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Kim jesteśmy?
KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. 
Od ponad 27 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 189 000 pracowników  
w 152 krajach. W biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu zatrudniamy 
łącznie ponad 1800 osób.

Czy jesteś osobą, której szukamy?

Każdego roku zatrudniamy ponad 400 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  
oraz www.actionplan.pl

http://www.kariera.kpmg.pl
http://www.actionplan.pl
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Drodzy studenci! 
To już trzecie wydanie magazynu „aHEAD” 
– kwartalnika dedykowanego studentom 
i absolwentom, którzy są zainteresowani 
pracą i rozwojem kariery zawodowej w firmie 
audytorsko-doradczej.  

W najnowszym numerze znajdziecie m.in. 
merytoryczne wywiady z ekspertami KPMG, 
którzy szczegółowo omawiają specyfikę pracy 
w poszczególnych działach firmy, propozycje 
merytorycznych wydarzeń branżowych oraz 
informacje o programach rozwojowych 
organizowanych przez KPMG. 

W tym numerze opowiadam o tym, jak zmienia 
się rynek start-upów w Polsce i dlaczego 
praca z nimi jest tak satysfakcjonująca. 
Natomiast swoimi doświadczeniami podczas 
zdobywania kwalifikacji ACCA podzieliły się 
Magdalena Smalisz-Mahorowska, Executive 
Consultant w dziale Doradztwa Rachunkowego 
i Tatiana Bielawska, Asystent w dziale Audytu. 
Spadochroniarstwo to pasja, której od wielu 
lat oddaje się Radosław Ciechański, Menedżer 
w dziale Doradztwa Podatkowego KPMG. 
W sekcji „Pasjonaci” opowiedział o tym, jakie 
sukcesy osiąga, realizując swoje hobby. 

Zdobywanie doświadczenia, możliwość poznania 
ciekawych ludzi oraz zobaczenia pięknych 
zakątków świata to tylko niektóre powody, 
dla których warto zabiegać o dostanie się 
do międzynarodowego programu wymiany 
pracowniczej. Swoje przygody, te dłuższe 
i krótsze, miały okazję przeżyć w zagranicznych 
biurach KPMG nasze koleżanki – Katarzyna 
Trzópek, Menedżer w dziale Doradztwa 
Podatkowego, Martyna Brakowska, Młodszy 
Menedżer w dziale Audytu i Olga Kulmińska, 
Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego. 

Z kolei Piotr Pawlak, Executive Consultant 
w dziale Usług Doradczych opowiada o tym, 
jakie wyzwania spotykają konsultantów podczas 
projektów i pracy z klientem.

Miłej lektury!

dr Jerzy Kalinowski
Partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, 

telekomunikacji i mediów KPMG w Polsce
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w biznes?
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TU SIĘ SPRAWDZISZ!
Zaplanuj czas na wiedzę

aHEAD   w skrócie

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.
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Konferencja Prawno-Medyczna  
5-6 grudnia 2017 
II Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna organizowana 
przez ELSA Rzeszów odbędzie się 5 i 6 grudnia 2017 r. na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. W konferencji wezmą udział m.in. 
studenci, prawnicy, lekarze, osoby związane z branżą medyczną 
i farmaceutyczną, a także pacjenci i osoby zainteresowane 
tematyką. Głównym założeniem projektu jest przybliżenie 
regulacji prawnych w tematyce medycznej, a teoretyczna 
dyskusja i wymiana poglądów ma przyczynić się do zwiększenia 
świadomości praw pacjenta wśród społeczeństwa. Konferencja 
jest platformą dyskusji między prawnikami, lekarzami 
i studentami.  

prawno-medyczna.elsa.org.pl

CEMS Chance CSR 
5-8 grudnia 2017
Podczas projektu CEMS Chance uczestnicy wezmą udział 
w warsztatach pokazujących szanse rozwoju dzieci 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem projektu 
jest przedstawienie młodym ludziom ciekawych możliwości 
rozwoju, które są w ich zasięgu. To pokazanie nietypowych 
szans, które czekają na młodych ludzi, a nie są wśród nich 
popularne. Warsztaty opierają się na metodach osobistego 
doskonalenia się, poznawania samego siebie i krytycznym 
spojrzeniu na swoje środowisko oraz dotychczasowe 
dokonania. Projekt organizuje CEMS Club Warsaw. 

facebook.com/CEMSchance

The WARroom 
22-24 listopada 2017 
The WARroom | Warsaw Consulting Conference to wydarzenie 
skierowane do studentów zainteresowanych karierą 
w konsultingu strategicznym organizowane przez CEMS Club 
Warsaw. Podczas projektu, który odbędzie się w dniach  
22-24 listopada 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach, konkursach i innych przedsięwzięciach 
organizowanych przez firmy z czołówki biznesu. Konferencja 
skupia międzynarodowych odbiorców – ma na celu integrację, 
wymianę poglądów oraz naukę. Podczas trzech dni projektu 
uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności z zakresu pracy 
w branży konsultingowej. Na WARroom aplikuje co roku  
ok. 250 osób z różnych krajów Europy, spośród których 
wybieranych jest jedynie 50 najlepszych. 

facebook.com/thewarroomconference

Take It Easy  
11-15 grudnia 2017
Take It Easy to najnowszy projekt Organizacji Studenckiej 
Paneuropa o językach obcych w biznesie. Głównym celem 
projektu jest pokazanie studentom śląskich uczelni, że warto 
poszerzać horyzonty i inspirować się do efektywnej nauki 
języków obcych. To również odpowiedź na potrzeby rynku 
– coraz więcej firm na Śląsku działa globalnie, przez co 
dobra znajomość różnych języków obcych jest pożądana. To 
także projekt, który ma inspirować studentów do myślenia 
już teraz o swojej przyszłości. Spotkania odbędą się na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

facebook.com/Paneuropa

Konferencja Naukowa Dylematy 
i Perspektywy Współczesnej 
Rachunkowości 
18-20 kwietnia 2018
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość Pełna 
Granic" to projekt organizowany przez SKN Rachunkowości 
Assets, działające przy Wydziale Zarządzania Politechniki 
Rzeszowskiej. Podczas konferencji uczestnicy będą 
mieli okazję przedstawić swoje prezentacje z zakresu 
rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunkowości 
przedsiębiorstw, controllingu, a także audytu. Przez trzy 
dni odbędą się liczne warsztaty oraz konkursy drużynowe 
w formie case study, które w sposób praktyczny poszerzą 
wiedzę uczestników oraz pozwolą udoskonalić umiejętności 
z dziedziny finansów i rachunkowości.

facebook.com/KNAssets

Akademia Podatkowa  
– Podatki w praktyce 
listopad/grudzień 2017
Bieg Akademia Podatkowa – Podatki w praktyce to cykl 
cotygodniowych zajęć przeznaczonych dla studentów Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjatywa 
zorganizowania akademii podatkowej, dotykającej tematyki 
praktycznego stosowania prawa wynika z obserwacji wciąż 
wzrastającego, ogromnego zainteresowania studentów prawa 
zajęciami warsztatowymi i doszkalającymi. Akademia będzie 
doskonałą okazją do zrozumienia istoty pracy z prawem 
podatkowym, dziedziną tak różniącą się od innych gałęzi 
prawa. Uczestnicy będą mieli również okazję wykorzystać 
zdobytą podczas wykładów wiedzę w praktyce podczas case 
studies. Spośród wszystkich uczestników prowadzący wybiorą 
pięć osób z największą liczbą punktów, którzy zdobędą tytuł 
Laureatów Akademii oraz nagrody. Pozostali uczestnicy 
otrzymają certyfikat uczestnictwa.

facebook.com/tbsp.podatki

http://prawno-medyczna.elsa.org.pl
http://facebook.com/CEMSchance
http://facebook.com/thewarroomconference
http://facebook.com/Paneuropa
http://facebook.com/KNAssets
http://facebook.com/tbsp.podatki
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Mam pomysł na aplikację ułatwiającą życie 
ludziom pracującym do późna. W pracy na 
smartfonie robimy listę drobnych zakupów, 
która trafia do sklepu w pobliżu naszego domu. 
Tam szykują dla nas paczkę, którą dostajemy 
pod drzwi, nawet po zamknięciu placówki. 
Płacimy za zakupy przy zamawianiu albo 
zbiorczo np. raz na tydzień. Potrzebuję jednak 
wsparcia we wdrożeniu projektu. Przychodzę do 
pana i tu zaczyna się pańska rola. Co pan robi?
dr Jerzy Kalinowski: Po pierwsze, pytam o podstawy 
biznesowe – na czym polega pomysł z punktu widzenia 
biznesowego, czyli kto będzie klientem i za jaki produkt/
usługę ma płacić, oraz na czym polega innowacyjność 
rozwiązania i jaka jest przewaga nad konkurencją, która 
jeszcze takiego rozwiązania nie ma. Jeśli chodzi o aspekt 
komercyjny, to bardzo ważna jest również odpowiedź 
na pytanie, czy te same produkty lub usługi można 
z powodzeniem sprzedać także poza Polską. Pomysł na 
biznes ograniczony tylko do naszego kraju to już zbyt mała 
skala dla osiągnięcia prawdziwego sukcesu przez start-up. 
Doświadczenie pokazuje, że gwiazdami start-upowymi są 
te firmy, które działają na rynku międzynarodowym.

Zakładając, że odpowiedzi na te pytania 
są pozytywne, co się dzieje dalej z moim 
start-upem?

Podstawą sukcesu start-upu jest zdobycie finansowania 
na jego dynamiczny rozwój oraz stworzenie zespołu, 
który skutecznie wpłynie na ten rozwój. Większość start-
upów jest zakładanych przez kolegów, którzy się dobrze 
znają, jednak grupa przyjaciół czasami nie jest w stanie 
skutecznie realizować pomysłu biznesowego. Trzeba 
pamiętać, że w start-upie muszą być osoby, które np. będą 
wiedziały, jak dotrzeć do klientów czy dostawców. 

