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Drodzy studenci! 
Zapraszam do lektury kolejnego wydania 
magazynu „aHead” – kwartalnika dla studentów, 
przybliżającego specyfikę pracy w branży 
audytorsko-doradczej.
W wiosennym numerze możecie przede 
wszystkim bliżej przyjrzeć się specyfice 
zawodu doradcy podatkowego – Michał Mrozik, 
Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego 
KPMG podpowiada, jakie cechy, kompetencje 
i umiejętności niezbędne są do wykonywania 
tej niezwykle wymagającej profesji oraz jak 
przygotować się do egzaminu na doradcę. 
Z kolei w wywiadzie „Podatki to sztuka” wraz 
z Agnieszką Osik, Konsultantem w zespole 
Cen Transferowych opowiadamy o jednym 
z najgorętszych obecnie tematów podatkowych.

O swojej pierwszej pracy w czasie studiów czy 
wakacji opowiedzieli Piotr Wodecki, Supervisor 
w dziale Doradztwa Podatkowego, Aleksandra 
Suchorzewska, Starszy Menedżer w dziale Usług 
Doradczych oraz Anna Paszkiewicz, Starszy 
Menedżer w dziale Audytu. Sprawdźcie, jak 
pierwsze pieniądze zarabiali nasi menedżerowie 
i jak wspominają ten czas.

KPMG jako międzynarodowa sieć firm daje 
szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego 
w wielu różnych krajach. W tym numerze 
o swojej drodze do warszawskiego biura oraz 
o życiu w Polsce opowiada w wywiadzie Andrea 
De Gaspari, Starszy Menedżer w dziale Usług 
Doradczych KPMG w Polsce.
W sekcji „Pasjonaci” możecie z kolei przeczytać 
o sportowych wyzwaniach Antoniego Omondi 
z zespołu Risk Advisory Services, który poza 
pracą w KPMG rozwija też swoją karierę 
zawodnika futbolu amerykańskiego.

Na koniec – coś dla odprężenia. Zachęcam do 
skorzystania z naszego „Kulturalnego rozkładu 
jazdy” oraz sprawdzenia, które z proponowanych 
przez nas gadżetów przydadzą się wam w pracy 
i nauce lub ułatwią codzienne życie.

Zapraszam do lektury 

Jacek Bajger
Partner w dziale Doradztwa Podatkowego,  

szef zespołu Cen Transferowych
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24 PROGRAM KPMG

For Ladies
Poznaj kobiety, które osiągnęły 
sukces w biznesie

26 TECH & APPS

Studenckie gadżety
W które urządzenia 
warto zainwestować?

4 W SKRÓCIE
Tu się sprawdzisz! 

Zaplanuj czas na wiedzę

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

12 PASJONACI

Amerykański kop do pracy  
Antoni Omondi

9

19

MERITUM

WYWIAD

Doradca podatkowy – zawód zaufania
Odpowiednie wykształcenie nie wystarczy 

– niezbędna jest praktyka

Dolce vita w Warszawie 
Andrea De Gaspari

16 PIERWSZA PRACA
MENEDŻERA

Opowiadają:
Aleksandra Suchorzewska,

Anna Paszkiewicz, Piotr Wodecki  
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XX Ogólnopolski Konkurs na Glosę 
20 maja 2017 
Na etapie eliminacyjnym uczestnicy muszą napisać 
glosę do jednego z orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, 
administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. 
Do finału konkursu, w którym jury spośród finalistów  
wybiera autora najlepszej glosy przechodzą autorzy pięciu 
najlepszych prac (po jednej osobie z każdej dziedziny). 
Uroczysta gala wieńcząca konkurs, podczas której ma miejsce 
wręczenie nagród w tym roku odbędzie się w mieście królów 
– Krakowie. 

glosa.elsa.org.pl

 IX Dzień Marketingowy 
26-27 kwietnia 2017
IX Dzień Marketingowy to cykliczny projekt przeprowadzony 
w formie 4-godzinnych warsztatów, który wbrew nazwie 
składa się z aż dwóch dni szkoleń prowadzonych przez 
najwybitniejszych specjalistów z branży marketingu. 
Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów 
zainteresowanych marketingiem, chcących poszerzać swoją 
wiedzę i budować sieć kontaktów biznesowych. Szkolenia 
odbędą się w Lublinie na terenie Kampusu UMCS. 

facebook.com/knzim

Consulting Challenge 
21-22 kwietnia 2017 
Consulting Challenge to wydarzenie dotyczące wyzwań 
w biznesie. Pierwsza odsłona to konferencja, podczas której 
studenci dowiedzą się z jakimi wyzwaniami spotykają się 
specjaliści z różnych branż. Druga część to konkurs dla 
najzdolniejszych studentów, którzy przedstawią swoje 
rozwiązania dyrektorom działów strategii dużych marek. 
Wydarzenie odbędzie się 21 i 22 kwietnia w warszawskim 
Warsaw Spire i jest organizowane przez SKN Konsultingu ze 
Szkoły Głównej Handlowej.

consultingchallenge.pl

CEE Business Conference 
13-14 maja 2017
CEE Business Conference to pierwsza edycja 
międzynarodowej konferencji, w której 13 i 14 maja 
na terenie Campus Warsaw weźmie udział ponad 
200 studentów z 16 krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie 
idei przedsiębiorczości, innowacyjności i zapoznanie 
uczestników z zasadami funkcjonowania biznesu w regionie 
CEE. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, panelach 
i wykładach prowadzonych zarówno przez ekspertów ze 
świata biznesu, jak i przedstawicieli instytucji rządowych 
i pozarządowych. Organizatorom zależy na pokazaniu 
Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca atrakcyjnego 
do prowadzenia działalności – zwłaszcza z wykorzystaniem 
nowatorskich pomysłów.

ceebc.info

Bieg Konsultanta 
12 maja 2017
Bieg Konsultanta to zupełnie nowa inicjatywa Stowarzyszenia 
Cognitis na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 
w ramach projektu Złap Konsulting. To innowacyjna gra 
miejska, podczas której uczestnicy mogą poznać tryb i specyfikę 
pracy konsultanta. Uczestnicy rozwiązują część rozbudowanego 
case study, aby poznać różne aspekty obszaru doradztwa, m.in. 
podatki, audyt, doradztwo biznesowe czy strategiczne. Bieg to 
świetna okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności analityczne, 
a jednocześnie zadbać o wiosenną formę!
Zapisy indywidualne i drużynowe trwają do 4 maja.

cognitis.pl

Zapraszamy na kolejne 
konferencje, warsztaty i projekty 
studenckie. Oto krótki przegląd 
wydarzeń, podczas których 
będzie można wymienić się 
wiedzą, doświadczeniami oraz 
podnieść swoje kompetencje.

Konferencje, warsztaty i inne 
wydarzenia na uczelniach to dobry 
wstęp do kariery.

TU SIĘ SPRAWDZISZ!
Zaplanuj czas na wiedzę

aHEAD   w skrócie
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brały w niej udział podmioty niezależne. Aby firma 
mogła się uchronić przed zarzutem transferu zysków, 
musi pokazać, że stosowała ceny rynkowe. I to jest 
nasze zadanie. To jednak nie jest proste, bo zdarza 
się, że obracamy się w świecie fikcji. Często sytuacja 
analogiczna do tej, z którą mamy do czynienia w transakcji 
klienta po prostu nie istnieje. Dlatego czasem żartujemy, 
że nasza specjalizacja to bardziej sztuka niż nauka. Naszą 
rolą jest oszacowanie i uprawdopodobnienie zakresu 
cenowego w konkretnej transakcji. Taka usługa i taki 
towar powinien kosztować od – do. Jeśli cena nie mieści 
się w tych widełkach, fiskus może mieć uzasadnione 
wątpliwości. Działamy według istniejących zasad nie tylko 
krajowych, ale też stworzonych przez OECD, ponieważ 
zwykle nie da się tematu załatwić na poziomie jednego 
kraju. Często są to transakcje międzynarodowe. Jeśli 
przesadnie zabezpieczymy klienta w Polsce, ustalając 
zbyt niską lub zbyt wysoką cenę, to możemy narazić 
na nieprzyjemności firmę w innym kraju, która będzie 
musiała się tłumaczyć przed angielskim czy niemieckim 
fiskusem. 

Działacie mniej więcej tak, jak adwokaci 
podczas procesu, którym raz uda się klienta 
wybronić, innym razem nie, bo gwarancji być 
nie może?
J.B.: W tej branży gwarancji rzeczywiście nie ma. Jednak 
nie zgodziłbym się z tą analogią. Adwokat pojawia się 

w momencie, gdy jest spór. My zaczynamy działać 
wcześniej. Projektujemy transakcję tak, aby do żadnego 
sporu nie doszło. Dmuchamy na zimne. 
Oczywiście, czasem zdarza się, że klient przychodzi do 
nas w momencie, kiedy transakcji już dokonał według 
własnego uznania i właśnie trwa u niego kontrola 
skarbowa, która przybiera bardzo niekorzystny obrót. 
Wtedy rzeczywiście jesteśmy w roli adwokata, który stara 
się tylko zmniejszyć wymiar kary.
A.O.: Szczerze mówiąc nigdy nie zastanawiałam się nad 
takim porównaniem. Jednak muszę zgodzić się z Jackiem. 
Nasza praca polega przede wszystkim na odpowiednim 
przygotowaniu transakcji, aby uniknąć sporów. 

