jeśli nasze pozytywne 
strony nie będą widoczne na pierwszy rzut oka. 
Dawne powiedzenie „Jak cię widzą, tak cię piszą” 
jest wciąż aktualne, jednak profesjonalne budowanie 
marki to znacznie więcej niż odpowiedni wygląd czy 
zachowanie. To przede wszystkim umiejętna i spójna 
komunikacja z ludźmi na wielu różnych płaszczyznach. 
Przez tę komunikację człowiek jasno określa, kim 
jest, dokąd zmierza i co może zaoferować innym. 
Personal branding to dobrze przemyślany i dokładnie 

Zbudowanie silnej marki osobistej jest 
niezbędne do efektywnego rozwijania 
kariery zawodowej w coraz bardziej 
konkurencyjnym świecie biznesu.
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1. Cecha wyróżniająca
Podstawą do zbudowania silnej 
marki osobistej jest odkrycie cechy 
wyróżniającej, charakterystycznej 
dla danego człowieka. W obecnym natłoku 
bombardujących nas zewsząd informacji i spotykanych 
ludzi wyróżnić się nie jest łatwo, a wyróżnić pozytywnie 
to już naprawdę sztuka. I zupełnie nie chodzi tu o bycie 
„innym” w znaczeniu „odmieniec” czy „dziwny”, 
nie chodzi o dziwne zachowanie czy ubranie. Chodzi 
o wyróżnienie się poprzez wzbudzenie pozytywnych 
emocji, bo to właśnie emocje powodują, że kogoś 
zapamiętamy na dłużej.

2. Autentyczność
Autentyczność, czyli prawdziwość tego, 
co mówisz, robisz, jak się zachowujesz. 
To podstawa zaufania, warunku do zbudowania pozycji 
lidera w dłuższej perspektywie. To wrażenie, które 
zostawiasz po sobie, gdy wyjdziesz z pokoju czy zmienisz 
pracę. Twoje działania i zachowanie muszą być spójne, 
zgodne z wartościami, które komunikujesz. Jeśli udajesz 
kogoś, kim nie jesteś, łatwo o „wpadkę” i utratę 
mozolnie budowanej marki. Wciąż jesteśmy świadkami 
takich sytuacji. Dostarczyła ich m.in. tegoroczna 
olimpiada, kiedy akcje uznanych polskich ciężarowców 

Najważniejsze
cechy silnej marki 
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spadły z hukiem. Spektakularnym „upadkiem” była też 
ubiegłoroczna historia maratończyka i podróżnika Piotra 
Kuryło. Zaangażowany w akcje społeczne i uchodzący za 
człowieka z sercem na dłoni, pewnego dnia przywiązał 
do bramy schroniska przygarniętego wcześniej psa, 
tłumacząc, że musi wyjechać, a psu „tam będzie lepiej”. 
Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, a sponsorzy 
się wycofali. Marka legła w gruzach.

3. Przydatność i użyteczność
To, co cię wyróżnia, powinno – mówiąc 
kolokwialnie – na coś przydać się innym. 
Twój atrybut ma budzić zainteresowanie i być dla kogoś 
ważny. Dlatego na każdym etapie budowania swojej marki 
warto zadać sobie pytanie „Po co to robię i dla kogo”? 
Silna marka to taka, która ma wpływ na życie innych.  
Nie musisz być marką „światową”. Równie cenne są 
marki niszowe. Dla jednych nasza marka będzie miała 
inną moc niż dla innych. Nie można być interesującym 
i ważnym dla wszystkich. 

Korzyści, które docenisz
Gdy jesteś marką w oczach potencjalnego klienta 
czy partnera biznesowego, masz od początku wyższy 
kredyt zaufania. Nie musisz udowadniać, że znasz się 
na swojej pracy. To komfort zarówno dla niego, jaki i dla 
ciebie. Projekty, które mają największy potencjał to te, 

w których ludzie ze sobą współpracują w oparciu o zaufanie.
Gdy jesteś dobrze wypozycjonowaną marką osobistą, cena 
skorzystania z twoich umiejętności przestaje być głównym 
kryterium wyboru. Na tym np. opiera się współpraca firm 
z tzw. liderami opinii – artykuły lub rekomendacje sygnowane 
przez znane i szanowane osoby generują znacznie większe 
zainteresowanie i zaangażowanie społeczności, dlatego są 
dobrze opłacane.

Marka może być 
słaba lub si lna. 
Si lna wywiera 
wpływ na innych, 
motywuje, 
inspiruje,  jest 
obiektem 
pożądania. 

Jesteśmy
własnymi
markami,
czy tego
chcemy,
czy nie. 