Muszą też być specjaliści o kompetencjach technicznych, 
którzy są w stanie zbudować innowacyjne rozwiązania. 
Może też się przydać specjalista od analizy danych, 
który na podstawie danych firmy, czy też tych zebranych 
z zewnętrznych źródeł, będzie potrafił zrozumieć, kim 
są docelowi klienci, czego naprawdę potrzebują, w jaki 
sposób podejmują decyzje zakupowe, czy w jaki sposób 
dotrzeć do nich skutecznie w świecie cyfrowym. W start-
upie warto też mieć osoby znające się na zarządzaniu 
finansowym, umiejące pozyskiwać finansowanie, czy też 
budować dobry zespół pracowników. Dlatego założyciele 
firmy powinni od początku tworzyć swój zespół z myślą 
o posiadaniu wszystkich kompetencji i doświadczeń, które 
będą niezbędne w rozwoju ich firmy. 

Pamiętajmy jednak o podstawowej zasadzie – ludzie mają 
bardzo wiele pomysłów, ale naprawdę niewielu udaje się 
odnieść sukces rynkowy.

DLACZEGO NIE KAŻDY POMYSŁ
MOŻNA PRZEKUĆ W BIZNES?
Praca z ciekawymi ludźmi oraz satysfakcja z sukcesów start-upów – to główne, choć 
nie jedyne, źródła zawodowej satysfakcji dr. Jerzego Kalinowskiego, Partnera oraz 
szefa grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów 
w KPMG. Rozmawiamy o tym, dlaczego większość pomysłów zgłaszanych przez 

młode firmy trafia do kosza oraz co składa się na sukces tych, którzy podbili rynek. 
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Jeśli w tym wszystkim, co pan wymienił, 
są braki, to rolą pana i pańskiego zespołu 
jest udzielenie wsparcia czy po prostu 
odrzucacie pomysł?
My przede wszystkim „podpowiadamy”. Dajemy 
wskazówki jak „udokumentować” cały pomysł start-upu 
i jego plany rozwojowe, jak zrobić projekcję przychodów 
i kosztów – czyli tak opisać założenia, aby najlepiej 
„sprzedać” pomysł inwestorom. Nasza oferta dla start-
upów jest dopasowana do ich specyfiki: płacisz nam 
naprawdę małe pieniądze, ale dzięki naszemu wsparciu 
odniesiesz sukces i pozyskasz kolejne finansowanie. 
Wtedy zapłacisz nam premię za naszą pracę. Ta mała 
opłata na początku ma proste uzasadnienie biznesowe: 
w Polsce często ktoś, kto za coś nic nie płaci, nie ma 
poczucia, że ta usługa jest wartościowa, że musi się 
zmobilizować i współpracować. 

Jak często spotyka pan się z „szalonymi” 
wynalazcami, zapaleńcami, którzy mają swoje 
idée fixe a pan musi im powiedzieć, że ich 
pomysł jest bez szans?
95 procent ludzi to raczej nie wynalazcy, ludzie bez 
idée fixe, tylko ci, którzy próbują świadomie skopiować 
rozwiązania funkcjonujące już gdzieś na świecie. 
To nie ma nic wspólnego z przełomowymi innowacjami.
Zdarzają się też tacy, którzy nieświadomie wkładają sporo 

wysiłku w stworzenie czegoś, co już z powodzeniem 
funkcjonuje. Po prostu nie sprawdzili, jak wygląda rynek. 
Spotkałem się kiedyś z zespołem, który stworzył własne 
rozwiązanie cyfrowe dla oszczędnościowego zarządzania 
ogrzewaniem. Szybkie wyszukiwanie w internecie 
wskazało, że kluczowi gracze na rynku automatyzacji 
energetyki, mają już podobne rozwiązania i sprzedają je za 
niższą cenę, niż planowali ci polscy przedsiębiorcy.
Dla mnie bardzo ciekawym jest „szalony” wynalazca, czyli 
ktoś, kto ma genialny pomysł techniczny i tym pomysłem 
może zawojować świat. Przykładem są twórcy syntezatora 
mowy Ivona, których spółkę kupił Amazon.
Twórcy Ivona Software to ludzie, którzy nauce poświęcili 
sporo czasu i dzięki temu zbudowali innowacyjny produkt, 
który zainteresował giganta cyfrowego. To jest innowacja!

To były osoby z tych pięciu procent 
wynalazców? 
Tak, w tych pięciu procentach są ludzie, którzy mają 
genialne pomysły, ale większości z nich brakuje pomysłu 
na komercjalizację ich innowacyjnych rozwiązań. To 
sytuacja, w której pomysł jest doskonały, tylko jego twórcy 
nie zdają sobie sprawy z tego, kto mógłby go kupić i ile za 
niego może chcieć zapłacić. Produkty tworzone przez start-
upy można na ogół klasyfikować w dwóch kategoriach: 
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B2C i B2B, czyli dla rynku 
klientów detalicznych 

i rynku klientów biznesowych. Na rynku detalicznym 
można dość szybko dokonać testu nowego produktu czy 
usługi pod kątem sprawdzenia czy konsumenci takiego 
rozwiązania w ogóle potrzebują. Na rynku biznesowym 
sporym wyzwaniem jest dotarcie do dużych firm, które 
są potencjalnymi klientami. Duży biznes ma jednak 
sformalizowane procedury zakupowe zorganizowane 
w taki sposób, że jednym z kluczowych kryteriów 
zakupowych jest doświadczenie dostawcy i referencje 
z wykorzystaniem danego produktu/usługi u innych dużych 
firm. Z punktu widzenia start-upu to taki paragraf 22. Jak 
przebić się z innowacyjnymi rozwiązaniami, skoro duże 
przedsiębiorstwa kupują tylko sprawdzone rozwiązania od 
dostawców działających na rynku od 20 lat?

Z drugiej strony te wielkie korporacje 
coraz częściej wspierają start-upy, a nawet 
same tworzą programy do rozwoju 
innowacyjnych rozwiązań.
Coraz częściej budują własne fundusze venture 
capital działające według innych procedur niż cała 
reszta korporacji. W ten sposób mogą podjąć decyzje 
o inwestycjach w innowacyjne spółki, które zgodnie 
z typowymi regułami dotyczącymi akceptacji ryzyka 
inwestycyjnego nie mogłyby zostać podjęte. Chodzi 
też o to, żeby swoją sformalizowaną i silosową kulturą 
korporacyjną nie zabijać atrakcyjnych start-upów. Jest 
to coraz bardziej widoczny sposób działania dużych 
i świadomych firm.

Sytuacja jest więc trudna – co radzi pan 
ludziom, którzy mają innowacyjne pomysły, tym 
pięciu procentom start-upów?
Jedną podstawową rzecz: najlepiej człowiek uczy się 
na błędach. Znam ludzi, którzy 
mieli jeden, dwa, trzy pomysły 
nietrafione, a dopiero za kolejnym 
razem odnosili sukces. Z drugiej 
strony są też przedsiębiorcy, którzy 
mieli świetny biznesowo pierwszy 
pomysł, a później już nic ciekawego nie 
stworzyli. Inna rzecz, że na początku 
rewolucji cyfrowej wystarczały 
w Polsce pomysły prostsze, nawet 
kopie rozwiązań zagranicznych. 
Twórcy pierwszych polskich portali 
czy serwisów aukcyjnych, które były 
de facto inspirowane istniejącymi 
rozwiązaniami z rynku USA, odnieśli 
często duży sukces i sprzedali swoje 

firmy za „dobre” pieniądze. Pod koniec lat 90. często 
wystarczało być pierwszym na rynku, niekoniecznie 
z innowacyjnym pomysłem. Świat nie był aż tak globalny, 
a Polska z punktu widzenia tych dużych graczy nie była 
zbyt atrakcyjnym rynkiem. Swoją drogą, ci obecni duzi 
gracze wtedy też nie byli zbyt duzi i mieli o wiele mniejszy 
kapitał na rozwój. 

Dziś trudno konkurować z markami globalnymi, 
które mają ugruntowaną pozycję na świecie. 
Rozmawiałem z dyrektorem jednego 
z gigantów IT, który odpowiadał za wdrażanie 
innowacji. Mówił, że w szufladzie ma kilka 
pomysłów na portale społecznościowe, dużo 
bardziej funkcjonalne od Facebooka, lepiej 
zaprojektowane itd. Ale zapał twórców tych 
rozwiązań studził jednym zdaniem: po co 
ludziom drugi Facebook, nawet jeśli jest lepszy, 
jak ich przekonamy, aby z niego korzystali?
Doskonałość technologiczna to jedno, ale musi być 
również dobry pomysł biznesowy, aby właśnie ludzie 
chcieli przychodzić. Trzeba połączyć wiele elementów, 
aby odnieść sukces. W przypadku pierwszych portali 
społecznościowych było to zauważenie potrzeby 
ludzi „spotykania” się w internecie, udzielania się 
w społeczności, a następnie stworzenie technologii 
umożliwiającej to. Na końcu pomysł, jak ten nowy model 
biznesowy skomercjalizować w przyszłości. Ja sam kilka 
lat temu miałem okazję zainwestować w spółkę budującą 
bardzo innowacyjne rozwiązanie cyfrowe. Popełniłem 
jednak duży błąd, gdyż nie uwierzyłem w możliwość 
szybkiego zbudowania strumienia przychodowego, 
a gdybym to zrobił, to za jedną włożoną złotówkę dziś 
otrzymałbym około 100.

Komercjalizacja projektu nastręczała twórcom 
problemów. Np. Facebook długo 
był niedochodowy. 
Ryzyko zawsze towarzyszy 
innowacjom. Nikt nie może mieć 
100-procentowej pewności, że pomysł 
wypali. Gdyby od początku wszystkie 
start-upy szybko generowały rosnące 
przychody, to dzisiaj wszyscy by chcieli 
inwestować w start-upy.