Interpretacje aparatu skarbowego czasem są 
zaskakujące i nawet z dobrze przygotowaną 
transakcją możemy narazić się na szykany.
J.B.: Przy dużych, powtarzalnych transakcjach, jest 
możliwość negocjowania z Ministerstwem Finansów 
poziomu cenowego. To są fajne projekty. Satysfakcja jest 
olbrzymia, gdy uda się wypracować rozsądny konsensus 
– znaleźć równowagę między apetytem fiskusa 
a interesem firmy. Interesy niby są sprzeczne, ale jednak 
to wcale nie wygląda tak, że przedsiębiorcy nie chcą 
płacić podatków. Przede wszystkim chcą mieć święty 
spokój ze strony aparatu skarbowego. 
Mają dość stresów związanych z prowadzeniem biznesu, 
pochłania im to mnóstwo czasu i nie chcą tracić energii 
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Macie wąską specjalizację w branży 
podatkowej: ceny transferowe. Mimo że 
pracujecie z międzynarodowymi korporacjami, 
to zapewne wśród znajomych i rodziny 
uchodzicie po prostu za specjalistów od 
podatków. Zdarza się, że podczas rodzinnego 
obiadu jesteście proszeni o rozliczenie PIT-ów? 
Jacek Bajger: Coś w tym jest (śmiech). Kiedyś 
nawet zostałem zapytany o podatek rolny. Z doradcą 
podatkowym jest trochę jak z lekarzem. Podczas 
spotkań towarzyskich czy rodzinnych jest proszony 
o zbadanie bolącej nogi, czy o zalecenia na niestrawność 
i nikogo nie interesuje, że jest okulistą. 
Agnieszka Osik: Mam dość krótki staż pracy, jednak 
moja rodzina traktuje mnie jako eksperta podatkowego od 
wszystkiego. Przyjęła założenie, że skoro pracuję w czymś 
związanym z podatkami, to muszę mieć szczegółową 
wiedzę na temat każdego podatku. 

Jaką wiedzę trzeba mieć, aby doradzać 
w rozliczeniach między spółkami, które mają 
tego samego właściciela?
J.B.: Musimy mieć wiedzę z zakresu prawa i ekonomii. 
Doradcy podatkowi to często absolwenci prawa, ale 
w naszej działalności najważniejszą rolę odgrywa wiedza 
ekonomiczna. I stwierdzam to ja, prawnik. Dlatego 
w naszym zespole pracują i prawnicy, i ekonomiści. Jeśli 
ktoś łączy obie te specjalizacje, tym lepiej, taka synergia 
spojrzeń jest bardzo przydatna. Rozważamy sprawy 
z prawnego i z ekonomicznego punktu widzenia.
A.O.: Zagadnienie cen transferowych jest na 
tyle obszerne, że każdy po prawie, ekonomii czy 
finansach znajdzie coś dla siebie. Studiowałam finanse 
i rachunkowość, co ułatwia mi codzienną pracę np. 

w kwestii weryfikacji 
metody kalkulacji 
wynagrodzenia itd. 
Jednak nie ma osoby, 
która na temat cen 
transferowych wie 
wszystko. Jest to 
temat, który ciągle 
się zmienia, jest 
wiele przypadków, 
dlatego należy być 
przygotowanym 
na ciągłą naukę. 

Niezwykle przydatna okazała się też moja znajomość 
języka francuskiego, ponieważ często musimy 
analizować dokumenty w języku innym niż angielski. 

I jest jeszcze trzeci punkt widzenia: punkt 
widzenia urzędu skarbowego.
J.B.: Zgadza się. Ceny transferowe to teraz jeden 
z najgorętszych tematów podatkowych.

Zapewne dlatego, że jest to bardzo wdzięczne 
pole do zaniżania zobowiązań podatkowych. 
Gdy moja spółka kupi od innej mojej spółki 
usługę za jakąś niebotyczną kwotę, to  
ponosi duże koszty, przez co płaci niższe 
podatki. Jednak jeśli ta transakcja była  
w 100 procentach uczciwa, jak dowieść 
urzędnikom skarbowym, że taka usługa była 
nam potrzebna i faktycznie jest tyle warta?
J.B.: Na planowaniu takich transakcji polega nasza 
praca. Patrzymy na specyfikę branży oraz rynku 
i staramy się ustalić, czy cena byłaby taka sama, gdyby 

Doświadczenie zawodowe zbierał przez dwie dekady. Teraz się nim dzieli i to w taki 
sposób, że młodzi ludzie gotowi są wybrać pracę z nim w Warszawie zamiast robić 
karierę w Paryżu – rozmowa z Jackiem Bajgerem, Partnerem w dziale Doradztwa 

Podatkowego, szefem zespołu Cen Transferowych oraz Agnieszką Osik, 
Konsultantem w zespole Cen Transferowych.

PODATKI TO SZTUKA
Zespół
Jacek Bajger, Partner 
w dziale Doradztwa 
Podatkowego, 
szef zespołu Cen 
Transferowych oraz  
Agnieszka Osik, 
Konsultant w zespole  
Cen Transferowych

Doradcy podatkowi 
to często 
absolwenci prawa, 
ale w naszej 
dziedzinie bardzo 
ważna jest wiedza 
ekonomiczna.
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A kiedy, pani Agnieszko, pani stwierdzi, iż wie 
już wszystko o cenach transferowych?
A.O.: Nie oczekuję na nadejście takiego momentu 
(śmiech). Zgadzam się z Jackiem, że każdy projekt 
jest inny, w zależności od branży, w której działa firma, 
potrzebna jest inna wiedza. Potwierdzam: nie ma nudy. 
Są za to nieograniczone możliwości rozwoju. Jestem dość 
młodą osobą i fakt, że mogę się uczyć, że nie podążam 
wyspecjalizowaną ścieżką, mogę się rozwijać, jest dla 
mnie cenny.

Sporo jednak musiała pani umieć, zanim zaczęła 
tu pracę. Nie wyobrażam sobie, że do KPMG 
można sobie przyjść z ulicy i usłyszeć, że skoro 
chcesz się uczyć, to siadaj tu obok pana Jacka 
i ucz się cen transferowych.
J.B.: Żeby trafić do mnie na ostateczne interview, 
trzeba oczywiście przejść przez kilka testów. Specyfika 
naszej specjalizacji polega między innymi na tym, że nie 
można się jej nauczyć na studiach. Można liznąć niektóre 
zagadnienia, ale mam świadomość, że ktokolwiek do 
mnie przyjdzie, będę go musiał uczyć praktycznie od zera. 
Dlatego do pracy w zespole nie szukam specjalistów. 
Szukam – jakby to nie zabrzmiało – fajnych ludzi. Po 
pierwsze, musi nam się ze sobą dobrze pracować, po 
drugie, nasza praca polega na kontaktach z klientami. 
Z klientem należy nawiązać relacje, więc ważne, aby 
się porozumieć. Musimy mieć z nim dobry kontakt, aby 
rzetelnie wykonać swoją pracę. Takie wrażenie, jakie zrobi 
na mnie kandydat do pracy, zrobi też na kliencie.
A.O.: Ze mną było o tyle inaczej, że dałam się lepiej 
poznać podczas stażu. Zaczynałam tu jako praktykantka 
jeszcze na studiach. Jednak wtedy nie zostałam w KPMG 
na stałe. W związku ze studiami zdecydowałam się 
wyjechać do Paryża. To był szereg działań i doświadczeń, 
które zaowocowały większą świadomością na temat 
tego, jaką ścieżkę wybrać i w jaki sposób kierować 
swoim rozwojem.

I nie uwierzę, jeśli zaraz pani powie, że mając 
do wyboru Warszawę i Paryż wybrała pani 
Warszawę. 
A.O.: Ale tak właśnie było. Wręcz nie mogłam się 
doczekać powrotu. Paryż oczywiście daje niesamowite 
możliwości kariery, ale uznałam, że teraz tu jest dla mnie 
odpowiednie miejsce. Poza tym, KPMG to miejsce, 
w którym od samego początku dba się o indywidualny 
rozwój pracownika. Oprócz tego, atmosfera, która panuje 
w zespole powoduje, że praca jest przyjemna. Daje to 
komfort i poczucie wsparcia. Przy trudnych projektach 
zawsze można liczyć na konsultacje wśród reszty zespołu, 
a drzwi szefa są zawsze otwarte.