Najważniejszym założeniem przy 
budowaniu własnej marki jest 
autentyczność i temu atrybutowi 
powinniśmy podporządkować wszelkie 
działania. 

Komunikaty, które wysyłasz w świat nie powinny 
mieć charakteru wyłącznie zawodowego. 
Marka osobista, jak sama nazwa sugeruje, ma również 
stronę prywatną.
 
Pokazuj swoje zainteresowania i pasje, 
bo to nie tylko pokazuje tę „ludzką” stronę biznesu, 
który reprezentujemy, ale również poszerza krąg 
potencjalnych odbiorców.

Eksponuj to, co jest twoją siłą, np. jak radzisz sobie ze 
stresem, jak rozwiązujesz konflikty i podejmujesz decyzje. 
Ludzie wprawdzie okazują współczucie, ale identyfikują się 
raczej z tymi, którym się udaje. Pokazywanie siebie, jako 
ofiary serii niefortunnych zdarzeń nie jest dobrą strategią.

Poznaj zainteresowania i potrzeby potencjalnych 
odbiorców i skup się na tym, co was łączy. Nie chodzi 
o to, by na ich potrzeby sztucznie kreować siebie, np. jako 
zapalonego triathlonistę czy ortodoksyjnego weganina, 
ale by znaleźć wspólne obszary zainteresowań. Kochasz 
aktywny tryb życia, pomagasz bezdomnym zwierzakom? 
To wystarczy.

Zadbaj o narzędzie, które umożliwi ci swobodne 
pokazywanie siebie. Najprościej założyć bloga, który 
daje nieograniczone możliwości autoprezentacji. Bądź też 
widoczny w mediach społecznościowych, pamiętając, że 
we wszystkich miejscach komunikaty muszą być spójne. 

Spróbuj zaistnieć jako ekspert na szerszych forach, 
nie ograniczając się wyłącznie do kwestii „ile na tym 
zarobię”. W budowaniu marki własnej ważniejszy jest 
długofalowy cel, niż honorarium za jeden epizod.

Wychodź poza strefę komfortu i stawiaj sobie kolejne 
wyzwania – to najbardziej naturalny pomysł na rozwój, ale 
też magnes, który przyciąga innych.

Jak budować
markę osobistą
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rozwoju rynkowego, zanim przystąpią finansowo 
do wsparcia projektu. Wtedy wkraczam ja. 
Zaczynam od poznania ludzi i rozwiązania nad 
którym pracują. Miałem okazję wspomagać np. 
firmę, która opracowała innowacyjny system 
druku 3D pozwalający, mówiąc ogólnie, na 
drukowanie bardzo wytrzymałych elementów, 
używanych w niezwykle trudnych warunkach 
eksploatacyjnych. Można przy użyciu tej 
technologii wydrukować np. łopatki do silnika 
odrzutowego. Naukowcy opracowali metodę 
domieszkowania stopów w taki sposób, że 
stworzone elementy mogą być wykorzystywane 

w ekstremalnym środowisku. 
Daje to zupełnie nowe możliwości – można wydrukować 
podzespoły o niestandardowym kształcie, czy też 
wykorzystujące niestandardowe systemy chłodzenia, 
niemożliwe do wykonania w trakcie standardowej 
produkcji. Poza tym mamy możliwość wydrukowania 
w całości jednego elementu, zamiast odlewania kilku 
i łączenia ich. Wyeliminowanie spawania czy innych form 
połączeń elementów zazwyczaj pozytywnie wpływa na 
ich wytrzymałość, czy też masę. 
Innowatorzy w start-upach mają wiedzę i cel 
– niejednokrotnie postawiony cel odnosi się jednak do 
osiągnięcia pewnego dokonania naukowego, niezależnie 
od uzasadnień biznesowych za tym stojących. Aby 
przełożyć ich dokonania na dochodowy biznes, często 
pomocna okazuje się moja praca.

P
racuję w dziale Management Consulting, 
Strategy and Operations, Business 
Performance Services, gdzie wykonuję 
projekty w ramach bardzo różnych sektorów. 
Zajmuję się między innymi komercjalizacją 
projektów z dziedzin takich jak nowe 
technologie, energetyka czy telekomunikacja. 
Często wiąże się to z pracą ze start-upami, 
a to daje mi wiele satysfakcji.