Jak wygląda inwestowanie 
w młode firmy? Ile pomysłów 
odnosi sukces, a ile skazanych 
jest na porażkę?
Fundusze venture capital, które 
inwestują w przedsięwzięcia we 
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wczesnej fazie rozwoju, zakładają, że 
na 10 inwestycji jedna lub ewentualnie 
dwie powinny się udać, na 3-5 stracą 
pieniądze, a pozostałe przyniosą 
niewielki zwrot z inwestycji, tak 
jakbyśmy włożyli pieniądze do banku. 
Ta statystyka pokazuje, że ludzie 
w funduszach dokładnie analizują każdy 
pomysł. A te 10 pomysłów, w które 
decydują się zainwestować, to i tak elita. 
Gdy wiele lat temu sam prowadziłem 
fundusz venture capital, to przejrzeliśmy 
ponad 500 start-upów, aby podjąć 
decyzję o zainwestowaniu w dwa z nich.

Czyli żeby zainwestować 
w pakiet 10 start-upów, należy 
je wybrać z 2,5 tys. projektów. Upraszczając 
nieco zagadnienie, 2490 pomysłów nie zyskuje 
finansowania. Jak w tym morzu ocenia pan 
polskich innowatorów? Czy na tle innych krajów 
wypadamy dobrze?
Pomimo że polski rynek start-upowy jest nadal w dość 
wczesnej fazie, to uważam, że mamy jednak interesujący 
potencjał. Naszą przewagą jest bardzo wysoki poziom 
edukacji, szczególnie nauk ścisłych, technicznych, 
mechaniki czy informatyki. To jest dobra baza do kreowania 
innowacji technicznych i one będą u nas coraz częściej 
powstawać. Wyzwaniem jest to, żeby te projekty były 
realizowane na skalę światową i odniosły komercyjny 
sukces, także poza granicami Polski. Naszą bolączką jest 
„polskie” nastawienie do przedsiębiorczości, zupełnie 
inne niż to w kulturze amerykańskiej. Amerykanie od 
najmłodszych lat marzą o karierze przedsiębiorcy i są 
przyzwyczajeni do ryzyka. Polacy, chcąc realizować swoje 
pomysły jednak często boją się podjęcia działania na 
własny rachunek. Wielu z nich pracuje na etacie w jakiejś 
solidnej firmie i swojemu start-upowi poświęca tylko 
wieczory. Skoro oni w swój pomysł nie wierzą, to jak ma im 
zaufać inwestor, finansując ten start-up? Przedsiębiorczości 
nie sprzyja też nasza polska kultura, w której nie ma 
specjalnego kultu przedsiębiorczości i ludzi sukcesu. 

Amerykańscy przedsiębiorcy, którzy odnieśli 
sukces, często bez cienia zakłopotania 
opowiadają o swoim pierwszym bankructwie. 
Można odnieść wrażenie, że nie jest to dla nich 
powodem do wstydu, tylko jednym z kroków 
do sukcesu.
To też jest bardzo ważny element kulturowy. Podczas 
studiów w USA, gdy po raz pierwszy prezentowałem 
na spotkaniu seminaryjnym wyniki mojego projektu, 

dostałem bardzo dużo krytycznych 
uwag. Mnie, dorosłemu człowiekowi, 
chciało się wtedy naprawdę płakać. 
Później zrozumiałem, że to jest część 
kultury amerykańskiej i krytykując 
mnie, wszyscy chcieli mi pomóc. 
Tam otwarcie mówi się o błędach, 
ale w kontekście uczenia się na nich. 
W Polsce częściej jednak krytykuje 
się za plecami zainteresowanego.

Który etap pracy ze start-upami 
lubi pan najbardziej?
Najbardziej cieszy mnie, że ktoś 
wpadł na dobry pomysł, znalazł 
rozwiązanie problemu i później 
odnosi sukces. Ja sam bardzo lubię 

pracować z ludźmi. Przychodzi do mnie młoda osoba, 
utalentowana, która ma swój ciekawy pomysł, wizję, 
plan, to chcę jej pomóc, żeby jej się powiodło. Bardzo 
chciałbym, aby coś z mojej pracy zostało u innych. 
Komuś na początku pomogłem, później to rozwinęło się 
w firmę i świetnie prosperuje. To świetne zaspokojenie 
własnego ego.
Praca w konsultingu ma jedną podstawową zaletę 
– daje bardzo szerokie spojrzenie na biznes, człowieka 
i społeczeństwo. Przed KPMG pracowałem w wielu 
firmach, zdobyłem duże doświadczenie, jednak pracując 
w konsultingu wiem, że jestem o krok, dwa kroki 
przed innymi – zdaję sobie sprawę z tego, co się dzieje 
w różnych branżach, czym zajmują się najlepsi na świecie, 
jakie są obecnie najważniejsze trendy. Zainteresowanie 
różnymi sektorami ma w tej chwili bardzo duże znaczenie 
- rozwiązania można przenosić między różnymi branżami 
i ja ze swojej perspektywy to widzę. Ludzie pracujący 
w branży telekomunikacyjnej nie zdają sobie sprawy 
z tego, że najnowsze rozwiązania logistyczne w handlu 
mogą z sukcesem rozwiązać ich problemy operacyjne 
w branży telekomunikacyjnej. 

Ja uważam, że praca w konsultingu jest świetną szkołą. 
W obecnych czasach dynamicznych zmian i rewolucji 
cyfrowej, pracownicy konsultingu są najbardziej pożądani 
przez pracodawców na rynkach anglosaskich. Rynek 
pracy po prostu o nich walczy. W Polsce pracodawcy 
może nie cenią jeszcze tak bardzo specjalistów z firm 
doradczych, ale ja jestem przekonany, że praca w takich 
firmach jak moja daje młodym ludziom duże perspektywy 
rozwoju zawodowego. Konsulting uczy tego wszystkiego, 
co w dynamicznym świecie jest niezbędne. Liderzy 
biznesowi muszą mieć coraz bardziej interdyscyplinarną 
wiedzę i muszą wiedzieć jak szybko reagować. 
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The Association of Chartered Certified Accountants to 
jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych 
z zakresu finansów i rachunkowości. Jej dużym atutem 
jest fakt, że doceniają ją firmy na całym świecie. 
Pracodawcy z Polski i np. z Wielkiej Brytanii, Francji, 
USA czy RPA wiedzą, że członek ACCA posiada wysokie 
kwalifikacje i niezależnie od tego, w jakim kraju zdawał 
egzaminy, są one tak samo wartościowe. W niektórych 
państwach są organizacje, które na pewne stanowiska 
przyjmują tylko członków ACCA.

Kwalifikacja zawodowa ACCA daje wiedzę 
z zakresu:
- nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem,
- audytu,
- rachunkowości zarządczej,
- rachunkowości finansowej,
- zarządzania ryzykiem,
- planowania strategicznego
- prawa i podatków.

Członkiem ACCA można zostać po zaliczeniu  
14 egzaminów: 9 na poziomie Fundamentals oraz 5 na 
poziomie Professional (niebawem ich liczba zostanie 
zmniejszona do 4). Trzeba wykazać również 3 lata 
doświadczenia zawodowego.

Łatwiejszą drogę mają studenci 12 akredytowanych 
uczelni wyższych. Ich programy zostały dostosowane 

do wymogów ACCA i zdanie wybranych egzaminów 
powoduje zaliczenie ich przez stowarzyszenie. Na 
poziomie Fundamentals można uzyskać zwolnienie nawet 
z 5, zatem po ukończeniu studiów pozostaje ich w całym 
cyklu 9, a niebawem będzie 8. ACCA wspiera 162 tys. 
członków oraz 428 tys. studentów w 173 krajach.  
Ma 80 biur i współpracuje z 8,5 tys. pracodawców, w tym 
z KPMG. A jej historia rozpoczęła się w 1904 roku. Ośmiu 
Brytyjczyków pod przewodnictwem Henry’ego Jamesa, 
pierwszego sekretarza, spotkało się w Balfour House przy 
Finsbury Pavement w Londynie i powołało The London 
Association of Accountants. W Polsce ACCA działa 
od 2004 roku, obecnie ma 1,8 tys. członków i 3,8 tys. 
studentów.

Elitarność ACCA wynika z tego, że członkostwo 
w organizacji jest cenione przez pracodawców, czasem 
nawet wymagane i jest potwierdzeniem wysokich 
kompetencji, niezależnie od ukończonych studiów, 
zdobytych uprawnień itp. Księgowych jest wielu, ale 
księgowych-członków ACCA – znacznie mniej. Poza 
tym to wyróżnik znany na całym świecie, zatem daje 
możliwość rozwoju kariery wszędzie. Określenie 
„klub” wynika natomiast z tego, że jego członkowie 
regularnie spotykają się na różnego rodzaju eventach 
oraz szkoleniach, podczas których mają okazję poszerzać 
swoją wiedzę, ale także prowadzą kuluarowe rozmowy 
i nawiązują towarzyskie relacje. A te przydają się 
w biznesie.

JAK WYRÓŻNIĆ SIĘ 
W ŚWIECIE FINANSÓW?

Księgowych, finansistów czy audytorów na całym świecie jest wielu. 
Skąd pracodawca ma wiedzieć, którzy z nich mają odpowiednio dobre 

kwalifikacje? Odpowiedzią jest ACCA – stowarzyszenie zrzeszające 
specjalistów z całego świata. Jak się dostać do tego grona? Oto 

doświadczenia pracowników KPMG, którzy są już w ACCA albo do tego 
celu zmierzają. Droga nie jest łatwa, ale… to ich nie zniechęciło.