i nerwów na spory z fiskusem, chcą mieć z tej strony 
wszystko poukładane. Dlatego nie unikają płacenia, 
choć oczywiście chcą to robić na takim poziomie, 
aby móc normalnie funkcjonować i aby biznes 
przynosił zyski, bo w końcu taki jest sens prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Ma pan wiele osiągnięć, a z pańskiej wiedzy 
i doświadczenia czerpią nie tylko klienci 
KPMG, ale również media, prosząc pana 
o komentarze. Kiedy stwierdził pan: „jestem 
ekspertem”? Był taki przełomowy moment?
J.B.: Jeden z moich kolegów odszedł po dwóch latach 
wspólnej pracy. Stwierdził, że musi coś w swoim 
życiu zmienić, zająć się czymś innym, bo o cenach 
transferowych wie już wszystko (śmiech). Od 21 lat 
jestem doradcą, od 2001 roku w KPMG zajmuję się 
cenami transferowymi i cały czas się uczę. Często 
spotykam się z takim przeświadczeniem, że moja 
praca jest nudna – taki księgowy ze swoimi cyferkami. 
A proszę mi wierzyć, że nigdy, NIGDY przez te 
wszystkie lata nie zetknąłem się z dwoma takimi 
samymi sprawami. Może być firma z tej samej branży, 
działająca na tym samym rynku, a mimo to trzeba 
problem rozwiązać inaczej, pojawiają się inne czynniki. 
To mnie w tej pracy fascynuje! Tu nie ma nudy! 
Wczoraj wróciłem z fabryki jednego klienta, 
przedwczoraj byłem u innego. Aby zająć się tematem 
mam obowiązek poznania ich działalności, abym 
wiedział, na czym polega specyfika firmy. Nie mogę 
inaczej. Dlatego zwiedzam hale produkcyjne, zdobywam 
wiedzę o produkcji elektrod węglowych, papierosów 
i budowie kombajnów. 

meritum aHEAD

 D
oradca podatkowy to przede wszystkim 
prawnik, ale przydatna jest również 
wiedza z zakresu ekonomii i finansów 
– przeanalizowanie sprawozdania 
finansowego spółki nie może nastręczać mu 
problemów. Jednak samo wykształcenie, 
to o wiele za mało. Niezbędna jest praktyka 
i zdany egzamin. Bardzo trudny egzamin.
System jest tak zorganizowany, że nie ma 
dyplomowanych doradców podatkowych bez 

doświadczenia. Aby zostać wpisanym na listę doradców, 
trzeba mieć dwuletnią praktykę w zawodzie. Można ją 
zdobyć przed lub po egzaminie, jednak ta druga opcja 
jest trudniejsza.

– Podczas egzaminu, zwłaszcza ustnego, bardzo 
przydaje się praktyczna wiedza zdobyta w pracy. Przyszły 
doradca podatkowy pod okiem doświadczonego 
pracownika zajmuje się różnymi problemami, o które 
może być zapytany podczas egzaminu. Niektóre z pytań 
egzaminacyjnych przerabia w praktyce – mówi Michał 
Mrozik, Manager w dziale Doradztwa Podatkowego 
KPMG, doradca podatkowy. 
Z reguły KPMG zatrudnia osoby, które dopiero czeka 
egzamin. Zdobywając niezbędne doświadczenie, 
przygotowują się do obu części egzaminu: pisemnej 
i ustnej. – Egzamin pisemny to test wyboru oraz kazus 
i łatwiej się do niego przygotować 
– uważa Michał Mrozik.

  DORADCA PODATKOWY
 – ZAWÓD ZAUFANIA

8 aHEAD

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy” 
– twierdził Albert Einstein. Geniusz mówił tylko o podatku dochodowym, 

bo nie było jeszcze polskiej ustawy o podatku VAT… I właśnie dlatego potrzebni 
są doradcy podatkowi. Bo prosty system nie istnieje i potrzebni są ludzie, 

którzy znają jego meandry. 

aHEAD 9
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 – Natomiast w części ustnej mam wrażenie, że komisja 
widzi, czy ktoś wie o czym mówi, zna oraz rozumie 
problem i docenia, że ktoś już dany „kazus” przećwiczył 
w praktyce. Zarówno do części pisemnej, jak i ustnej 
zbiór pytań jest znany, ale w przypadku drugiej części 
egzaminu jest on bardzo, bardzo obszerny. Poziom pytań 
jest zróżnicowany i zdaniem Michała Mrozika zdarzają się 
wręcz banalne, ale są też niezwykle trudne.

– Do egzaminu uczyłem się cztery tygodnie. KPMG 
stwarza warunki do nauki, dlatego też wziąłem urlop, 
który poświęciłem na przygotowanie się. Miałem już 
pewne doświadczenie, co ułatwiło mi zadanie, ale 
i tak ogrom materiału do przyswojenia sprawił, że nie 
byłem w stanie przygotować się zaglądając do książek 
wieczorami po pracy – wspomina Michał Mrozik.
Tym bardziej że po kilku godzinach pracy, trudno 
efektywnie przyswajać wiedzę wieczorową porą. 
– Ta praca jest wymagająca – przyznaje bez ogródek 
nasz rozmówca. – Wymaga dużej kreatywności. Nie 
należy mylić zawodu doradcy podatkowego z osobą, 
która wprowadza do Excela dane finansowe. Należy też 
rozróżnić zawód księgowego, który tylko w niewielkiej 
części jest zbieżny z zawodem doradcy.

Bardzo istotna jest także umiejętność nadawania 
sprawom odpowiednich priorytetów. Nie da się zrobić 
wszystkiego naraz, a czasem sytuacja jest bardzo 
dynamiczna. To, co było najważniejsze wczoraj, dziś już 
takie nie jest.
Umiejętność działania pod presją czasu to nie tylko slogan 
z ogłoszenia rekrutacyjnego. Trzeba sobie z nią radzić, aby 
nie popaść w chaos, gdy zbliżają się terminy a sprawy 
wciąż nie są zakończone. Z klientami z reguły ustalane 
są realne terminy, ale bywa, że sprawa, 
która na pierwszy rzut oka wydawała 
się dość prosta, po zapoznaniu się z nią 
okazuje się skomplikowana i trzeba jej 
poświęcić znacznie więcej czasu. 

Różnorodny plan dnia
A jak wygląda typowy dzień pracy 
doradcy podatkowego w KPMG? 
Michał Mrozik od 30 minut do godziny 
poświęca prasówce. Uważnie musi 
przestudiować artykuły z zakresu 
prawa, podatków i finansów, a także 
monitoring najnowszego orzecznictwa 
sądów administracyjnych i interpretacji 
organów podatkowych. Podstawowe 
gazety to „Dziennik Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita” 
i „Puls Biznesu”. Nie chodzi tylko o to, aby być na 
bieżąco, ale też o to, by zapoznać się z artykułami, 
które czytają klienci. Często poruszeni jakąś publikacją 
dzwonią z pytaniami. Dobry doradca już przed pierwszym 
telefonem czy mailem wie, czy zmiany zapowiedziane 
w mediach rzeczywiście będą wprowadzone, czy 
też to tzw. kaczka dziennikarska, albo mało znacząca 
dla klienta zmiana, której waga na potrzeby artykułu 
została wyolbrzymiona.
Resztę dnia wypełnia mu praca merytoryczna oraz 
spotkania z klientami lub rozmowy telefoniczne. 
Michał Mrozik podkreśla, że w przypadku jego zawodu, 

– Doradca, poza znajomością przepisów, ich interpretacją 
przez organy skarbowe oraz orzecznictwem sądów, 
zajmuje się także analizą danych finansowych klienta 
i musi myśleć o jego biznesie, znać jego specyfikę. 
Powinien dobrze zrozumieć jego podatkowy problem we 
wszystkich wymiarach – podkreśla Michał Mrozik.
W tej pracy nie ma też rutyny. Klienci rzadko mają proste 
problemy – z takimi radzą sobie sami. Jednak każdy ma 
inną specyfikę prowadzonego biznesu i inne problemy. 
Praktycznie nie ma powtarzalnych spraw.

Ważne cechy doradcy
Wśród doradców trudno znaleźć introwertyków.  
Ta praca wymaga kontaktu z klientami, dobrego kontaktu, 
aby dogłębnie zrozumieć ich problemy. Trzeba być 
dociekliwym, bowiem klient może nie mieć świadomości, 
jakie informacje są istotne w danej sprawie. Czasem 
trzeba też uczestniczyć w rozprawie sądowej.
Należy też dbać o swoją reputację – prowadzenie zbyt 
hulaszczego trybu życia to ryzyko nieprzyjemności ze 
strony organów pilnujących porządku publicznego. Zgodnie 
z przepisami, doradcą podatkowym może być osoba 
o nieskazitelnym charakterze, której dotychczasowe 
zachowanie daje rękojmię prawidłowego wykonywania 
zawodu. Trzeba mieć też pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych. Doradca 
podatkowy to zawód zaufania publicznego. 
Nie jest to wprawdzie nigdzie zapisane, ale doradca 
powinien charakteryzować się też innymi cechami, 
aby dobrze wykonywać swoją pracę. – Pożądana jest 
dokładność. Nie wystarczy skrupulatnie zbadać sprawę, 
ale należy również dokładnie przeprowadzić wyliczenia 
i przede wszystkim przypilnować, aby w piśmie nie było 
literówek – przestrzega Michał Mrozik. 

niezbędne jest ciągłe dokształcanie się. Trzeba być na 
bieżąco z nieustannie zmieniającymi się przepisami.
– W wielkim błędzie jest ten, kto wyobraża sobie, że 
wystarczy wysiłek na początku kariery, czyli zdobycie 
praktyki i zdanie trudnego egzaminu, a później już tylko 
odcinamy kupony. Nasza firma dopinguje do tego, 
abyśmy zdobywali nową wiedzę. Podlegamy corocznym 
ocenom – opowiada.