Zgłaszają się do nas firmy, które chcą się przekonać, czy 
innowacyjny produkt, nad którym pracują, ma szansę 
zaistnieć na rynku – krótko mówiąc, czy można na nim 
zarobić. Czasem są to uczelnie, których naukowcy pracują 
nad innowacją, bywa też, że różne instytucje potrzebują 
weryfikacji pomysłu na biznes bądź opracowania strategii 

Pełzanie materiału w kotłach energetycznych, 
konstrukcje silników odrzutowych czy sterowniki 
wykorzystywane w fotowoltaice – między innymi 
na takie tematy mogę rozmawiać z absolwentami 
politechnik, choć mam wykształcenie biznesowe. 
Wykonując swoją pracę dużo się uczę i poznaję 
różne dziedziny wiedzy. Spotykam też 
niezwykłych, kreatywnych ludzi oraz takich, 
którzy plik Excela wysyłają… faksem.

PERYPETIE
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Wynalazki, z którymi mam styczność, 
zazwyczaj robią na mnie wrażenie – ale 
muszę znaleźć odpowiedź na zasadnicze 
pytanie: czy rynek rzeczywiście potrzebuje 
takich rozwiązań?
Jednym z początkowych etapów jest 
weryfikacja – sprawdzam, czy coś podobnego 
nie zostało już gdzieś wdrożone. Prowadzę 
konsultacje z innymi naukowcami, aby 
przekonać się, na ile jest to innowacyjne 
rozwiązanie. Istotne jest również ustalenie, jak 
wygląda rynek w danym obszarze, jakie trendy 
na nim panują i jak będzie wyglądał za kilka, 
czy też kilkanaście lat. Następnie muszę się 
przekonać, czy rynek będzie zainteresowany 
analizowanym rozwiązaniem. Bywa tak, że 
produkt, który wydaje się bardzo ciekawym 
rozwiązaniem, tak naprawdę nie odpowiada na 
potrzeby rynkowe. Zdarza się też, że produkt 
mimo lepszych właściwości może nie być 
pozytywnie przyjęty przez rynek z uwagi na np. 
wysokie koszty produkcji, a co za tym idzie, 
wysoką cenę. Wtedy kluczowe jest np. jak 
nowy produkt wpłynie na koszty eksploatacji 
i pozostałe koszty operacyjne – może się 
okazać, że mimo większych wydatków 
ponoszonych na zakup nowego rozwiązania, 
długoterminowo przyniesie ono wymierne 
korzyści finansowe. 
Kontaktuję się z firmami z branży, aby poznać 
ich opinie na temat obecnie stosowanych 
rozwiązań i technologii. Poznaję problemy, 
z jakimi dziś trzeba się borykać oraz badam 
zainteresowanie nową technologią. Zakładając, 
że rozwiązania „mojego” start-upu są 
droższe, muszę zbadać, jakie mają przewagi 
konkurencyjne. Dlaczego branża miałaby je 
kupować? Jeśli te przewagi nie zrekompensują 
ceny, biznes się nie uda. 
Bywa też i tak, że przekazuję ludziom bardzo 
zaangażowanym w projekt, którzy dokonali 
czegoś ciekawego, analizy wskazujące na niski 
potencjał biznesowy rozwiązania w danym 
momencie. 

Współpraca ze start-upami to zawsze ciekawe wyzwanie. 
Zdobyłem sporo fachowej wiedzy, wykonałem mnóstwo ciekawej, 
ale bywało, że też i żmudnej pracy, aby dowieść, że analizowane 
projekty mają szansę na biznesowy sukces. 
Lubię po czasie zajrzeć na strony firm, którymi się zajmowałem, 
gdy były na etapie start-upów. Mają nowe witryny internetowe, 
działy handlowe, dystrybucję – czego nie mieli wcześniej. Tak więc 
rozwijają się pomyślnie. 

Taką satysfakcję można mieć po czasie, ale w trakcie projektu 
nie brakuje wyzwań. Czasem nadchodzą one z zupełnie 
nieoczekiwanej strony. Gdy badałem możliwość komercjalizacji 
innowacyjnego sterownika do akumulatorów podłączonych 
do instalacji fotowoltaicznej, doszliśmy do wniosku, że duży 
potencjał tkwi w zastosowaniu go w instalacjach zasilających 
aktywne znaki drogowe, które nie mają łatwego dostępu do sieci 
trakcyjnej. To takie znaki, które mrugają lub wyświetlają pożądaną 
w danej chwili informację dla kierowców. Musiałem zbadać 
potencjał rynku. Okazało się, że objęcie badaniem wszystkich dróg 
(krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) wymaga 
ode mnie zdobycia informacji od około 
tysiąca (sic!) instytucji – zarządców 
tych dróg.
Zrobiłem więc interaktywną ankietę 
w Excelu, gdzie kolejne pytania 
wyświetlały się w zależności od 
odpowiedzi na poprzednie i takie 
cudo rozesłałem do tysiąca urzędów. 
I wtedy dowiedziałem się, że… 
w biurze mamy faks. Nigdy z niego 
nie korzystałem i nawet nie miałem 
świadomości, że go posiadamy. 
A dowiedziałem się dzięki temu, że 
burmistrz jednej z gmin wydrukował 
arkusze z Excela, wypełnił je 
ręcznie i przefaksował, załączając 
własnoręcznie zrobione zdjęcia 
znaków w gminie… 