Egalitarność tego klubu polega zaś na tym, że dla 
wszystkich są jednakowe kryteria i nigdy nie obowiązywał 
cenzus pochodzenia, koloru skóry, wyznania czy 
narodowości. Od 113 lat każdy, kto wykaże się wiedzą, 
może zostać członkiem ACCA. Jeśli przestrzega również 
standardów etycznych, zostaje przyjęty. Kryteria są jasne 
i równe dla wszystkich. 

Magdalena Smalisz-Mahorowska, 
Executive Consultant w dziale Doradztwa 
Rachunkowego KPMG w Polsce
Do starania się o członkostwo w ACCA zachęcił mnie mój 
obecny pracodawca – KPMG. Pracowałam wtedy w dziale 
doradztwa transakcyjnego, gdzie kwalifikacja ACCA była 
wiodąca. Do uzyskania członkostwa w ACCA zostałam 
zachęcona również przez moich znajomych z działu.
Warto uzyskać ten tytuł ze względu na to, że jest to 
bardzo rozpoznawalny znak jakości, jest potwierdzeniem 
gruntownej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, 
niezależnie od tego czy pracuję w Polsce, czy za granicą. 
To potwierdzenie mojej wiedzy. To gwarancja również dla 
pracodawcy – jeśli zatrudnia kogoś z takim tytułem, to ma 
zapewnioną osobę z określonymi kwalifikacjami.

Jednak droga do ACCA jest długa. Przeszłam prawie 
całą ścieżkę, bo zdałam 13 egzaminów – tylko 
z jednego byłam zwolniona. Te pierwsze są dość łatwe, 
sprawdzają podstawową wiedzę. Później zaczynają 
się coraz trudniejsze, a te z obszaru Professional 
wymagają już zaawansowanej wiedzy i na nie 
trzeba poświęcić już sporo czasu. Uczestniczyłam 
w szkoleniach, co było dla mnie dużym ułatwieniem. 
Początkowo były one tylko stacjonarne, później można 
było wziąć w nich udział online. Jeśli ktoś jednak 
nie ma możliwości z nich skorzystać, to sądzę, że 
pracując na materiałach przygotowanych np. przez 

BPP Professional Education też jest w stanie dobrze 
się przygotować.

Będąc już członkiem ACCA widzę, że jest to tytuł 
pożądany. Niektórzy klienci KPMG wymagają, aby 
w zespole, który będzie dla nich pracował, była osoba 
z ACCA, szczególnie jeśli temat dotyczy wdrożenia 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej lub nowych standardów wchodzących 
w życie np. aktualnie MSSF 15 „Przychody z umów 
z klientami” czy MSSF 16 „Leasing”. Atutem jest też 
możliwość uczestnictwa w spotkaniach networkingowych 
ACCA, gdzie mogę poznać zrzeszone osoby i wymienić 
się z nimi poglądami oraz doświadczeniami.
To także możliwość dalszego doskonalenia swoich 
umiejętności, gdyż otrzymuję mnóstwo zaproszeń 
na różnego rodzaju szkolenia. ACCA to ciągły rozwój 
zawodowy, zdobywanie wiedzy, aby być cały czas na 
bieżąco. Dla mnie ważne jest to, że ACCA to tytuł, 
który nie kurzy się w ramce, ale wiąże się 
z doskonaleniem. KPMG ma status pracodawcy 
akredytowanego, co skutkuje tym, że szkolenia firmowe 
i sam profil działalności firmy zwalniają mnie z obowiązku 
kształcenia ustawicznego i zdobywania punktów CPD 
(Continuing Professional Development) wymaganych 
przez ACCA. Gdybym pracowała w innej firmie, 
musiałabym się o nie troszczyć, bo są one przyznawane 
właśnie za udział w szkoleniach i świadczą o  ciągłym 
rozwoju zawodowym – a to jest przecież warunek 
przynależności do ACCA.

Bardzo mile wspominam moje pierwsze spotkanie 
członków ACCA, na którym oficjalnie przyjęto mnie do 
organizacji. To było zwieńczenie całego trudu zdobywania 
kwalifikacji: przemówienia, gratulacje, uroczysta, ale 
bardzo miła atmosfera.
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Education – KPMG nam je finansuje. Jest też możliwość 
uczestniczenia w kursach przygotowawczych, ale nie 
uczę się sama. Jest jeden podręcznik z teorią, drugi 
z zadaniami. Te materiały są naprawdę dobre, nie zdarzyło 
mi się, aby pominęły zagadnienia, które były później na 
egzaminie. Są przygotowane w sposób przemyślany, 
wiedza jest podana w przystępny sposób. To bardzo 

ułatwia dobre przygotowanie się. Po 
kolei przerabiam poszczególne rozdziały, 
jest tego dużo, więc poświęcam na to 
trochę czasu – dwa, trzy weekendy plus 
jeden dzień urlopu szkoleniowego przed 
każdym egzaminem.
Jednak czasem zadanie ułatwia 
doświadczenie zawodowe. Przy 
jednym z egzaminów przydało mi się 
doświadczenie pracy w audycie. Część 

odpowiedzi była dla mnie zupełnie naturalna. Jednak, gdy 
rozmawiałam z koleżanką, która nie pracuje w audycie, 
mówiła, że dla niej to był typowy egzamin, do którego 
uczyła się na pamięć.
Dobrym rozwiązaniem jest również to, że czas trwania 
kwalifikacji można dostosować do swoich możliwości 
– nie każdy ma przecież tyle samo czasu na naukę. Nie 
ma tutaj stricte studenckiego harmonogramu. Wybiera 
się termin spośród dostępnych i zdaje wtedy, kiedy może. 
Nie ma też limitu, że rocznie trzeba zdać określoną liczbę 
egzaminów. Jedyny warunek, to zakończenie kwalifikacji 
w ciągu 10 lat od jej rozpoczęcia. Ile egzaminów rocznie 
będzie się zdawać, zależy od własnego uznania.

Wszystkim, którzy są jeszcze w trakcie 
drogi do ACCA, mogę powiedzieć, 

że najważniejsza jest wytrwałość. Mogą zdarzyć się 
przypadki, gdzie zabraknie tylko jednego punktu do 
zdania egzaminu. Mnie też się to zdarzyło. Ważne jest 
również planowanie, ponieważ egzaminy są cztery razy 
do roku i jeśli ktoś dobrze sobie wszystko poukłada, 
może dość szybko przejść całą drogę. 
A naprawdę warto.

Tatiana Bielawska, Asystent 
w dziale Audytu KPMG w Polsce
Zdałam już cztery egzaminy, z jednego 
zostałam zwolniona, a teraz czekam 
na wyniki kolejnych dwóch. Zostało mi 
już „tylko” siedem. Zainteresowałam 
się kwalifikacją ACCA, bo miałam 
poczucie, że niewystarczająco dużo się dokształcam. 
Szukałam czegoś międzynarodowego, uznawanego na 
całym świecie. Biegły rewident jest wartością, ale tylko 
w Polsce, za granicą nie jest szczególnie rozpoznawany. 
Tego problemu nie ma przy ACCA. Zaczęłam analizować, 
co ten tytuł za sobą niesie i teraz nie mam wątpliwości, 
że podjęłam słuszną decyzję. Przedmioty, które trzeba 
zdawać, są różnorodne, kompleksowo podchodzą do 
tematu szeroko pojętych finansów i przede wszystkim są 
to zagadnienia, które w mojej pracy się przydają. Mam też 
świetną okazję, aby poćwiczyć finansowy język angielski.
Nie są to jednak proste egzaminy. Korzystam 
z materiałów przygotowanych przez BPP Professional 
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Kwal i f ikacja ACCA  
to rozpoznawalny  
na całym świecie 
znak jakości  wiedzy
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O skokach spadochronowych, swojej wielkiej pasji, opowiada Radosław 
Ciechański, doradca podatkowy, Menedżer w dziale Doradztwa 

Podatkowego w zespole Ulg i Dotacji KPMG w Polsce.

NIE MA GO W PRACY? 
PEWNIE WYLECIAŁ
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acząłem standardowo – od badań lekarskich, 
następnie części teoretycznej kursu. Po kilku 
spotkaniach nadszedł czas na praktyczne 
szkolenie na lotnisku. To nie jest kurs na 
skalę trudności egzaminów na księgowych 
czy audytorów. Miałem trochę meteorologii, 
techniki skoków, kwestie bezpieczeństwa, 
zdobyłem wiedzę, jak skok wpływa na 
organizm. No i nastąpił pierwszy skok. Co 
wtedy czułem, zrozumieć mogą tylko osoby, 
które też skaczą – bardzo trudno to wyjaśnić.

W świadomości wielu osób 
spadochroniarstwo funkcjonuje 
jako superekstremalny sport, 
dla komandosów. A jest to 
normalna aktywność fizyczna, 
nawet rekreacyjna. Choć 
może wymaga większej 
odporności psychicznej.
Nie chodzi tylko o adrenalinę, 
choć ona oczywiście jest. 
Skoczkowie mówią o wolności, 
poczuciu się jak ptak – zgadzam się z tym, skakanie 
daje olbrzymią frajdę. Jedni łowią ryby, inni zbierają 
znaczki, a ja wybrałem sobie takie hobby. Choć 
rzeczywiście niektórym może się wydawać nienormalne 
wyskakiwanie z lecącego samolotu. Dla nas nienormalne 
jest lądowanie na pokładzie samolotu – czasem się 
śmiejemy z kolegami, że to bardziej stresujące niż skok. 
Lecimy po to, aby skoczyć, skoro lądujemy, to znaczy, 
że coś się stało, np. warunki pogodowe się popsuły albo 
jest jakaś awaria – czyli coś niezgodnego z założeniem.

Rekord Polski na sto osób
Zaczynam skakać praktycznie od początku sezonu, gdy 
tylko pogoda na to wreszcie pozwala, najczęściej od 
kwietnia do późnej jesieni. Praktycznie co weekend. 
Czasem są wydarzenia specjalne, jak niedawne bicie 
rekordu Polski. Stworzyliśmy największą w kraju 
formację sekwencyjną – 30 osób złapało się w powietrzu 
i zrobiło dwa punkty, czyli dwie różne figury.