Nigdy nie będzie z górki
W KPMG każdy powinien angażować 
się w dodatkowe aktywności. Przy 
ocenie brane są pod uwagę udział 
w szkoleniach, konferencjach czy 
przygotowanie  wartościowych 
publikacji. Niemile widziane jest 
osiadanie na laurach. Nagradzane 
za to są sukcesy. Ale co oznacza 
sukces w takim zawodzie? Ocena 
może być trudna. Z pozoru złym 
doradcą jest ten, którego klient zapłacił 
milion złotych podatku urzędowi 
skarbowemu. Dobrym zaś jego kolega, 
który zaproponował innej firmie takie 
rozliczenie, że zyskała milion złotych. 

Jednak gdybyśmy przyjrzeli się bliżej mogłoby okazać 
się, że ten drugi prowadził mało skomplikowaną sprawę, 
a dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi 
pierwszego doradcy, jego klient nie zapłacił znacznie 
wyższej kwoty podatku, której pierwotnie domagał się 
organ podatkowy.
– Skoro nasz klient płaci milion złotych podatku i dalej 
pozostaje naszym klientem, to ma świadomość, iż 
bez naszego udziału sprawa mogłaby się skończyć 
dla niego dużo gorzej, a my zrobiliśmy wszystko, aby 
zminimalizować kwotę zobowiązania podatkowego 
– mówi Michał Mrozik. – Naszym sukcesem jest to, że 
klienci nam ufają.

aHEAD  meritum

Doradca podatkowy musi mieć 
pełnię praw publ icznych oraz być 
osobą o nieskazitelnym charakterze, 
której  zachowanie daje rękojmię 
prawidłowego wykonywania zawodu.

Nie wystarczy 
wysi łek na początku 
kar iery i  zdanie 
trudnego egzaminu. 
KPMG dopinguje do 
tego, by nieustannie 
zdobywać nową 
wiedzę.
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– Pierwszy finał polskiej ligi futbolu amerykańskiego rozgrywany 
na Stadionie Narodowym. To jednocześnie mój pierwszy finał.  
Stoję na murawie boiska, a wokół mnie skandują 23 tysiące kibiców. 
Niesamowite wrażenie! Kolana się pode mną uginały. To jeden 
z najpiękniejszych momentów w mojej karierze sportowej  
– o swojej pasji opowiada nam Antoni Omondi, Starszy Konsultant  
w zespole Risk Advisory Services w KPMG w Polsce.

AMERYKAŃSKI 
KOP DO PRACY
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 O
gromnym przeżyciem są też dla mnie 
występy w reprezentacji Polski. Jestem 
w podstawowym składzie, gram na pozycji 
tylnego obrońcy. Reprezentując kraj 
z orzełkiem na piersi czuję – jakby to nie 
zabrzmiało – dumę, po prostu dumę.
Dlatego nie mogę się już doczekać  
The World Games 2017 we Wrocławiu 
– igrzysk sportów nieolimpijskich. 
Rozgrywane są co cztery lata, rok po letnich 

igrzyskach olimpijskich. Tym razem po raz pierwszy 
w Polsce. Prawdopodobnie będę mógł wraz z naszą 
reprezentacją zmierzyć się z najlepszymi na świecie: 
Amerykanami, Niemcami i Francuzami.

Ta rywalizacja uzależnia
A wszystko zaczęło się w 2011 roku. Grałem wtedy 
w koszykówkę w Polonii. Kolega z klubu zaprosił mnie na 
trening futbolu amerykańskiego. Poszedłem. I trenuję do 
dziś. Gram w Warsaw Eagles, w jednym z najlepszych 
zespołów w kraju. Sport uprawiałem od zawsze, od  
6. roku życia. Reprezentowałem w zawodach wszystkie 
szkoły po kolei – podstawową, gimnazjalną i liceum. 

Futbol  amerykański 
to sport zespołowy, 
kontaktowy i  bardzo 
wymagający.  Należy  

w nim przywiązywać 
wagę do detal i , 

być świetnie 
przygotowanym 

f izycznie i  stosować się 
do zasad, by uniknąć 

poważnej kontuzj i .

Grałem m.in. w koszykówkę i w piłkę nożną, przez 
10 lat uprawiałem taniec towarzyski. Nie wyobrażam 
sobie życia bez sportu. Dlaczego akurat wybrałem 
ten, którego zasad w Polsce nikt – poza graczami 
i garstką sympatyków – nie rozumie? Bo to sport 
bardzo zespołowy. Należy w nim przywiązywać wagę 
do detali, bo taktyka jest bardzo istotna. Jest też bardzo 
wymagający, trzeba być świetnie przygotowanym 
fizycznie. Nieważne, czy zawodnik waży 75 kilogramów 
czy 130 – musi być szybki i zwinny. To też sport 
kontaktowy, ale ta rywalizacja na boisku uzależnia. 
Popularność tej dyscypliny wciąż rośnie. Dowodem 
jest coraz liczniejsza publiczność, która przychodzi na 
mecze. Jak wspomniałem, na finał jest w stanie przybyć 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Bo ten sport bardzo fajnie 
się ogląda, a podstawowe zasady jest bardzo łatwo 
chwycić. Zawodnik musi wbiec albo złapać piłkę w polu 
punktowym. Jest bardzo wiele dodatkowych zasad, 
które mogą się wydawać skomplikowane, ale mają sens, 
są potrzebne między innymi do tego, aby nie dochodziło 
do poważnych kontuzji. 

Pasją Antoniego 
Omondi z zespołu 
Risk Advisory 
Services w KPMG 
w Polsce jest futbol 
amerykański

pasjonaci aHEAD
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Złapać bakcyla
W Polsce obecnie można naliczyć nawet sto drużyn 
futbolu amerykańskiego. Oczywiście, tych topowych 
jest tylko kilka, ale w niemal każdym średniej wielkości 
mieście są już kluby i można trenować. Nawet dzieci 
mogą – są dla nich specjalne ćwiczenia, podczas 
których nie ma starć między zawodnikami, tylko jeden 
drugiemu musi oderwać szarfę, jedną z tych, które mają 
poprzyczepiane. Staramy się jak możemy popularyzować 
naszą dyscyplinę. Edukujemy, odwiedzając szkoły, 
organizując pokazy, działamy jako wolontariusze, 
pomagając w szpitalach, domach dziecka. I choć to u nas 
młody sport, to ludzie łapią bakcyla. Z kolegami z drużyny 
śmiejemy się, że musimy intensywnie promować futbol 
amerykański, abyśmy mieli co oglądać na starość, aby 
powstało tyle profesjonalnych drużyn, żebyśmy mogli 
często chodzić na ciekawe mecze. 

Rozegrać czas
Godzenie wyczynowego sportu z pracą zawodową 
wymaga trochę gimnastyki. Jednak nie potrafiłbym 
inaczej. Gdybym nie grał w futbol, uprawiałbym inny 
sport. Tak naprawdę, sport w żaden sposób nie 
przeszkadza w pracy, właściwie dzięki niemu jestem 
lepszym pracownikiem. Problemem jest jedynie 
logistyka. Należy to tak zorganizować, aby mieć czas 

i na pracę, i na treningi. Do tego dochodzą wyjazdy 
na mecze i na zgrupowania. W KPMG nie mam z tym 
problemów, bo szef zna moją pasję i zawsze idzie mi 
na rękę. Mogę zdalnie pracować z domu. To ważne, bo 
zaoszczędzam trochę czasu na dojeździe do i z biura. 
Rano siłownia, praca w domu i później na trening. 
Gdybym musiał jeszcze dojechać do biura, byłoby mi 
trudno. 
KPMG wspiera uprawianie sportu, choć oczywiście na 
więcej mogą liczyć zwolennicy bardziej popularnych 
dyscyplin. W firmie funkcjonuje kilkanaście drużyn 
sportowych, których treningi, wyjazdy na zawody 
i mecze oraz stroje finansuje KPMG. Są zatrudniani 
nawet trenerzy, np. squasha. Ja korzystam 
z darmowych wejść na siłownię i basen. 

Opanowanie i taktyka
Dobrze też się składa, że najbardziej gorący okres 
w pracy przypada na najspokojniejszy w sporcie. 
Pracuję w audycie IT i szczyt sezonu 
przypada u nas na jesień i zimę. Gdy 
w pracy robi się spokojniej, zaczyna się 
intensywny czas w lidze – najwięcej 
meczów mamy od marca do lipca. 
Oczywiście trenuję przez okrągły rok, 
ale po zakończeniu sezonu jest czas 
na leczenie drobnych kontuzji oraz 

na spokojniejsze ćwiczenia. Dzięki futbolowi w pracy 
jestem wyspany i mam czysty, zresetowany umysł. 
Po wieczornym treningu jestem tak wyczerpany, że po 
prostu padam. Dzięki temu nie przesiaduję po nocach. 
Wstaję wypoczęty i mam energię do działania. 
Mimo różnych zawodowych wyzwań, jestem 
spokojnym człowiekiem. Futbol pozwala mi się 
rozładować, bo to bardzo kontaktowy sport, więc 
wszystkie emocje, agresję, zostawiam na boisku bądź 
w sali treningowej. To trochę jak z moim znajomym, 
który jest kierowcą rajdowym. Wszyscy, którzy z nim 
jadą, dziwią się, że on tak spokojnie, kulturalnie 
prowadzi. Wyjaśnia, że jak wyszaleje się podczas 
treningu bądź rajdu, dostarczy sobie sporej dawki 
adrenaliny, to potem już nie ma potrzeby, aby po 
warszawskich ulicach jeździć 150 km na godzinę. 
Tak jest też ze mną – nie mam potrzeby 

wyładowywania nadmiaru energii i emocji na 
współpracownikach czy klientach. Sport 

uczy opanowania i cierpliwości.