Materiałoznawstwo, lotnictwo, infrastruktura 
drogowa – znam się na tym, bo w KPMG 
każdy projekt to wyzwanie.

MIĘDZYSEKTOROWE

Patrick Kaminski
Senior Consultant  

w dziale Management 
Consulting, Strategy and 

Operations, Business 
Performance Services

w KPMG



Wygodne dokształcanie 
i księgarnia zawsze 
pod ręką
Możemy wygodnie zdobywać wiedzę, czytając 
książki na smartfonie. Jeśli interesują nas pozycje 
anglojęzyczne, aplikacja Kindle ze smartfona uczyni 
księgarnię. Ciekawy sposób czytania – głównie, 
choć nie tylko, w języku polskim – oferuje aplikacja 
Legimi. Możemy tam kupować e-booki, jak 
w każdej innej tego typu e-księgarni, ale warte 
rozważenia jest rozwiązanie abonamentowe. 
Płacimy stałą kwotę co miesiąc i możemy bez limitu 
czytać tyle książek, ile chcemy (choć w tańszych 
abonamentach jesteśmy ograniczeni liczbą stron,  

ale nie liczbą pobranych tytułów). Gdy np. po 
20 stronach lektury stwierdzimy, że ta pozycja 
nie pomoże nam w zawodowych wyzwaniach, 
pobieramy kolejną książkę. To działa bardziej jak 
biblioteka niż księgarnia. 

Taką aplikację możemy zainstalować jednocześnie 
na smartfonie, tablecie, komputerze oraz oczywiście 
na czytniku e-booków, i korzystać z tego urządzenia, 
którym w danej chwili dysponujemy. 
Jeśli niewygodne jest czytanie książek na 
smartfonie (białe świecące tło męczy wzrok), 
możemy zastosować prostą sztuczkę: niezależnie 
od pory dnia, ustawiamy tryb nocny – białe litery na 
czarnym tle. Na dłuższą metę jest to rozwiązanie 
bardziej przyjazne dla oczu.

Szlifowanie języka
Uczyć się warto cały czas, a wdrożenie tego 
banalnego acz prawdziwego stwierdzenia 
w życie zapewni nam szeroki zestaw 
aplikacji. Do nauki słówek, z którymi mamy 
problemy, przyda nam się Memrise. 
Aplikacja oferuje naukę około 100 języków. 
Bardzo popularna i wysoko ceniona jest 
również Duolingo, uznana przez „The 
Wall Street Journal” za najlepszą aplikację 
do nauki języków obcych. Do szlifowania 
angielskiego przydać nam się może również 
Quizlet oraz eTutor.
Znajomości języka nie zastąpią, ale z opresji 
mogą nas wybawić aplikacje takie jak 
Translator, Tłumacz i tym podobne. 
Możemy się nimi posiłkować, jeśli podczas 
zebrania czy telekonferencji w obcym języku 
padnie słowo, którego nie zrozumiemy. 
Nie przetłumaczą nam wprawdzie dobrze 
długiego monologu, ale na pewno się 
przydadzą, bo zaczynając pracę możemy się 
spotkać ze słownictwem, z którym wcześniej 
nie mieliśmy do czynienia. 
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APKI TO  OGARNĄ!

Poznaj
już dziś aplikacje, 
bez których nie 
obejdziesz się, gdy 
rozpoczniesz pracę 
w korporacji 
(i nie tylko).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=pl
http://www.legimi.com/
https://www.memrise.com/
https://pl.duolingo.com/
https://quizlet.com/
https://www.etutor.pl/
https://translate.google.pl/