Mamy również na koncie rekord z 2015 roku, kiedy 
zbudowaliśmy stuosobową formację z jednym punktem. 
Świetnie to wyglądało, część z nas była ubrana na 
biało, część na czerwono i w powietrzu stworzyliśmy 
barwy narodowe.
Aby takie rekordy były uznane, wszystko musi być 
szczegółowo dopracowane jeszcze na ziemi. Poza tym, 
każdy uczestnik musi mieć sportową licencję aeroklubu 
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i ważne badania. Są sędziowie, jest konkretnie rozpisana 
formacja, do której każdy imiennie jest przypisany – które 
miejsce ma zająć i co zrobić. Ustalamy, kto z którego 
samolotu skacze. Planowanie a następnie perfekcyjne 
wykonanie są niezbędne, bowiem rekord nie zostanie 
uznany nawet wtedy, jeśli figura wyjdzie taka, jak 
powinna, ale np. dwie osoby pomyliły się i odwrotnie 
zajęły miejsca. W powietrzu każdy musi być tam, gdzie 
zostało ustalone.

Bezpieczniej niż na rowerze
Wśród skoczków są osoby, 
które mają posturę kuleczki, 
ale dobrze im się skacze. 
Ten sport nie wymaga jakiejś 
niezwykłej zaprawy kondycyjnej, 
choć oczywiście należy się 
rozciągnąć, być elastycznym 
– to pomaga. Jeśli chodzi 
o treningi poza sezonem, 
to cieszymy się z istnienia 
tuneli aerodynamicznych.

Kontuzje oczywiście się zdarzają, ale mam wrażenie, 
że ten sport uchodzi za bardziej niebezpieczny niż jest. 
Najczęstszym powodem są oczywiście błędy przy 
lądowaniu. Jest takie powiedzenie, że spadochroniarzy 
dzieli się na tych, którzy już „przydzwonili” i na tych, 
którzy „przydzwonią”. Ale statystycznie bardziej urazowe 
jest jeżdżenie na rowerze.

Należę do pierwszej grupy skoczków. Raz mocniej 
„przydzwoniłem”, dwa razy słabiej. Po tym mocniejszym 
przyszła mi myśl, że może zaprzestanę skakania, ale 
szybko się jej pozbyłem. Jeszcze chodząc o kulach 
i z nogą w gipsie, kupiłem nowy sprzęt i robiłem 
wszystko, aby jak najszybciej wrócić do skakania.

Podzielić się doświadczeniem
Najczęściej skaczę w Sky Camp pod Koninem. Jestem 
na tamtejszej strefie również instruktorem. Miejsca, 
w których się skacze nazywa się strefami zrzutu (z ang. 
Drop Zone). Cieszę się z zainteresowania młodych ludzi 
tym sportem.

Chętnych do nauki jest więcej niż jesteśmy w stanie 
fizycznie przeszkolić. Część osób zaczęła od skoku 
tandemowego, gdzie leci się podpiętym pod skoczka jako 
„pasażer”. No i połknęły bakcyla. Chcą skakać same.

W spadochroniarstwie nie 
chodzi  ty lko o adrenal inę. 

Skoczkowie mówią o wolności , 
czuciu się jak ptak – skakanie 

daje olbrzymią frajdę.



Na początku, po zakończonym kursie, nie ma 
konieczności inwestowania w sprzęt. Każda strefa 
szkoleniowa ma swój. Najpierw uczniom udostępnia 
sprzęt szkoleniowy do pierwszych skoków, następnie 
studencki, na którym zdobywają doświadczenie. Później 
nadchodzi czas na bardziej wymagające sprzęty – ale 
to bardzo indywidualna sprawa. Jedni skaczą mniej, 
inni więcej. Jeśli ktoś robi mniej skoków, wypożyczanie 
sprzętu wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Nowy, 
kompletny to wydatek rzędu 7 tys. dolarów.
Zmiana sprzętu wiąże się z postępami, które robimy, 
mówiąc w uproszczeniu – chodzi o rozmiar czaszy. 
Zaczyna się od spadochronu, który ma 260 stóp, 
następnie 240, 220, aż możemy dojść np. do 120. 
Początkowo te przejścia są dość szybkie, niektórym na 
260 wystarczy 10 skoków.

Wielu skoczków kompletowanie sprzętu zaczyna od 
uszycia własnego pokrowca – przylega on do ciała, 
powinien być dopasowany i wygodny, ale na samą 
czaszę nie od razu się decydują.

Spadochron zawsze się otwiera. Prawie zawsze… 
Trzeba też pamiętać, że jest to czasochłonny sport, 
zajmuje praktycznie cały weekend. Jesteśmy zależni 
od pogody, ale nawet jeśli prognozy mówią, że ma być 
nieciekawa i tak jedziemy na lotnisko, bo często na 
miejscu okazuje się, że warunki do skoków są dobre. 
Bywa oczywiście odwrotnie.

W zależności od tego, ile kto czasu może poświęcić, to 
100 skoków robi w rok albo miesiąc. Od tego też zależy 
decyzja o własnym sprzęcie. Poza tym, jak w każdym 
innym sporcie – im bardziej profesjonalnie zaczynamy go 
uprawiać, tym większe wydatki nas czekają.

Nie zapominajmy o spadochronie zapasowym – jest 
rzadko używany, ale bywa… Potrzebny był mi dwa razy. 
Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, jakie widujemy 
w filmach, że główny spadochron w ogóle się nie 
otwiera. Z reguły się otwiera i dopiero wtedy coś się 
dzieje. Czasem winny jest sam proces złożenia – na 
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Niektórym nienormalne może wydawać 
się wyskakiwanie z lecącego samolotu. 
Dla mnie nienormalne jest lądowanie 
na pokładzie samolotu – to oznacza,  że 
mamy awarię albo złą pogodę do skoku.

Fot. Nicholas Schalabrino



pasjonaci aHEAD

ile starannie ktoś go wykonał. Możliwe są komplikacje 
przez niewłaściwą sylwetkę skoczka. Przyczyn może być 
wiele, ale chyba najczęściej jest to czynnik ludzki, ktoś 
popełnił błąd.

Poza kwestią sprzętu, są oczywiście jeszcze koszty 
bieżące. Koszt tzw. biletu na samolot to około 100 zł 
– zależy oczywiście od strefy. Spadochron można ułożyć 
samodzielnie albo zlecić za około 20 zł układaczom. 
Dziennie skoczkowie wykonują od pięciu do 20 skoków.

Społeczność skoczków
Można powiedzieć, że to sport na granicy uzależnienia 
– jest bardzo mało okazjonalnych skoczków. Najczęściej, 
jak ktoś w to wchodzi, to na całego. Jeśli z jakichś 
względów nie pojadę na lotnisko, to ciągle myślę: 
a oni tam skaczą. Jeśli ktoś nie może skakać, a ma 
czas, to często przyjeżdża na lotnisko, aby choć pobyć, 
chłonąć atmosferę.

W środowisku spadochroniarzy na całym świecie panuje 
zasada, że na lotnisku nie mówi się nikomu per pan, pani. 

Wszyscy są równi – nie ma tam prezesów, dyrektorów, 
doktorów, adwokatów. Nikt się nie wywyższa. 
Wspaniała społeczność.

Skok w biznes
Skakanie wiąże się z planowaniem, logistyką, 
przygotowaniem sprzętu, a skok jest zwieńczeniem. To 
też praca zespołowa. Takie podejście do sportu można 
implementować w pracy. Zanim uda się osiągnąć cel, 
trzeba się do niego przygotować, skoordynować wysiłki 
wielu ludzi – jak w skokach w formacji. Najpierw próby, 
wizualizacje, później maksymalna koncentracja na 
wykonaniu zadania, nie można się rozpraszać.

Skoki też dają pewien dystans, który się przydaje na co 
dzień. Tam w górze wszystko dzieje się szybko, 
jesteśmy w ciągłym niedoczasie. W pracy tempo jest 
normalne, ale umiejętność szybkiego reagowania jest 
bardzo przydatna.

Dobrze też pracować w firmie, która rozumie, że pasje 
ludzi są dla nich ważne i nie przeszkadzają w pracy, 
tylko pozwalają ją lepiej wykonywać. Przy okazji różnych 
eventów, typu bicie rekordów Polski, nigdy nie miałem 
problemu z urlopem.

Spadochroniarstwo wiąże 
się z planowaniem, logistyką, 
przygotowaniem sprzętu.  
Skok jest zwieńczeniem. To też 
praca zespołowa, szczególnie,  gdy 
skaczemy w formacj i .
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Radosław 
Ciechański

Doradca podatkowy, 
Menedżer w dziale 

Doradztwa Podatkowego 
w zespole Ulg i Dotacji 

KPMG w Polsce

Fot. Nicholas Schalabrino
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Na trzy miesiące albo nawet na pięć lat – do Niemiec albo do... Australii. Praca 
w zagranicznym biurze KPMG pozwala zdobyć bezcenne doświadczenie, ale jest też 

przygodą życia – tak przynajmniej wynika z relacji osób, które zdecydowały się na 
wyjazd do Hongkongu, Sydney czy Londynu w ramach programu „Global Mobility”. 

I chcą jechać kolejny raz. Dlaczego? Poznaj ich historie.

GLOBALNE MOŻLIWOŚCI

W KPMG
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Olga Kulmińska  
Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Ofertę wyjazdu do Hongkongu sama znalazłam 
w naszym firmowym intranecie. Chciałam jechać 
daleko i na długo. Ciągnęło mnie w egzotyczne miejsce. 
Dodatkowym bodźcem był angielski – chciałam non 
stop przebywać wśród ludzi, z którymi mogę się 
porozumiewać tylko i wyłącznie w tym języku.