Gra na boisku wymaga ciągłego 
analizowania i przystosowywania 
się do nowych sytuacji. To 
bardzo przydaje się w mojej 
pracy, gdzie u jednego klienta 
spędzam od kilku tygodni do 
kilku miesięcy – za każdym 

razem są to nowe, inne 
okoliczności, w których muszę się 

odnaleźć. Przed meczem dokładnie 
analizujemy grę przeciwnej drużyny. 

To z kolei pomaga analizować potrzeby 
i problemy klienta.

Być w centrum futbolowego wszechświata 
Moje marzenia związane z futbolem?  
Dobry występ na tegorocznych The World Games 
– na tym się koncentruję jako zawodnik. Jako kibic, 
chciałbym pojechać do USA i zobaczyć kilka meczów 
na żywo. Obecnie urlop w dużej części wykorzystuję 
na zgrupowania. Mam jednak plan, aby w najbliższym 
czasie tak zorganizować dni wolne od pracy, żeby 
wyjechać na trochę. Chciałbym zobaczyć nie tylko 
ligowe spotkania, ale także te rozgrywane między 
drużynami uniwersyteckimi. To brzmi niepozornie,  
ale w Stanach, gdzie futbol to sport narodowy, 
rozgrywki uniwersyteckie odbywają się na stadionach 
przy 120-tysięcznej publiczności, a w dniu meczu  
żyje nim całe miasto. To rodzaj święta. Po ulicach 
chodzą poprzebierani ludzie. Coś niesamowitego. 
Muszę to przeżyć. 

Gra wymaga ciągłego anal izowania  
i  przystosowania się do nowych 

sytuacj i .  To przydaje mi się w pracy  
w KPMG, gdzie też mam do czynienia  

z nowymi k l ientami i  okol icznościami.
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Futbol  pozwala mi się rozładować, 
bo to bardzo kontaktowy sport ,  więc 
wszystkie emocje,  agresję,  zostawiam 
na boisku lub w sal i  treningowej .  Dzięki 
futbolowi mam zresetowany umysł .
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Praca w restauracji,
na siłowni czy nauka
żeglarstwa – zastanawiasz 
się, jak zarabiali pierwsze 
pieniądze menedżerowie, 
którzy odnieśli zawodowy 
sukces? Nie wiesz, 
czy twoje obecne 
zajęcie nie oddala 
cię od zawodowego 
celu? Przeczytaj, jakie 
doświadczenia mają 
menedżerowie, którzy 
dziś robią karierę w KPMG 
w Polsce.

Piotr Wodecki Supervisor, dział Doradztwa Podatkowego 
KPMG w Polsce, zespół Transfer Pricing

Pierwsze pieniądze zarobiłem na siłowni. Miało to ścisły związek 
z moją pasją. Gdy byłem nastolatkiem, zacząłem intensywnie 
ćwiczyć. Przychodziłem na siłownię na tyle często, że 
zaprzyjaźniłem się z jej właścicielem. Kiedyś zaproponował mi, 
abym zastąpił go pod jego nieobecność. Nie tylko zajmowałem 
się sprawami organizacyjnymi, ale też sporo pracowałem 
z ludźmi na sali. Pomagałem im w ćwiczeniach. Mając 17 lat 
niewiele wiedziałem o prowadzeniu biznesu, ale za to sporo 
o treningu. W tamtym momencie w mojej głowie pojawiła się 
myśl, czy nie zająć się biznesem związanym z fitnessem, ale 
wtedy ten rynek w Polsce był słabo rozwinięty i doszedłem do 
wniosku, że nie tędy droga. Było to ciekawe doświadczenie, 
które uświadomiło mi, ile czasu trzeba poświęcić, aby zarobić 
pieniądze. To ważny element dojrzewania. Dużo się wtedy 

nauczyłem o kontaktach z ludźmi. Musiałem z nimi 
współpracować, motywować ich do dalszego działania 
i trwania w postanowieniu, rozumieć po co w ogóle 
przychodzą na siłownię. 
Podstawowe doświadczenie, jakie wyniosłem z tego 
okresu, to takie, że trzeba wierzyć w to, co mówi się 
innej osobie. Nie można dawać rad, z których samemu 
by się nie skorzystało. I nie jest to zasada związana tylko 
z aktywnością na siłowni – kieruję się nią również teraz, 
jako doradca podatkowy.

Pierwszym zajęciem związanym z moim wykształceniem 
i planami zawodowymi była praktyka w znanej kancelarii 
podatkowej. Potwierdziłem tam swoje wyobrażenie 
o tym, jak wygląda taka praca. Upewniłem się, że 
właśnie w tym kierunku chcę podążać w życiu.
Z dzisiejszej perspektywy uważam, że należy 
spróbować w życiu różnych zajęć, nawet tych nie do 
końca  związanych z planami zawodowymi. Każde 
doświadczenie coś wnosi. 
Wystarczy tylko umieć wyciągnąć 
z niego wnioski i uczyć się.

Aleksandra Suchorzewska
Starszy Menedżer, dział Usług 
Doradczych, zespół Management 
Consulting, CIO Advisory KPMG 
w Polsce

O swoim pierwszym zajęciu, 
które przyniosło mi pierwsze 
pieniądze, nie chciałabym mówić, 
bo tak naprawdę to była moja pasja, a przy okazji 
trochę dorabiałam. Pasjonowało mnie żeglarstwo, 
więc jeździłam na obozy, na których uczyłam dzieci 
żeglarstwa. Ale nie robiłam tego dla pieniędzy, lecz dla 
przyjemności. Moja pierwsza praca, której celem było 
zarabianie pieniędzy, pojawiła się zaraz po studiach. 
Jednocześnie okazało się, że właśnie to chcę robić 
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w życiu, choć wcześniej plany miałam nieco inne. 
Ukończyłam Wydział Informatyki i Zarządzania na 
Politechnice Wrocławskiej, ale byłam jeszcze w trakcie 
studiowania prawa. Wtedy wybór, jeśli chodzi 
o pracodawców, był znacznie bardziej ograniczony 
niż dziś, ale był taki jeden, wymarzony pracodawca, 
dla którego wszyscy chcieli pracować. Każdy wysyłał 
aplikację. Ja też. I wybrali mnie. Nie chciałam wyjeżdżać 
z Wrocławia, chciałam tam dokończyć prawo, ale 
niezręcznie mi było zrezygnować, skoro idealny 
pracodawca chciał mnie zatrudnić. Pojechałam zatem do 
Warszawy z myślą, że po roku wrócę. 
To była praca w ogromnej korporacji, w globalnym 
dziale IT jednej z największych firm z branży FMCG 
na świecie. Mieściło się ono właśnie w Warszawie. 
Świetna praca, podróże po całym świecie, najlepsze 
hotele – to wszystko wtedy było dla mnie nowością. 
Od razu też zaczęłam dobrze zarabiać. Wspaniale 
ten czas wspominam. Nauczyłam się tam bardzo 

wielu rzeczy, z których do dziś korzystam i poznałam 
wspaniałych ludzi. Może miałam szczęście i w dobrym 
momencie wkroczyłam na rynek pracy. Sądzę jednak, 
że gdyby pierwsza praca nie spełniała moich oczekiwań, 
to szukałabym dalej. Najważniejsze, to mieć cel 
i konsekwentnie do niego dążyć oraz starać się, aby 
każda kolejna praca nas do tego celu przybliżała. 