Skanowanie 
na żądanie
Warto mieć w smartfonie zainstalowany 
przenośny skaner – w sytuacji, gdy trzeba 
przesłać komuś szybko dokument, nie 
ma lepszej metody. Aplikacje tego typu 
współpracują z aparatem fotograficznym 
w telefonie. Wysoko oceniana jest aplikacja 
Office Lens, popularne też są Turbo 
Scan, ScannerPro czy GeniusScan. 
Dzięki nim zdjęcie możemy zapisać 
w formacie pdf, zastosować filtry, które 
wyostrzą tekst. Tego typu aplikacji – a jest ich 
znacznie więcej – można również używać do 
sfotografowania zapisanej podczas szkolenia czy 
zebrania tablicy, aby nic nam nie umknęło. Przy 
dobrym oświetleniu i nabraniu odrobiny wprawy 
jakość tak „zeskanowanych” dokumentów może 
być naprawdę dobra.
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Notatnik zawsze pod ręką
Notujesz na komputerze w biurze, czytasz i uzupełniasz 
notatki na smartfonie w tramwaju, albo na domowym 
laptopie, przygotowując się do następnego dnia pracy? 
Największą zaletą notatników takich jak Evernote czy 
OneNote jest to, że zapisujesz dane w chmurze, masz 
więc do nich dostęp ze wszystkich urządzeń. Mogą to 
być notatki (nawet odręczne), listy zakupów bądź spraw 
do załatwienia, a nawet rysunki, na podstawie których 

stworzysz prezentację. Microsoftowy OneNote ma 
dodatkowo tę zaletę, że dobrze współpracuje z nową 
przeglądarką Edge (element systemu Windows 10).  
Umożliwia ona robienie notatek na stronach 
internetowych (to praktyczne, gdy odpowiadasz za 
internetowy projekt) i zapisywanie ich w OneNote. 
Te informacje można też udostępniać innym 
osobom, zaangażowanym w projekt.

Zarządzanie 
projektem i czasem
Niektórzy „ogarniają” nawet bardzo duże 
projekty, posługując się stosem kartek oraz 
setkami e-maili wysyłanych do kilkunastu 
adresatów. Są jednak znacznie praktyczniejsze 
rozwiązania. Najpopularniejsza aplikacja do 
zarządzania projektami to Trello. Umożliwia 
tworzenie tablic ułatwiających zorganizowanie 
projektu, nad którym pracujemy. Możemy 
zaprosić wszystkich, którzy uczestniczą 
w zadaniu, aby koordynować wspólną pracę. 
Ułatwi to funkcja przypisywania zadań sobie 
i innym, a także komentowania postępów. 
Można się wymieniać plikami, zapisywać je 

na Google Drive i Dropboksie.
Do wyboru są też podobne 
rozwiązania, jak Slack, Asana, 
Podio, BugHerd. Tym, którzy chcą 
organizować głównie swój czas, a nie 
innych, nadawać zadaniom priorytety 
i zapisywać postępy w pracy, przyda się 
również aplikacja 2Day.

Połączenie komputera 
ze smartfonem
Smartfon to drugi komputer (a często pierwszy, bo 
zawsze pod ręką), który ma jednak pewne ograniczenia: 
stosunkowo mały ekran, mniej wygodna klawiatura. Gdy 
więc siedzisz przed laptopem, dzięki aplikacji AirDroid, 
możesz połączyć oba urządzenia. Komunikaty z telefonu 
zobaczysz na monitorze komputera. Możesz też z laptopa 
zarządzać systemem Android, wysyłać SMS-y, przenosić 
pliki, przeglądać kontakty, a adresy URL przesyłać 
z telefonu i otwierać w przeglądarce na komputerze.

Media pod kontrolą
Są zawody, które wymagają bycia na bieżąco. Nie zawsze 
jednak masz czas, aby aktywnie śledzić wpisy w mediach 
społecznościowych. Pomocny będzie Tagboard, czyli 
wyszukiwarka hashtagów. Bez problemu znajdziesz dzięki 
niej wszystko, co zostało oznaczone wybranym przez 
ciebie hashtagiem na Facebooku, Twitterze, Google+, 
Instagramie, YouTube czy Vimeo. Jeśli musisz prowadzić 
monitoring na szerszą skalę, umożliwią ci to alerty 
Google'a (https://www.google.pl/alerts). Wpisujesz 
słowa kluczowe, a Google przesyła Ci e-mailem wszystkie 
wiadomości, które zdołał zindeksować. Ustawiasz tylko 
częstotliwość takich powiadomień. Liczba alertów jest 
dowolna, więc do każdego projektu możesz ustawić 
inną. Nie zastąpi to oczywiście profesjonalnego – i dość 
drogiego – monitoringu mediów, ale stanowi niezły 
substytut. Przyda się również aplikacja Flipboard. 
Określamy w niej źródła informacji z różnych dziedzin 
i czytamy je w jednym miejscu. Możemy stworzyć coś 
na kształt portalu/czasopisma, w którym będą wszystkie 
informacje związane z wykonywanym przez nas zawodem.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piksoft.turboscan&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piksoft.turboscan&hl=pl
https://readdle.com/products/scannerpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=pl
https://evernote.com/intl/pl/
https://www.onenote.com/
https://trello.com/
https://www.google.com/intl/pl_pl/drive/
https://www.dropbox.com/home
https://slack.com/
https://www.asana.com/
https://podio.com/
https://bugherd.com/
https://www.2day-app.com/
http://web.airdroid.com/
https://tagboard.com/
https://www.google.pl/alerts
https://www.google.pl/alerts
https://www.google.pl/alerts
https://flipboard.com/
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– Głównym zadaniem 
Ambasadora KPMG jest 
budowanie wizerunku firmy na 
uczelni oraz kontakt z kołami 
i organizacjami studenckimi, 
a także biurami karier – mówi 
Grzegorz Wacławiak, student III 
roku Finansów i Rachunkowości 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu, były Ambasador 
KPMG, a obecnie Koordynator 
Ambasadorów. – Podczas pracy 
ambasadora aż siedmiokrotnie 