Mój entuzjazm został jednak wystawiony na ciężką 
próbę. Tamtejsi ludzie są bardzo hermetyczni. Aby się 
do nich przebić, potrzeba dużo czasu. Wyjechałam 
z założeniem, że spędzę tam minimum dwa lata. Gdy 
po roku przyjechałam do Polski, to płakałam, że nie chcę 
tam wracać, jest mi źle. Początki były naprawdę trudne, 
pracowałam dużo, przez pierwszych dziewięć miesięcy 
nie byłam w stanie nawet dotrzeć na siłownię, co dla 
mnie jest niezwykłe.

Ale później wszystko się zmieniło. Po dwóch latach 
przedłużyłam pobyt do czterech lat. Po pewnym 
czasie okazało się, że ludzie są fantastyczni a miejsce 
wspaniałe. Było mi tak dobrze, że znów płakałam, ale tym 
razem, że muszę wyjechać na dobre i ten fantastyczny 
czas się skończy.

Ludzie z mojego zespołu stali się moimi przyjaciółmi. 
W pełni sobie ufaliśmy, staliśmy się nierozłączni. Tak się 
z nimi zżyłam oraz z tym miejscem, że od tamtego czasu 
już pięć razy byłam w Hongkongu prywatnie. To miejsce 

jest kojarzone z wieżowcami, ale tak naprawdę poza 
samym city jest bardzo dużo zieleni, wspaniałe plaże, 
bardzo wiele szlaków turystycznych. 

W KPMG zajmuję się podatkami osób wysyłanych 
do pracy za granicę. Praca w Hongkongu dała mi 
świadomość globalną. Nasze podatki a tamtejsze, to dwa 
różne światy, dlatego zdobyłam nową, unikatową wiedzę. 
Jest to cenne doświadczenie zarówno z perspektywy 
życia zawodowego, jak i prywatnego.

Katarzyna Trzópek  
Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Nie interesowałam się tak bardzo europejskimi krajami, 
rozglądałam się za „nieznanym lądem”, innymi 
kontynentami. Gdy pojawiła się możliwość wyjazdu do 
Sydney, nie zastanawiałam się wcale. Było to ciekawe 
doświadczenie zawodowe. Jestem prawnikiem i w moim 
zawodzie panuje stereotyp, że można go wykonywać 
tylko w kraju. Tymczasem Australia ma zupełnie inny 
system prawny i choć wiele musiałam się nauczyć, to 
jednak świetnie sobie poradziłam. Udowodniłam sobie, 
że z moim zawodem droga nie jest zamknięta i możliwe 
jest działanie w innych krajach.
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Martyna Brakowska  
Młodszy Menedżer w dziale Audytu

Londyn to moje ukochane miasto. Mieszkałam tam 
w czasie studiów. Gdy tylko pojawiła się szansa, że 
mogę  pojechać tam ponownie, od razu się zgłosiłam. 
Zanim zostałam przyjęta, przeszłam dwie rozmowy – coś 
na kształt rozmów kwalifikacyjnych, ale były one bardzo 
luźne, na różne tematy. Chcieli zapewne sprawdzić, czy 
będę pasować do ich zespołu.
Poza sentymentem do Londynu, moją główną motywacją 
było doskonalenie języka – gdy cały czas trzeba 
porozumiewać się po angielsku, daje to zupełnie inny 
efekt niż rozmawianie od czasu do czasu.
Pojechałam do biura KPMG znajdującego się w Watford 
pod Londynem. Podczas rocznego pobytu nauczyłam 
się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim 
w KPMG UK funkcjonuje nieco inne podejście do 
przeprowadzania audytu. Wiele doświadczenia nabyłam 
poprzez kontakt z tamtejszymi klientami, dzięki którym 
miałam okazję poznać różne branże. Wiele mi dały 

W Sydney zajmowałam się m.in. rozwojem relacji biznesowych 
z klientami, które mogłyby przynieść korzyści polskiemu 
biuru KPMG, a także zagadnieniami z zakresu prawa 
międzynarodowego. Spotkałam się z bardzo ciepłym przyjęciem, 
atmosfera w pracy była wspaniała. Swoją drogą, budziłam też 
ciekawość, bo tam bardzo mało wiedzą o Polsce. Właściwie 
głównym skojarzeniem z Polską była polska wódka i to, że to 
zimny kraj. Gdy wyjeżdżałam w styczniu, bardzo mi współczuli, 
że muszę opuścić upalną Australię. Po trzymiesięcznym pobycie 
muszę przyznać, że jest to fantastyczny kraj z cudowną przyrodą. 
Piękne są też miasta. Miałam okazję pozwiedzać, bo trafiłam na 
dwutygodniową przerwę świąteczną – Australijczycy w KPMG 
od Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku nie pracują. Poza tym 
korzystałam z wolnych weekendów.

Dobre w takim wyjeździe jest to, że firma o wszystko się troszczy. 
Pomaga w załatwieniu formalności, opłaca wszystko. Żeby 
dostać wizę musiałam zrobić certyfikat językowy, który również 
został opłacony przez firmę. Wynajęto mi mieszkanie w świetnej 
lokalizacji, w samym centrum. W tak dobrym miejscu nie mieszkali 
nawet stali pracownicy. 

Chętnie skorzystałabym jeszcze raz z takiego trzymiesięcznego 
wyjazdu. Nie jest zbyt długi, aby zdezorganizować pracę w Polsce. 
Gdyby pojawiła się możliwość, wybrałabym się do Nowej Zelandii 
albo Kanady, czyli znowu gdzieś daleko.

kontakty z tamtejszymi klientami, mogłam poznać 
różne spółki. Co prawda na wyspach jest inny system 
prawny, ale część z tamtejszych rozwiązań podejścia do 
klienta wykorzystuję w pracy teraz w Polsce. Niektóre 
rozwiązania mogłam zaimplementować w pracy po 
powrocie, a z drugiej strony, miałam także okazję pokazać 
jak my podchodzimy do niektórych kwestii w Polsce, co 
spotkało się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem.
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Magdalena Łagowska  
Młodszy Menedżer w dziale HR

Koordynuję działanie programu Global Mobility, czyli 
międzynarodowego programu KPMG skierowanego 
do doświadczonych pracowników, którzy chcą rozwijać 
swoje kompetencje zawodowe w wybranym biurze 
na świecie. Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do 
programu jest podejmowana na podstawie indywidualnej 
oceny, stażu pracy, a także warunków określonych przez 
biuro przyjmujące.

Na stronie internetowej programu publikowane są 
oferty wyjazdów do biur na całym świecie. Osoby 
zainteresowane mogą same się zgłaszać lub dostają 
taką propozycję, jeżeli mają kompetencje, na które jest 
zapotrzebowanie w innym kraju.

Głównym kryterium wyboru danej oferty wyjazdu 
jest przede wszystkim ocena możliwych korzyści 
zawodowych dla pracownika, związanych ze zdobyciem 
doświadczenia w innym kraju oraz poznaniem 
specyfiki pracy dla nowych klientów. O wyborze 
lokalizacji decydują zatem czynniki związane z profilem 
zawodowym uczestników programu i możliwościami 
biznesowymi kraju przyjmującego i wysyłającego.

Ciekawe również jest to, że w Wielkiej Brytanii szybciej 
zaczyna się karierę zawodową. Jest tam znacznie 
szerszy przedział wieku pracowników. Pracowałam 
nawet z 18-latkami, którzy byli przyjmowani na staże. 
Niesamowita jest również wielokulturowość w samym 
mieście, ale też w biurze KPMG.
Nikomu nic nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, każdy 
może liczyć na ułatwienia. Pracowałam z wyznawcami 
judaizmu, którzy – jak wiadomo – nie mogą pracować 
od zachodu słońca w piątek. Gdy z tego powodu nie 
mogli dokończyć zadania, nikt nie sprawiał im trudności, 
ewentualnie kończyli w niedzielę. Muzułmanie z kolei 
swobodnie wychodzili się modlić. Bardzo podobało 
mi się to, że każdy doskonale się odnajdywał w takiej 
multikulturowej społeczności.

To było świetne doświadczenie. W Londynie roi się od 
wydarzeń kulturalnych i jest wiele możliwości  spędzania 
wolnego czasu. Dzięki temu wyjazdowi zyskałam też 
pewność siebie. Uświadomiłam sobie, że mogę sobie 

Praca dla zagranicznych klientów to możliwość 
nawiązania nowych relacji biznesowych i poznania usług, 
które po zakończeniu wyjazdu mogą być rozwijane 
w Polsce.

Program oferuje dwa rodzaje wyjazdów: krótko- 
i długoterminowe. Najkrótszy to trzy miesiące 
a maksymalny pięć lat. W praktyce średni czas trwania 
wyjazdów wynosi 2-3 lata, choć popularne są również 
wyjazdy trzymiesięczne, które najczęściej związane są 
z pracą dla konkretnego klienta lub projektu.
Dzięki programowi pracownicy mają możliwość 
doskonalenia wiedzy merytorycznej, a także poznania 
środowiska pracy i specyfiki kulturowej wybranego kraju. 
Osoby, które wyjeżdżają cenią sobie również możliwość 
doskonalenia umiejętności językowych. Praca dla 
zagranicznych klientów to także możliwość nawiązania 
nowych relacji biznesowych i poznania usług, które po 
zakończeniu wyjazdu mogą być rozwijane w Polsce.