Piotr Wodecki
Supervisor, dział Doradztwa 

Podatkowego KPMG w Polsce, 
zespół Transfer Pricing

Aleksandra 
Suchorzewska 

Starszy Menedżer, dział 
Usług Doradczych, zespół 
Management Consulting, 

CIO Advisory KPMG 
w Polsce

aHEAD   kariera

Pierwsza praca,  choć  
niezwiązana z moim 
dzisiejszym zawodem, 
uświadomiła mi ,  i le czasu 
trzeba poświęcić,  żeby 
zarobić pieniądze.
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PIERWSZA 
PRACA 
MENEDŻERA



Anna Paszkiewicz
Starszy Menedżer, 
dział Audytu KPMG w Polsce

Pierwsze pieniądze zarobiłam jako kelnerka 
w restauracji w Niemczech. Była to praca wakacyjna. 
Jednak zarobek nie był jedynym celem. Uczyłam się 
języka niemieckiego i chciałam go doskonalić. To 
zresztą zaprocentowało, bo później w ramach wymiany 
przez rok studiowałam na niemieckiej uczelni. Każda 
praca coś wnosi w życie, przede wszystkim uczy 
odpowiedzialności. Nadchodzi koniec czasów, kiedy 
można sobie powiedzieć, że po imprezce boli mnie 
głowa, więc nie pójdę na wykład. 
Podpisujemy kontrakt i trzeba się 
z niego wywiązać.
Doświadczenia z czasów wakacyjnej 
pracy wykorzystuję do dziś. Miałam 
stały kontakt z ludźmi i to nauczyło 
mnie odpowiedniego podejścia. Dziś 
w KPMG pracuję przecież z klientami, 
a jako audytor czasem muszę 
powiedzieć „drogi kliencie, nie masz 
racji”. Ale robię to dyplomatycznie. 
Zawsze staram się zrozumieć, co stoi 
za tym, że klient ma takie a nie inne 
zdanie na dany temat. Wtedy łatwiej 
mi wyjaśnić, dlaczego uważam inaczej 
i przekonać go do swojego stanowiska.
Pod koniec studiów chciałam już 
pracować w miejscu, które jest 
zgodne z moimi zainteresowaniami 
i planami zawodowymi, czyli finansami 
i rachunkowością. Chciałam być 
audytorem.  
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Audyt był tematem mojej pracy magisterskiej, 
a promotorką była biegła rewident. Zdobyłam miejsce na 
praktyce w Union Investment. To był strzał w dziesiątkę. 
Zespół nie był duży, liczył jakieś 20 osób, dzięki czemu 
mogłam się przyglądać, jak funkcjonują wszystkie 
działy w firmie, byłam blisko wszystkiego. Dobrze mnie 
oceniano, więc po praktyce zaproponowano mi pracę. To 
dowód na to, że warto starać się o staże, praktyki, nawet 
jeśli nie wiążą się z oszałamiającym wynagrodzeniem. 
Po pierwsze, my możemy przetestować, czy to jest 
rzeczywiście to, co chcemy robić, po drugie, tak 
najłatwiej zdobyć stałe zatrudnienie.

Anna
Paszkiewicz
Starszy Menedżer,  
dział Audytu KPMG w Polsce

Warto jeszcze
na studiach starać 

się o staże i  praktyki  
w dużych f irmach 
konsult ingowych  

i  f inansowych, by sprawdzić, 
czy to jest to,  co chcemy 

robić w życiu.

DOLCE VITA  
W WARSZAWIE

Czy życie w Polsce może się równać z tym we Włoszech? Czym się różnimy  
i dlaczego warto było porzucić Mediolan, aby zamieszkać w Warszawie – opowiada 

Andrea De Gaspari, Starszy Menedżer w dziale Usług Doradczych.  
W KPMG pracuje od dekady, od 2010 roku w Polsce. I chce tu zostać.

Andrea De Gaspari
Starszy Menedżer, dział Usług 
Doradczych, szef zespołu Italian 
Desk KPMG w Polsce



W zimie kilka, może nawet 
kilkanaście milionów Polaków 
marzy o tym, aby przeprowadzić 
się na południe Europy. Pan 
wybrał przeciwny kierunek.  
Nie sposób nie zapytać, co 
pana zainspirowało?
Podczas studiów rok spędziłem 
w Warszawie. Spodobało mi się 
to miasto, ale przede wszystkim 
spotkałem tu kilka ważnych dla 
mnie osób. Wśród nich była kobieta, która jest obecnie 
moją żoną (śmiech).

To wiele wyjaśnia…
Tak, ale poznałem również przyjaciół. Później często ze 
względu na nich przyjeżdżałem do Polski.

Aż w końcu tak po prostu postanowił pan porzucić 
słoneczną Italię i zamieszkać w kraju nad Wisłą?
To nie było takie proste. Lubiłem tu przyjeżdżać, jednak 
najpierw mieszkaliśmy z żoną w Mediolanie. Tam miałem 
pracę. Z czasem uznaliśmy, że chcemy zamieszkać 
w Warszawie.

Mimo to, że wiedział już pan, jak wygląda u nas 
jesień, zima i wczesna wiosna?

To akurat nie było dla mnie aż tak trudne do 
zaakceptowania. Zima na północy Włoch też nie jest zbyt 
przyjemna. Czasem nawet wolę -5 stopni w Warszawie, 
niż -1 w Mediolanie. Tam jest znacznie większa 
wilgotność i bardzo nieprzyjemnie odczuwa się taką 
temperaturę. Sądzę, że Włoch z południa miałby większy 
problem, żeby się tu zaaklimatyzować. Ja nie. 
Czasem oczywiście tęsknię za słońcem, bo ono jednak 
za krótko tu świeci o tej porze roku. W Mediolanie już 
od marca jest ładnie, a w Warszawie jeszcze kwiecień 
potrafi być nieprzyjemny.

Podjęliście z żoną decyzję, że zamieszkacie 
w Warszawie. I tak de facto nie zmieniając pracy 
zmienił pan miejsce zamieszkania. Poszedł pan do 
szefa i powiedział, że chce pracować w Polsce i już, 
stało się?
Aż tak łatwo nie było. KPMG działa obecnie  
w 155 krajach i każdy pracownik może przez trzy, sześć 
miesięcy, a nawet rok, pracować w różnych miejscach 
na świecie. Poznaje w ten sposób nowe sposoby 
działania, zdobywa doświadczenia, które przydadzą 
mu się w dalszej karierze. W moim przypadku w grę 
wchodziła zmiana na stałe. Gdy zasygnalizowałem taką 

chęć, zarówno włoska, jak i polska 
praktyka zaczęły organizować 
struktury, abym mógł się 
przenieść. I udało się.

Teraz opiekuje się pan włoskimi 
firmami działającymi w Polsce 
oraz tymi, które dopiero chcą 
tu zainwestować.
Nie tylko, ale to rzeczywiście 
część mojej działalności. 
Pomagam też polskim firmom 

zaistnieć na rynku włoskim. Właśnie to wsparcie 
w kooperacji polsko-włoskiej czy włosko-polskiej jest 
czymś, co wyróżnia KPMG na tle pozostałych firm 
z „Wielkiej Czwórki”. 

A we współpracy gospodarczej mamy  
bardzo długie tradycje. To Włosi motoryzowali 
nie tylko pokolenie naszych rodziców, ale i dziadków, 
bo „polskimi” fiatami jeździliśmy 
jeszcze przed wojną.
Przed 89. rokiem Włochy były jednym z najważniejszych 
partnerów gospodarczych Polski. Później to się 
oczywiście zmieniło, bo w sposób naturalny Niemcy 
stały się najważniejszym kooperantem, ale wciąż 
ta współpraca między nami jest aktywna i przynosi 
dużo dobrego.
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Prezes FIAT-a stwierdził, że polska fabryka jest 
najlepsza w całym koncernie pod względem jakości 
i efektywności. Nasuwa się pytanie, jak bardzo 
Polacy różnią się od Włochów? U nas panuje 
stereotyp, że Włosi bardziej skupiają się na cieszeniu 
się życiem, celebrowaniu spotkań z przyjaciółmi 
i rodziną, a mniej przejmują się pracą. Przynajmniej 
taki często mamy obraz Włochów z południa.  
Nawet mówi się o tym, że Włosi z północy pracują 
na tych z południa.
To oczywiście uproszczenie. Różnice między  
północą a południem są, ale wynikają one z wielu 
przyczyn – z odmiennego klimatu, innego stopnia 
uprzemysłowienia poszczególnych regionów oraz różnic 
kulturowych. Porównując ludzi mieszkających w dużych 
aglomeracjach, pracujących w renomowanych firmach, 
to różnice między Polakami a Włochami są minimalne. 
Nastawienie do pracy, do życia, jest takie samo. 
Nie widzę większych różnic między pracą w KPMG 
w Mediolanie i w Warszawie. Jesteśmy bardziej do 
siebie podobni, niż nam się wydaje.  
Prawdą jest, że lubimy się bawić 
i gdy się spotykamy jesteśmy 
bardzo głośni. Słychać nas 
w restauracjach czy innych 
miejscach publicznych. Polacy 
są większymi indywidualistami. 
Jednak podoba mi się 
w Polakach to, że gdy już się 
otworzą, to wtedy nawiązują się 
prawdziwe przyjaźnie.

No właśnie, jak to jest z tym 
naszym indywidualizmem?
Kiedy zacząłem pracować 
w Polsce, na początku odniosłem wrażenie, że ludzie 
nie za bardzo lubią współpracować (może z powodu 
różnych informacji na temat polskiego indywidualizmu, 
które do mnie docierały). Próbowałem więc pokazać, 
że warto działać razem, aby zrobić coś ciekawego 
i odnieść sukces. Na początku nie było łatwo, jednak 
z czasem okazało się, że współdziałanie i wspólne 
osiąganie celów przynosi lepszy efekt i jest ważnym 
elementem w budowaniu własnej kariery i sukcesów. 
Przecież sukces zespołu przekłada się na indywidualny 
rozwój kariery, więc to same zyski. We włoskim biurze 
KPMG działanie zespołowe to naturalny proces. Mam 
wrażenie, że Włosi bardziej lubią robić coś razem, 
wspólnie rozwiązywać problemy.  

Jak bardzo zmienił się nasz kraj od czasu pana 
pierwszej wizyty w Polsce?