zorganizowałem na swojej uczelni standy KPMG. 
Żeby je nagłośnić i przyciągnąć interesujących firmę 
ludzi urządzałem minikonkursy i inne aktywności dla 
studentów oraz intensywnie promowałem te wydarzenia 
w social mediach. 
Wydarzeniami, które dziś wspomina jako największe 
wyzwanie było zorganizowanie trzydniowego standu 
KPMG promującego konkurs podatkowy „Tax’n’You” 
oraz organizacja „Dnia z KPMG”. Oba te wydarzenia 
były dobrze nagłośnione w mediach społecznościowych 
oraz obfitowały w atrakcje, które przyciągnęły wielu 
uczestników. Studenci rozwiązywali kazusy podatkowe, 
albo brali udział w grze „Milionerzy”, w której mogli 
wykazać się swoją wiedzą z zakresu ekonomii. 

Działania Grzegorza Wacławiaka to dobry 
przykład skutecznej pracy Ambasadora, który 
realizuje swoje zadania na kilka sposobów:

W ramach programu docieramy do potencjalnych 
Ambasadorów KPMG – aktywnych studentów, 
działających w organizacjach studenckich, udzielających 
się w mediach społecznościowych, organizujących 
konferencje i inne wydarzenia na swoich uczelniach. 
Szukamy osób, które będą potrafiły wspomóc nas 
promocyjnie oraz pomogą dotrzeć do grup studentów 
z interesujących KPMG kierunków. 

Ambasadorzy to oczy i uszy firmy na 
uczelniach. Dostarczają wiedzy o tym, czego studenci 
oczekują od potencjalnego pracodawcy, czego chcą 
się dowiedzieć o firmie, w jaki sposób chcą się z nią 
kontaktować. Przekazują też informacje o potrzebie 
merytorycznego wsparcia studentów w przełożeniu 
wiedzy teoretycznej na praktykę stosowaną w pracy. 
Swoim kolegom-studentom opowiadają zaś, jak 
wygląda praca w KPMG.

Ambasadorzy KPMG to prestiżowy program 
dla studentów II i III roku, który pozwala 
im poznać specyfikę pracy w branży 
audytorsko-doradczej. Dla KPMG program 
jest elementem employer brandingu, czyli 
budowania wizerunku pracodawcy wśród 
studentów wielu uczelni. 

OCZY   I USZY   KPMG

Grzegorz 
Wacławiak
Student 
III roku Finansów 
i Rachunkowości 
na Uniwersytecie 
Ekonomicznym 
w Poznaniu, były 
Ambasador KPMG,  
a obecnie Koordynator  
Ambasadorów.
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•  działa na portalach społecznościowych, zapewniając 
KPMG precyzyjne dotarcie do interesujących 
grup studentów, m.in. w zamkniętych grupach na 
Facebooku, gdzie informuje o działaniach firmy, np. 
o tym, kiedy KPMG pojawi się na danej uczelni i jakie 
atrakcje będą się z tym wiązały,

• organizuje standy na uczelniach, 
•  informuje studentów, jak wygląda proces rekrutacji 

w KPMG,
• uczestniczy w targach pracy.

Ambasadorzy realizują też autorski projekt, którego 
celem jest budowanie wizerunku KPMG na uczelniach. 
Ambasador zgłasza taki pomysł do KPMG i po 
zaakceptowaniu, otrzymuje merytoryczne wsparcie oraz 
dofinansowanie na realizację projektu od A do Z.