Co roku liczba uczestników programu się zmienia, 
w zależności od skali zapotrzebowania biznesowego na 
wyjazdy. Polscy pracownicy mieli dotychczas możliwość 
wyjazdu między innymi do biur w Niemczech, Kanadzie, 
Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, 
Nowej Zelandii i Hongkongu.

poradzić w różnych okolicznościach. Co ważne, nie 
byłam traktowana w angielskim KPMG jako pracownik 
„pożyczony”, tylko jak równoprawny członek zespołu. 
Zaprzyjaźniłam się z wieloma osobami, z którymi kontakty 
utrzymuję do dziś. Poza tym czuję się jak promotorka 
Polski, bo poznani tam ludzie przyjeżdżają do mnie, a ja 
pokazuję im nasz kraj.
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Wraz ze swoim zespołem odwiedziliśmy 
ponad 100 miejscowości rozsianych 
po całej Polsce. Byliśmy w dużych 
miastach i w miasteczkach powiatowych. 
Przejechaliśmy tysiące kilometrów, 
poznaliśmy hotele wszystkich standardów. 
Wszystko po to, aby sprawdzić, na czym 
w jednej z dużych firm polega problem  
z raportowaniem danych do centrali 
– opowiada Piotr Pawlak, Executive 
Consultant, w dziale Usług Doradczych 
w zespole Accounting Advisory Services. 

Zadanie w sensie merytorycznym nie było bardzo 
trudne. Jednak skala przedsięwzięcia – olbrzymia. 
Musieliśmy skoordynować wyjazdy kilkunastu osób. 
Projekt trwał od listopada do czerwca.

Jestem doradcą rachunkowym. Wraz z zespołem 
zajmujemy się poprawą jakości raportowanych 
danych finansowych. Doradzamy spółkom w zakresie 
wdrażania i oceny wpływu MSSF na ich działalność, 

pomagamy przy ujęciu księgowym szerokiego zakresu 
transakcji. Realizujemy dużo projektów. Kolejnym 
zagadnieniem są audyty kontroli wewnętrznych 
w spółkach – sprawdzamy czy obowiązujące procedury 
są właściwe oraz czy są należycie stosowane.

Spółki należące do dużych grup kapitałowych raportują 
dane finansowe między sobą i proces ten musi 
przebiegać tak, aby centrala miała rzetelną wiedzę 

WYJAZDÓW
W PÓŁ ROKU

Piotr 
Pawlak
Executive 
Consultant, 
w dziale Usług 
Doradczych 
w zespole 
Accounting 
Advisory
Services
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szybko nauczyć się tego podczas tych wszystkich wizyt, 
które leżały u podstaw naszego projektu.
Udało się ostatecznie zebrać te dane i tak poukładać, 
aby stały się porównywalne. Zidentyfikowaliśmy 
główne przyczyny problemów, wysłuchaliśmy 
uwag i rekomendowaliśmy zarządowi zmiany do 
wprowadzenia. Teraz może on podejmować decyzje, 
np. o liczbie tych oddziałów, ich lokalizacjach, liniach 
produktowych. 
Czasem skala działalności całej spółki jest tak wielka, że 
potrzebuje kogoś z zewnątrz, kto pomoże im poukładać 
pewne procesy.
Ten projekt wymagał dobrego planowania i logistyki. 
Duża grupa osób spędzała wiele czasu w podróżach. 
Konsultantom projekt się bardzo podobał – mieliśmy 
mnóstwo przygód, zwiedziliśmy pół Polski. I choć 

ciekawych zadań zrealizowałem jeszcze 
wiele, to był to jedyny projekt o tak 
dużej skali.
 
Na co dzień zajmuję się analizą spółek 
i rachunkowością, ale nigdy nie mam 
dwóch takich samych projektów. Nie ma 
monotonii. W pracy doradcy najlepsze 
jest to, że choć cały czas krążę wokół 
tematów, które znam ze studiów czy 
poprzednich doświadczeń, to każde 
zadanie, klient czy branża są inne. 
Pracując w jednym miejscu, pracuję dla 
różnych branż, od energetyki po handel. 
Zdobywam mnóstwo nowej wiedzy 
– właściwie ona rośnie w sposób 
wykładniczy – to zupełnie coś innego niż 
praca dla jednej organizacji, w której co 
miesiąc raportuje się tę samą tabelkę. 

Ja takich tabelek widziałem sto, w różnych firmach, 
o różnym profilu działalności i mogę je porównać, 
dostrzec, czy są właściwe, wyciągnąć wnioski, że 
raportowanie powinno wyglądać inaczej.

Wyzwań nie brakuje, bo zmieniają się czasy. 
Dziś coraz częściej poza wiedzą z dziedziny 
księgowości czy rachunkowości przydaje się wiedza 
informatyczna – coraz więcej projektów kończy się 
bowiem wdrożeniem jakiegoś rozwiązania, stworzeniem 
aplikacji. Mamy oczywiście świetnych informatyków, 
ale połączenie wiedzy z dziedziny finansów z wiedzą 
informatyczną bardzo się przydaje. Coraz więcej jest 
też projektów związanych z bezpieczeństwem danych, 
których firmy przetwarzają ogromne ilości. Zawód 
doradcy ciągle ewoluuje.

o tym, co się w grupie dzieje. Bez tego nie jest w stanie 
podejmować właściwych decyzji.

Jednym z naszych klientów był duży producent z branży 
motoryzacyjnej, posiadający ponad 100 oddziałów 
sprzedaży w Polsce. Te oddziały przysyłały do centrali 
raporty wewnętrzne. Teoretycznie raportowane dane 
powinny być zunifikowane. Mówiły o stanie finansów, 
realizowanych przychodach oraz właściwie przypisywały 
koszty w różnych liniach biznesowych. Jednak w praktyce 
trudno było te dane między sobą porównać. Wyglądało 
na to, że księgowa w jednym oddziale inaczej interpretuje 
to samo zagadnienie niż księgowa w innym. Stosuje 
niewłaściwy moment rozpoznawania przychodów 
i kosztów, błędnie ujmuje otrzymywane z grupy korekty 
faktur, niewłaściwie kalkuluje i zawiązuje rezerwy, bądź 
nie identyfikuje i nie zawiązuje 
ich wcale, stosuje własne klucze 
alokacyjne dla kosztów pośrednich.

Bez wiedzy, jaka jest rzeczywista 
rentowność poszczególnych 
oddziałów, trudno jest podjąć trafną 
decyzję biznesową. Zostaliśmy więc 
zaangażowani do tego, aby te 100 
oddziałów odwiedzić, sporządzić 
protokół wskazujący co faktycznie 
raportują, zaproponować zmiany, 
monitorować ich wdrożenie 
i przeszkolić z ujednoliconych zasad.

Stworzyliśmy trzy zespoły, a każdy 
z nich pojechał do ponad 30 
oddziałów. Osobiście też tyle 
odwiedziłem. Wyzwanie było 
niesamowite. Trzeba było ustalić harmonogram 
ze wszystkimi przedstawicielami, przydzielić 
zespoły, zaplanować hotele, trasy, rozliczyć. 
Zebrać właściwe informacje, przeanalizować je, 
przygotować informację zwrotną dla klienta, wysłać 
zalecenia do wybranych oddziałów, co muszą 
poprawić, a na koniec sprawdzić, czy to zrobili. 
Czasami spotkaliśmy się z dużą otwartością, chęcią 
współpracy, zaproszeniem na wspólny obiad, czy też 
dzieleniem się opłatkiem w okresie świątecznym. 
Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy spotykaliśmy 
się z dużą niechęcią do wprowadzania zmian 
i z oporem. W takich sytuacjach bardzo przydają się 
kompetencje miękkie związane m.in. z komunikacją 
i umiejętnościami interpersonalnymi. Mniej 
doświadczeni członkowie zespołu mieli okazję bardzo 

historia jednego wyzwania aHEAD

Dziś poza wiedzą  
z dziedziny księgowości 

czy rachunkowości 
przydaje się wiedza 

informatyczna – coraz 
więcej  projektów wiąże 

się bowiem  
z wdrożeniami IT  

i  z bezpieczeństwem 
danych.

aHEAD 23



24 aHEAD

aHEAD    kultura

KSIĄŻKI
Nie ma nic lepszego niż ciekawa 
lektura w zimny, jesienny wieczór. Na 
początek proponujemy pasjonujący 

„Wyścig z maszynami” Erika Brynjolfssona 
i Andrew McAfee'ego, naukowców z amerykańskiego 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), którzy 
szczegółowo analizują teorię „końca pracy”. Zauważają, 
że przestajemy nadążać za postępem technologicznym, 
wzrostem kompetencji i wydajności maszyn, co 
powoduje, że przeciętny pracownik przegrywa z nimi 
na rynku pracy. Jak więc będzie wyglądała gospodarka 
przyszłości? 
Z kolei miłośnicy prozy Zygmunta Miłoszewskiego, który 
zasłynął serią kryminałów o Teodorze Szackim, na pewno 
nie mogą się doczekać kolejnej książki tego autora  
„Jak zawsze” (premiera 8.11.). Tym razem nie będzie to 
kryminał, ale „komedia ironiczno-romantyczna o parze, 
która dostała szansę przeżycia jeszcze raz swojej miłości. 
I o narodzie, który dostał szansę przeżycia jeszcze raz 
swojej historii. I o tym, co z tego wynikło”.
A skoro mowa o kryminałach, to również 8.11. powraca 
Camilla Läckberg z „Czarownicą” – kolejnym tomem 
słynnej sagi, której akcja rozgrywa się w szwedzkim 
miasteczku Fjällbacka. Tym razem w tajemniczych 

KULTURALNY 
ROZKŁAD JAZDY
Okres jesienno-zimowy jest dla wielu z nas 
smutny i nudny. Przez chłodne dni i szybko 
znikający dzień człowiek nie ma zbyt wielu 
możliwości na ciekawe spędzanie czasu. 
Czy aby na pewno? Zgromadziliśmy dla was 
najgorętsze premiery z kilku dziedzin. 

okolicznościach ginie czteroletnia dziewczynka. Boha- 
terom sprawa przypomina tragedię sprzed 30 lat, gdy  
również zginęła mała dziewczynka, a do zbrodni  
przyznały się dwie trzynastolatki. Patrik Hedström szuka 
związku między sprawami, a pomaga mu Erika Falck. 
Warto też sięgnąć po pierwsze w Polsce wydanie głośnej 
książki nieżyjącego już mistrza kryminału Henninga Mankella  
„Głębia“, która uznawana jest za jego najlepszą powieść. 
Nie jest to kryminał – przedstawia mroczną, dziką historię 
obsesyjnej miłości, tworząc zapadające na długo w pamięć 
studium psychologiczne bohaterów. 