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni 
z przemian, jakie zaszły i jakie zachodzą. Jednak, 
przynajmniej w dużych miastach i jeśli chodzi 
o infrastrukturę w całym kraju, zmiany są ogromne. 
Obserwuję je od pierwszych lat XXI wieku. Obraz 
znacznie bardziej radykalnych zmian widzą znajomi, 
którzy przyjechali do Polski w latach 90. To jest powód 
do dumy. Wielu obcokrajowców przyjeżdża do Polski 
w celach turystycznych, a całkiem sporo chce tu żyć, 
przeprowadza się. Nie ma lepszego dowodu na to, że to 
jest dobre miejsce.

A kuchnia? Włoskiego podniebienia nie da się 
zadowolić byle czym.
Uwielbiam żurek! To naprawdę coś dobrego. 
Więcej czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do 
polskich kwaśnych dań. W Polsce warto spróbować 
wszystkiego, choć muszę przyznać, że wasza 
kuchnia jest mniej różnorodna niż włoska. Włochy to 
młody kraj i praktycznie w każdym regionie, a nawet 
w każdym mieście są potrawy, których nie można 

spotkać nigdzie indziej. 
Wydaje mi się, że w Polsce 
różnice między daniami są 
nieznaczne. W poszczególnych 
częściach kraju nieco inaczej 
się je przyrządza, ale nie są to 
inne potrawy.

Świetnie mówi pan po 
polsku! Mówię szczerze, 
jestem pod dużym 
wrażeniem, bo mimo iż 
polski jest moim ojczystym 
językiem, nie przestaje  

mnie zaskakiwać swoimi niuansami. 
Jak Panu się to udało?
Muszę przyznać, że pierwsze dwa lata były trudne. 
Długo nic nie rozumiałem. Poświęciłem dużo pracy, 
bardzo pomogła mi żona i koledzy z KPMG, bo prosiłem, 
abyśmy porozumiewali się w biurze po polsku. Pomogły 
mi też seriale z napisami. Mogłem słuchać prostych 
zdań i czytać je, co ułatwiło mi rozumienie. Jak wielu 
obcokrajowców po roku, półtora, byłem gotów się 
poddać. Jednak nadeszło jakieś przełamanie, coś się 
otworzyło i wreszcie zacząłem rozumieć, a nawet Polacy 
zaczęli rozumieć mnie (śmiech).

Polska to kraj docelowy, czy macie z żoną jeszcze 
jakieś plany dotyczące miejsca do życia?
Nie myślimy o tym, aby się przeprowadzać. To nasz kraj, 
a Warszawa to moje miasto.  

Nie myślę o tym, żeby  
się przeprowadzać.  
To mój kraj ,  a Warszawa 
to moje miasto.

Polacy od Włochów różnią 
się tylko nieznacznie.  
Gdy się już otworzą,  można 
l iczyć na ich prawdziwą 
przyjaźń.

wywiad aHEAD  
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KINO
Jedną z najbardziej wyczekiwanych 
premier najbliższych tygodni jest „Obcy: 
Przymierze“. Tym razem z Obcymi 

walczyć będzie załoga statku osadniczego „Przymierze”, 
która trafia na obcą planetę. Kontynuacja kultowej już 
klasyki horroru science fiction w reżyserii Ridleya Scotta 
zadebiutuje na ekranach kin już 19.05. 
Tydzień później na wielki ekran powróci też Johnny Depp 
w roli Kapitana Jacka Sparrowa. „Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara“. Piąty już film z serii przygód 
Sparrowa, wejdzie na ekrany kin 26.05. Tym razem 
demonicznym przeciwnikiem dowódcy „Czarnej Perły” 
oraz wszystkich piratów na świecie będzie kapitan-zjawa 
Salazar, w którego wcieli się Javier Bardem.
„Jutro będziemy szczęśliwi“ (premiera 19.05) to 
francuska komedia w reżyserii Hugo Gélina, opowiadająca 
o losach Samuela, beztroskiego hedonisty, którego 
przyjemne życie na Riwierze Francuskiej obraca się o 180 
stopni, gdy dawna przyjaciółka wręcza mu nietypowy 
prezent – jego córeczkę. W roli głównej znany ze 
świetnego występu w „Nietykalnych“ Omar Sy.

TEATR
Na pierwszy ogień idzie czarna 
komedia romantyczna „Dwie połówki 
pomarańczy” (21.04, 13.05 Teatr Capitol 

KULTURALNY 
ROZKŁAD JAZDY
Jak atrakcyjnie spędzić wieczory i weekendy  
w nadchodzących tygodniach? 
Zgromadziliśmy dla was w jednym miejscu 
najgorętsze premiery z wielu obszarów. 

w Warszawie, 20.05 Ostrzeszowskie Centrum Kultury). 
Karolina, której mąż ginie w tajemniczych okolicznościach, 
zostaje wezwana, by zidentyfikować zwłoki. Rzecz się 
dzieje w jedynym hotelu w mieście, w którym w tym 
czasie trwa wesele. Sytuacja szybko się komplikuje, 
a bohaterka wchodzi w coraz bardziej zaskakujące 
i absurdalne sytuacje. 
Inną sztuką, którą warto odnotować w kwietniowym 
i majowym kalendarzu jest spektakl „Kłamstewka” 
(23.04, Teatr Muzyczny w Gdyni; 13.05, 14.05, 19.05, 
20.05, 21.05 Teatr Kwadrat w Warszawie). W obsadzie 
zobaczymy: Martę Żmudę Trzebiatowską, Pawła 
Małaszyńskiego/Pawła Domagałę, Ewę Kasprzyk i Pawła 
Wawrzeckiego. 
Będzie śmiesznie, wzruszająco i pozytywnie – zachęcają 
z kolei twórcy spektaklu „Pozytywni” (25 i 26.05 Teatr 
IMKA w Warszawie). Akcja rozgrywa się w gabinecie 
terapeutycznym między psychoterapeutką Ewą 
(Magdalena Boczarska) i jej barwnymi pacjentami. 
Z jakimi problemami do niej przychodzą i jak zakończy się 
psychoterapia? Tego nie możemy zdradzić…

PŁYTY
O najnowszej płycie Gorillaz fani już sporo 
wiedzą, bo zespół udostępnił wcześniej cztery 
utwory z albumu „Humanz” (w sprzedaży 

28.04). Na piątym krążku pojawią się ciekawi goście, m.in. 
Jehnny Beth z Savages, czy Grace Jones.
Zmieniając gatunek – legenda hip-hopowego soulu Mary 
J. Blige znów rozbuja muzyką swoich fanów. Jej nowa, 
już 13. studyjna płyta „Strenght of a Woman” pojawi się 
w sklepach 28.04.  
Po 7 latach przerwy właśnie wrócił zespół Jamiroquai. 

Ósmy album – „Automaton” – jest już dostępny, a fani się 
cieszą, że wreszcie przybędzie hitów do nucenia. 
Warto też zwrócić uwagę na dwa debiuty. 
Pierwszy to Zak Abel – choć ma dopiero 22 lata, jest 
szansa, że namiesza w świecie muzyki elektronicznej. 
Jego krążek „Only When We'are Naked” pojawi się na 
rynku 21.04.  
Drugi debiut, o którym nie można nie wspomnieć, to 
Dua Lipa. Jej piosenki „Be The One”, „Hotter Than 
Hell” i „Blow Your Mind” puszczały największe stacje 
radiowe. 21-letnia wokalistka wreszcie wydaje swoją 
pierwszą płytę: „Dua Lipa” (2.06)! Polscy fani będą mieli 
też okazję posłuchać jej na żywo – Dua Lipa wystąpi na 
Open'erze. 

KSIĄŻKI
Wśród powieści kryminalnych nie 
można nie wspomnieć o „Kluczowym 
świadku” Jørna Liera Horsta. To opowieść, 

od której rozpoczęła się niezwykle popularna seria 
o norweskim komisarzu Williamie Wistingu. Horst, który 
zanim został twórcą poczytnych kryminałów sam był 
komisarzem policji, oparł swą debiutancką powieść na 
faktach – jednej z najbrutalniejszych i najdziwniejszych 
zbrodni w najnowszej norweskiej historii kryminalnej. 
W sprzedaży od 26.04.
Z kolei pięknie ilustrowane„Duchowe życie zwierząt” 
to kolejna po bestsellerowym „Sekretnym życiu drzew” 
książka Petera Wohllebena. Korzystając z najnowszych 
badań i własnych obserwacji, autor odkrywa przed nami 
niesamowite historie zwierząt, w których możemy 
zaobserwować ich mądrość, współczucie, troskę czy 
przyjaźń. Premiera 12.04. 