Dla studentów zaangażowanych do programu współpraca 
ta jest szansą poznania firmy od środka – jej atmosfery, 
wymagań, ścieżki karier i awansów. Dziś niektórzy 
z byłych Ambasadorów to pracownicy KPMG, którzy po 
programie przeszli praktyki i już zostali w firmie. – Dzięki 
programowi poznałem wielu pracowników KPMG, od 
asystentów po partnerów – mówi Grzegorz Wacławiak. 
– Rozmowy z nimi pomogły mi lepiej zrozumieć branżę 
audytu. Dzięki tej pracy znacznie rozwinąłem też swoje 
zdolności organizatorskie i negocjacyjne – dodaje.

To niejedyne korzyści, które 
odnosi Ambasador. KPMG 
każdemu gwarantuje także:
•  stypendium ambasadorskie, 

wypłacane co miesiąc przez 
cały okres trwania programu,

•  voucher na zagraniczne 
wakacje dla najbardziej 
aktywnego Ambasadora 
i jego osoby towarzyszącej 
do zrealizowania po 
zakończeniu programu,

•  welcome pack, a w tym 
m.in. iPad – narzędzie 
pracy Ambasadora na czas 
trwania programu,

•  legitymację 
Ambasadora KPMG oraz 
komplet wizytówek,

•  doładowanie karty 
miejskiej przez cały okres 
trwania programu,

•  wyjazdy integracyjne 
i szkolenia merytoryczne,

•  atrakcyjne bonusy w postaci upominków dla 
najbardziej aktywnych Ambasadorów,

•  certyfikat uczestnictwa w programie 
„Ambasadorzy KPMG”,

•  bezpośredni kontakt z pracownikami firmy i możliwość 
poznania firmy „od kuchni”,

•  możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu 
projektów i stworzenia sieci kontaktów biznesowych 
w oparciu o szeroką współpracę KPMG ze 
środowiskiem akademickim.

Grzegorz Wacławiak ma nadzieję, że z KPMG zwiąże 
swoją zawodową przyszłość. Podobnie jak inni 
Ambasadorzy ma dwie ścieżki rozwoju:
•  w kierunku biznesowym: audyt, doradztwo 

podatkowe, doradztwo gospodarcze lub
•  w obszarze marketingu: promocja, budowa marki 

pracodawcy, organizacja eventów. Wiedza nabyta 
podczas programu daje już podstawy do rozwoju 
w tym kierunku.

W tym roku objął nowe stanowisko, stworzone przez 
KPMG – Koordynatora Ambasadorów. Koordynator jest 
osobą, która zarządza pracą wszystkich Ambasadorów 
na wszystkich uczelniach w całej Polsce. Dba 
o ich kalendarze i pilnuje, by realizowali wszystkie 
projekty. Jego zadaniem jest też przygotowanie ich 

do realizowania projektów, 
czyli m.in. poinformowanie, 
jak powinien wyglądać stand 
KPMG na uczelni, gdzie należy 
go ustawić, co przygotować, 
by stoisko było atrakcyjne, 
jakie materiały zgromadzić. 
Ma im służyć swoją wiedzą 
i doświadczeniem z całorocznej 
pracy jako Ambasador oraz 
pomagać rozwiązywać problemy 
organizacyjne i kwestie formalne 
z administracjami uczelni.

Grzegorz Wacławiak na 
stanowisko Koordynatora 
został wybrany przez zespół 
employer brandingu spośród 
Ambasadorów pracujących dla 
KPMG w poprzednim roku: 
uznano go za najaktywniejszego 
Ambasadora, z największą 
inicjatywą, innowacyjnymi 
rozwiązaniami problemów 
i autorskimi pomysłami.

Zapraszam wszystkich
tegorocznych 

Ambasadorów KPMG do 
kontaktowania się ze mną 
i  zapewniam, że w każdej 

sytuacj i  będę im służył 
radą i  pomocą 

w wypełnianiu ich zadań.
Grzegorz Wacławiak

OCZY   I USZY   KPMG
ambasadorzy KPMG aHEAD



Co powinieneś zrobić, jeśli jesteś 
purystą językowym i korporacyjna 
gwara rani twoje uszy? Od skrótów 
jeszcze gorsze są dla ciebie 
zapożyczenia z angielskiego nawet 
tych wyrazów, które mają swój 
polski odpowiednik? Masz niewielkie 
możliwości – dziesiątki czy nawet 
setki ludzi nie zmienią dla ciebie 

języka, którym się posługują i dzięki 
któremu dobrze się rozumieją. Możesz 
– a nawet powinieneś – unikać 
korpomowy poza pracą. Wiele osób 
mogłoby cię nie zrozumieć. Poza 
tym nie ma sensu przenosić tego 
języka w inne otoczenie. Natomiast 
w pracy możesz ponglish stosować 
z umiarem. Jeśli powiesz, że idziesz 

na spotkanie zamiast na meeting, 
wszyscy cię zrozumieją. 
Jednak można się założyć, że po paru 
tygodniach spędzonych w korporacji 
nie będziesz miał już ważnej 
wideokonferencji, tylko ważnego kola. 
Tak jest krócej, wygodniej no i nikt 
się nie zdziwi, że używasz tak rzadko 
spotykanych słów.