KINO
Nie samym Blade Runnerem człowiek 
żyje. Ale kto dotąd nie widział filmu „Blade 
Runner 2049” – sequela kultowego 

„Blade Runnera” Ridleya Scotta z 1982 r. – powinien jak 
najszybciej udać się do kina. Najlepiej po odświeżeniu 
sobie obrazu sprzed 35 lat.  
Z innych ciekawych propozycji warto zwrócić uwagę na 
czesko-francusko-słowacki komediodramat w reżyserii 
Bohdana Sláma pt. „Kobieta z lodu“. Główna bohaterka 
Hana mieszka samotnie po śmierci męża – jej synowie 
już dawno założyli rodziny i nie mają zbyt dobrych 
kontaktów z matką. Hana poznaje Bronę, mężczyznę, 
który uwielbia pływać zimą w morzu. Pod jego wpływem 
pokonuje strach przed lodowatą wodą i na nowo uczy 
się kochać.
„Suburbicon” (premiera 10.11.) to kolejna komedia, tym 
razem jednak osadzona w kryminalnym świecie. Film 
według scenariusza braci Coen i w reżyserii George'a 
Clooneya z udziałem Matta Damona i Julianne Moore 
zapowiada się na okraszony czarnem humorem kryminał 
w scenerii małego amerykańskiego miasteczka. 
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KONCERTY
18.11. po kilkuletniej przerwie powraca 
słynny festiwal Odjazdy, organizowany 
w katowickim „Spodku”. Na festiwalu 

wystąpi między innymi Tymon Tymański oraz inni 
muzycy z gatunku rock i pop.
Dla miłośników Agnieszki Chylińskiej mamy dobrą 
wiadomość, ponieważ wokalistka zagra w warszawskim 
klubie Progresja 16.12. To jeden z 10. koncertów 
europejskiej trasy wokalistki o nazwie „Forever Child 
Tour'', na której Agnieszka będzie promować swoją 
najnowszą płytę „Forever Child”. Koncert odbędzie się 
o godzinie 19.

GRY
Ubisoft przyzwyczaił nas do wydawania 
premier gier co rok. Mowa tu o serii 

Assassin's Creed. Tym razem gracze otrzymają grę 
„Assassin's Creed Origins” (PC, PS4, Xbox One), czyli 
kolejną część kultowej już serii, która zadebiutowała 
w polskich sklepach 27.10. 
Podobną politykę wydawania gier stosuje Activition, 
który planuje powrót do pierwotnego okresu II wojny 
światowej w swoim najnowszym „Call of Duty WWII”, 
co może być zaskoczeniem dla wszystkich fanów 
kultowego COD-a. Czy to gra, którą gracze zapamiętają 
na długie lata jak w przypadku pierwszych części? 
Wiedzą to już szczęśliwcy, którzy kupili grę w dniu 
premiery 3.11.
Uwielbiasz klimaty wyścigów samochodowych? 
Nadciąga kolejny „Need For Speed: Payback”, którego 
premiera planowana jest na 10.11. W nowej odsłonie 
NFS weźmiesz udział w wielu nowych wyzwaniach. 
Dodatkowo twórcy wprowadzą nowe klasy pojazdów.

Wyczekiwany film „Liga Sprawiedliwości” to gratka 
dla każdego fana superbohaterów. Najsłynniejsi z nich 
jednoczą siły przeciwko złu, które wykracza poza działania 
pojmowania zwykłych ludzi. Scenariusz brzmi banalnie, 
jednak pasjonaci na pewno będą chcieli zobaczyć 
swojego ulubionego herosa w akcji. W filmie wystąpi 
między innymi Ben Affleck, który wcieli się w rolę 
Batmana oraz Jason Momoa znany z kultowego serialu 
,,Gra o Tron’’. Produkcja wejdzie na ekrany 17.11.
Wisienką na torcie jest nadchodząca następna część 
„Star Wars” pod nazwą „Ostatni Jedi”. Gwiezdnych 
Wojen nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie znamy 
jeszcze szczegółów fabuły, wiadomo jednak, że premiera 
w Polsce odbędzie się 15.12.

PŁYTY
Taylor Swift, jedna z najpopularniejszych 
wokalistek popowych wypuszcza 10.11. 
krążek pt. „Reputation”. Płytę poprzedził 

klip udostępniony na Spotify „Look What You Made Me 
Do”, który w zaledwie jeden dzień został przesłuchany 
8 milionów razy. Utwór jest przepełniony syntetycznymi 
dźwiękami, a zatem fani mogą spodziewać się płyty 
właśnie w takich klimatach.
Ciekawą alternatywą i oryginalnym pomysłem może być 
album od Sony Masterworks Broadway, który będzie 
zawierać muzykę filmową. Album o nazwie „SpongeBob 
SquarePants – The New Musical” będzie adaptacją 
rysunkowego serialu „Sponge Bob”. Co ciekawe, piosenki 
będą wykonane przez czołowe gwiazdy showbiznesu, 
takie jak Joe Perry z zespołu Aerosmith czy John Legend, 
który zdobył w 2015 r. Oscara za najlepszą piosenkę 
(„Glory”). Ciekawe czy ten pomysł zostanie pozytywnie 
przyjęty przez słuchaczy. Płyta będzie dostępna od 24.11.
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 STUDENCKIE GADŻETY 
MUST HAVE
Proste i niezawodne urządzenia są najlepszym spo-
sobem na ułatwienie sobie pracy i umilenie czasu 
wolnego. Po co marnować czas i pieniądze na drogi 
i duży sprzęt, skoro można korzystać z poręcznych 
i małych przedmiotów o podobnym zastosowaniu co 
komputer i najdroższe smartfony? Przedstawiamy 
gadżety, które przez swoją prostotę i funkcjonalność 
potrafią zadziwić niejedną osobę.

Pendrive z dyktafonem

Masz dosyć ręcznego pisania na 
wykładach? Twoi wykładowcy 

nie pałają miłością do nagrywania 
wykładów? Z pomocą przyjdzie 

Ci proste i małe urządzenie  
– pendrive z dyktafonem. Może 
zarejestrować ok. 144 godzin 
nagrań i działać 15 godzin bez 

przerwy lub 25 dni w trybie czu-
wania. Twoje nagrania będą za-
pisywane w pliku MP3. Świetny 

gadżet dla każdego studenta.

Ekran powiększający do smartfona

Jeśli nie możesz mieć przy sobie tableta lub lap-
topa, to dobrym rozwiązaniem może okazać się ekran 

powiększający do smartfona. To proste i pomocne 
urządzenie, które ułatwi Ci notowanie na wykładach lub 
oglądanie filmów po zajęciach. Nadaje się do wszyst-

kich rodzajów telefonów komórkowych. Ekran ułatwi Ci 
pracę, a Twoje notatki będą zawsze zapisane na smart-
fonie bez obawy, że je zgubisz. Wystarczy tylko położyć 

smartfon na specjalnej podstawce za ekranem, zaś 
ekran sam powiększy nam obraz z telefonu. Nie potrzeba 
żadnych kabli ani przejściówek – ekran działa na zasadzie 

szkła powiększającego.

Samoprzylepny uchwyt na kabel

Każdy zna ten problem, kiedy potrzebny jest kabel do smart-
fona lub laptopa, który notorycznie leży w innym miejscu. 

A co, jeśli zgubimy ładowarkę do naszego ukochanego 
telefonu? Niepozorny gadżet – rozwiązaniem jest samo- 
przylepny uchwyt na kabel. Nie zajmuje dużo miejsca, 

a dzięki możliwości przyklejenia go do biurka możesz mieć 
pewność, że się nigdzie nie zapodzieje.

Bąbelkowy pokrowiec na laptopa

Każdy maniak folii bąbelkowej będzie w siódmym nie-
bie, bo jak można odmówić sobie rozgniatania każdego 
bąbelka po kolei? To jedno z zastosowań opisywanego 

pokrowca z folii bąbelkowej. Jego rolą jest przede 
wszystkim amortyzowanie uderzeń i upadków laptopa, 
aby nie naruszyć delikatnego sprzętu. Pokrowiec jest 

oryginalny i genialny w swej prostocie. Na pewno 
niejedna osoba będzie mogła pozazdrościć  

Ci oryginalnego gustu.

Zegarek z dotykowym ekranem

W dzisiejszych czasach komputery i smart-
fony opanowały glob. Jesteśmy uzależnieni 

od elektroniki, która ułatwia nam życie. 
Ostatnio modne stały się zegarki, które 
mają... dotykowy ekran i takie funkcje, 
jak wyszukiwanie informacji, tworzenie 
notatek, a nawet możliwość połączenia 
telefonicznego. Dotykowy zegarek jest 

czymś w rodzaju minikomputera na ręku. 
Został stworzony z myślą o osobach, które 
dosłownie potrzebują mieć wszystko pod 
ręką. Przydatne i gustowne urządzenie.



POMOCNE PODCZAS NAUKI I PISANIA 
PRAC DYPLOMOWYCH 

Brexit – wyzwaniem dla międzynarodowych 
i polskich przedsiębiorstw 
– raport wskazuje obszary wymagające 
szczególnej uwagi w związku z procesem 
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Venture Pulse Q2 2017 
– analiza głównych trendów, szans i wyzwań na 
globalnych rynkach venture capital.

Jak budować pozytywne 
doświadczenia klientów?
– analiza wiodących praktyk zarządzania
doświadczeniami klientów na rynku polskim.

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