KONCERTY
Fani ciepłego głosu Ani Dąbrowskiej 
poczują się dopieszczeni. Wokalistka planuje 
kilka koncertów – 24.04. we Wrocławiu, 
28.04. w Kielcach, 13.05. w Częstochowie, 

14.05. w Busko-Zdroju. Artystka zaśpiewa piosenki 
z najnowszej płyty „Dla naiwnych marzycieli”. 
A jeśli mowa o polskich wokalistkach, to warto 
wspomnieć o koncercie Brodki 24.04 w Katowicach.
Kwiecień to ważny miesiąc dla fanów cięższych brzmień 
– 22.04 w katowickim Spodku festiwal Metalmania. 
Wystąpią przedstawiciele czołówki światowej i polskiej 
muzyki metalowej: Animations, Tygers Of Pan Tang, 
Sinister, Furia, Mentor, ThermiT i wielu innych. 
Zmieniając temat na pop – 27.05 w Krakowie wystąpi 
w ramach światowej trasy „The 24K Magic World Tour” 
Bruno Mars. A w stolicy 2-3.06 ruszy Orange Warsaw 
Festival. Na Służewcu zagrają same gwiazdy – między 
innymi Kings of Leon, Imagine Dragons, Martin Garrix, 
Justice, Year&Years.

WYDARZENIA
To najliczniej odwiedzana wystawa świata. 
Zachwycają się nią zarówno gwiazdy, jak 
i naukowcy. Mowa o „Body Worlds & 

The Cycle of Life”. Jest to anatomiczna ekspozycja 
poświęcona budowie człowieka. Dzięki specjalnej 
technice plastynacji, odwiedzający mogą zajrzeć do 
zakamarków ludzkiego organizmu. Wystawa potrwa 
do 2.07 w Port Łódź. Fanów sztuk walki może z kolei 
zainteresować wydarzenie Fight Exclusive Night 12.05 
w Gdyni. To zawodowa gala sportów walki, podczas której 
zmierzą się mistrzowie MMA i K-1. Będzie się działo!

GRY
Na najgorętsze premiery gier trzeba 
poczekać do sezonu jesienno-zimowego. 
W najbliższych tygodniach warto jednak 

zwrócić uwagę na kilka premier. 25 kwietnia zadebiutuje 
„Syberia 3“. Gra francuskiego studia Microïds 
przeznaczona jest na PlayStation 4, Xbox One oraz 
komputery PC. Ciekawie zapowiadającym się tytułem 
jest też „South Park: The Fractured But Whole“. 
Kontynuacja udanego „The Stick of Trurh“ ukaże się 
w połowie roku na PS4, Xbox One oraz PC. 
Z kolei miłośnicy klasycznych „bijatyk” już na początku 
czerwca będą mogli spróbować swoich sił w siódmej 
odsłonie serii Tekken (PS4, XO, PC).
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Klub Kobiet 
„For Ladies”.
Uczymy, jak stać się 
kobietą sukcesu

Klub Kobiet „For Ladies” to miejsce dla studentek, które chcą 
się rozwijać, zdobyć doświadczenie, zbudować sieć kontaktów 
i brać udział w dedykowanych warsztatach prowadzonych przez 
ekspertów KPMG. 

Klub Kobiet For Ladies daje możliwość młodym i ambitnym 
kobietom zbudować silną markę własną i inspirować się wiedzą 
kobiet, które zajmują wysokie stanowiska w polskich firmach 
i w międzynarodowych korporacjach. Motywujemy do świadomego 
zaplanowania swojej kariery. 

Chcemy, aby młode, otwarte na nowe wyzwania studentki mogły 
uczestniczyć w spotkaniach z kobietami biznesu, które wiedzą, 
że networking współcześnie ma wielkie znaczenie. Cenimy sobie 
kreatywność w działaniu i otwartość na innowacje. Edukujemy. 
Poszukujemy młodych kobiet z pasją, które chcą tworzyć swoją 
niepowtarzalną historię. Nawiązujemy kontakty, które przetrwają lata.

Więcej na stronie: kpmg.com/pl/forladies 



POMOCNE PODCZAS NAUKI I PISANIA 
PRAC DYPLOMOWYCH 

 STUDENCKIE GADŻETY 
MUST HAVE

Rynek dóbr luksusowych w Polsce. 
Edycja 2016 
– liczba zamożnych i bogatych Polaków 
w 2016 roku przekroczyła 1 milion

Property Lending Barometer 2016 
– finansowanie inwestycji nieruchomościowych 
oraz projektów deweloperskich przez banki

KPMG Tech Growth Startup Guide
– odważne pomysły i wysokie ambicje są ważne 
w budowaniu własnego przedsiębiorstwa, 
ale właściwe podłoże biznesowo-finansowe 
jest równie istotne

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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Niektóre ułatwiają życie, inne można traktować tylko 
w kategorii rozrywki. Nie jest ważne, jaką rolę pełnią, 
bo i tak namiętnie je kupujemy – to moc gadżetów. 
Wybraliśmy dla was te, które nie tylko cieszą, ale 
mają też praktyczne zastosowanie.

Długopis zamiast laptopa

Choć to urządzenie zostało stworzone z myślą o biznesie, to 
jednak trudno dla niego o lepsze miejsce niż sala wykładowa. 
Profesor mówi, ty notujesz – do tego momentu wszystko jest 

jak dawniej. Użyteczność cyfrowego długopisu ujawnia się 
później. Pracę, którą wykonał w twojej dłoni, można bowiem 

przenieść do komputera. W pliku zostanie zapisane to,  
co napisałeś na kartce. Notatki będą wyglądały tak, jak zapisane 
w Wordzie. To bez wątpienia gadżet przyszłości, choć na razie 
nie na każdą studencką kieszeń. Tego typu urządzenia kosztują 

od kilkuset do grubo ponad tysiąca złotych. 

Bez portfela

Smartfon może nam zastąpić już niemal wszystko. Chodzi 
jednak o to „niemal”. Dowody osobiste wciąż mamy plas-
tikowe. Mimo używania aplikacji BLIK do płacenia smart-
fonem w sklepach i wypłacania gotówki z bankomatów,  

w wielu punktach wciąż zapłacić możemy tylko kartą z banku. 
Do tego legitymacja, bilet miesięczny itd. – noszenie portfela 

byłoby nieuniknione, gdyby nie… wielofunkcyjne etui na 
smartfona. Ma kilka przegródek, do których włożymy karty, 

dokumenty czy  kilka banknotów. Ze smartfonem i tak się nie 
rozstajemy, więc uzupełnienie go o niezbędne rzeczy sprawi, 
że zabierając go ze sobą będziemy w pełni samowystarczalni.

Pamięć z podwójnym USB

Smartfony w coraz większym stopniu zastępują nam komputery. Pozostaje kwestia 
przenoszenia plików czy kopiowania ich od innych. Te problemy rozwiązuje pen-

drive, który ma dwie wtyczki USB – standardową, do komputera i mikro USB – do 
gniazda telefonu. Notatki, projekty czy podręczniki w formie e-booków możemy 

skopiować do takiego pendrive'a i korzystać z nich w domu na komputerze,  
a na uczelni na smartfonie. To nasz zewnętrzny dysk z danymi, z których możemy 

korzystać na dowolnym urządzeniu. A pamięć o pojemności kilkudziesięciu GB  
z pewnością wystarczy do korzystania z bardzo wielu ciężkich plików.

Moc zawsze z tobą

Przypominanie o tym, że najsłabszą stroną mobilnej 
elektroniki są baterie – to truizm. Rozwiązaniem jest 
plecak z powerbankiem. Słuchasz muzyki, korzys-
tasz z jakdojade.pl, kupujesz bilet przez SkyCash, 
korespondujesz przez Messengera i jednocześnie 
ładujesz telefon. Innym praktycznym rozwiązaniem 
jest powerbank zasilany energią słoneczną. Ogniwa 

fotowoltaiczne przetwarzają energię świetlną na prąd 
i w ten sposób zawsze masz naładowany power-

bank. Do ładowania wystarczyć powinno oświetlenie 
sali wykładowej (choć nie zawsze), najlepszy efekt 

jest jednak wtedy, gdy wystawimy urządzenie 
bezpośrednio na słońce. Niezastąpiony gadżet 

podczas długich plenerowych spotkań z przyjaciółmi. 
Jeszcze chwila, a sezon się zacznie.

Zamiast folii bąbelkowej

Twoje dłonie ciągle muszą być czymś zajęte? 
Widząc folię bąbelkową nie ustajesz w rozgniata-

niu bąbelków aż dotrzesz do ostatniego? 
Czy – co gorsze – skubiesz palce i obgryzasz  
paznokcie? Jeśli tak, to dla ciebie stworzono 

Fidget Cube. Kostka do pstrykania.  
Umieszczone na każdym boku guziki, przyciski, 
kółko nie służą niczemu. Nic nimi nie włączysz. 

Chodzi o to, aby sobie popstrykać na różne 
sposoby. I odstresować się. Kostka na nerwy to 

gadżet robiący furorę na świecie. 



Interesują Cię podatki? Dobrze kojarzysz fakty? Lubisz rozwiązywać merytoryczne 
problemy? Chcesz pracować w jednej z najlepszych na świecie firm doradczych? 

Czekamy na Ciebie! Sprawdź się  
w konkursie Tax'n'You i rozpocznij karierę  
w charakterze doradcy podatkowego! 

Na Twoje zgłoszenie czekamy od 27 marca do 24 kwietnia. 

Szczegóły konkursu na stronie kpmg.taxandyou.pl 

Na 24 finalistów czekają: 

• umowy o pracę lub płatne praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce, 

• nagrody finansowe dla najlepszych trzech osób w rozgrywce finałowej, 

• atrakcyjne nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów. ©
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LET’S BEGIN THE TAX GAME