30 aHEAD

aHEAD    z przymrużeniem oka

PRZECZYTAJ
TO ASAP
jeśli dostałeś właśnie worka w korpo...

KPI
FY

I

O ile większość zwrotów można zrozumieć i nawet się 
do nich przyzwyczaić, to najwięcej problemów nowi 
pracownicy mają zazwyczaj ze skrótami. A pełnią one 
istotną rolę szczególnie w komunikacji mailowej.

Kolejnym skrótem, który ma duże 
znaczenie dla terminu wykonania 

projektu, jest EOD – End Of 
the Day. Nie powinniśmy 

wychodzić z pracy nie kończąc 
powierzonego nam zadania.

Bez wątpienia znacznie częściej będziesz 
miał kontakt z PM-em. Product Manager 

lub Project Manager koordynuje pracę 
nad produktem lub projektem. Spina 

pracę kilku działów, nadzoruje postępy 
i raportuje przełożonym.

Jeśli natomiast 
w korespondencji znajdzie 
się FYI, to nie oznacza 
on zakazu informowania 
o wiadomości, a raczej 
przekazanie informacji, 
która dotyczy danej osoby, 
sytuacji. To skrót od For 
Your Information – do 
twojej wiadomości. 

Dodając do maila załącznik, 
możesz dopisać PFA, aby zwrócić 
odbiorcy uwagę, żeby na pewno 
go otworzył. To skrót od Please 
Find Attached.

Możesz też otrzymać KPI – Key Performance Indicators, czyli 
kluczowe wskaźniki efektywności. Służą do mierzenia realizacji 
celów. Mogą być finansowe, np. przychód na takim a takim 
poziomie lub procentowe – wzrost sprzedaży np. o 15 procent. 
Ustalane są dla całej organizacji, jak i poszczególnych działów, 
a w zależności od stanowiska, nawet dla konkretnego pracownika. 
W przypadku sprzedaży może to być liczba przygotowanych ofert, 
zdobytych klientów czy finansowy wynik sprzedaży.

COO/CEO

Warto zweryfikować 
informacje, 
które otrzymałeś 
z dopiskiem AFAIK 
– z tego, co wiem, 
As Far As I Know. 
Natomiast opinii 
opatrzonej skrótem 
IMHO, nie traktuj 
jak wyroczni. Ktoś 
wyraża swoje 
zdanie, w dodatku 
skromne – In My 
Humble Opinion.

PFA

PM

Zadania możemy otrzymać 
od bezpośredniego 
przełożonego lub z samej 
góry, czyli najczęściej od 
COO. Chief Operating 
Officer jest z ramienia 
zarządu odpowiedzialny za 
bieżące, sprawne działanie 
firmy. Znacznie bardziej jest 
prawdopodobne, że to on się do 
ciebie zwróci, a nie CEO, Chief 
Executive Officer, czyli po 
prostu prezes.

EO
D

AFAIK/

IMHO

Nie da się ukryć, że posługując 
się korpomową można przekazać 

informacje w zwięzły sposób. 
Wystarczy napisać ASAP 

– As Soon As Possible – aby 
odbiorca miał świadomość, 

że coś jest do zrobienia na już, 
najszybciej, jak to możliwe.



POMOCNE PODCZAS NAUKI I PISANIA 
PRAC DYPLOMOWYCH 

Ocena rzeczywistej wartości 
inwestycji infrastrukturalnych

Ubezpieczenia w zasięgu ręki – czy aplikacje 
mobilne otworzą nowe możliwości przed 
ubezpieczycielami w Polsce

Rynek private equity w Polsce 2016
Trendy i szanse rozwoju

Kreatywny CIO – dyrektor IT

Raporty kwartalne „Branża motoryzacyjna”

Zachęcamy was 
do bezpłatnego 
korzystania z naszych 
profesjonalnych 
raportów branżowych, 
które umożliwią 
wzbogacenie waszych 
prac o aktualne dane 
i analizy rynkowe.

RAPORTY KPMG 
zobacz nasze 
raporty
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