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Klub Kobiet KPMG For Ladies

skierowany jest do młodych i zaangażowanych, które pragną inwestować w swój rozwój i dążyć do perfekcji. Chcemy, 
aby otwarte na nowe wyzwania studentki mogły uczestniczyć w spotkaniach z kobietami biznesu i tworzyć swoją 

własną, niepowtarzalną historię. Edukujemy poprzez organizację specjalistycznych warsztatów i motywujemy 
do świadomego planowania swojej ścieżki kariery. Cenimy kreatywność w działaniu i otwartość na innowacje. 
Poszukujemy kobiet z pasją, które wiedzą, że współczesny networking ma wielkie znaczenie i często tworzy 

perspektywę do dalszego rozwoju. Nawiązujemy kontakty, które przetrwają przez lata.

Dołącz do Klubu, spotykaj się z kobietami biznesu, miej realny wpływ na swoją karierę!
kpmg.com/pl/forladies

Kim jestem? Co chcę osiągnąć? Jak w tym roku mogę 
podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie? 
To pytania, które zadajemy sobie nie tylko z każdym 
nowym rokiem kalendarzowym, ale także rozpoczynając 
kolejny rok akademicki. Stworzyliśmy program dla 
kobiet For Ladies by KPMG, a jednym z naszych założeń 
jest rozwój osobisty studentek dopiero wkraczających 
w świat biznesu. Niemniej jednakbędziemy w pełni 
usatysfakcjonowani, jeśli zobaczymy nasz magazyn także 
w rękach młodych mężczyzn!

Pierwszy numer Step Ahead powstawał w momencie, 
kiedy studenci kończyli już wakacje i przygotowywali się 
do powrotu na uczelnie. Zwykło się mówić, że  jesień to 
dobry czas na porządki, dlatego również my podsuwamy 
sposoby na usystematyzowanie dotychczasowych 
osiągnięć. Zacznij ten rok akademicki, wychodząc 
poza działalność studencką! Stwórz mocne CV (s. 12) 
i zastanów się, w jaki sposób wyróżnić się spośród 
innych kandydatów na rynku pracy (s. 8). Z myślą o takich 
praktycznych wskazówkach piszemy ten magazyn.

 Autorkami tekstów są Wasze rówieśniczki, które 
najlepiej wiedzą, jakie tematy są bliskie współczesnym 
studentkom. Razem tworzymy przestrzeń do wymiany 
myśli i doświadczeń między pokoleniami i różnymi 
szczeblami zawodowymi. 

Koordynatorki Klubu współorganizują wydarzenia, 
promują spotkania i webcasty, rosnąc w siłę wraz 
z rozwojem For Ladies. Szukaj ich na swojej uczelni 
(s. 32) i dołącz do naszej społeczności. Dzięki temu 
będziesz spotykać się z kobietami biznesu KPMG, 
które są najlepszym dowodem na to, że „słaba płeć” 
w biznesie nie istnieje (s. 4). Ale nie samą pracą człowiek 
żyje. KPMG wspiera pasje swoich pracowników, dlatego 
kobiety tu pracujące mają odwagę sięgać po marzenia, 
nawet te najbardziej ekstremalne (s. 36). Zostań 
superbohaterką w życiu, w pracy, na uczelni. 

Czytaj nas i idź do przodu. 

Kaja Gurbisz
kgurbisz@kpmg.pl

Aleksandra Szostak
forladies@kpmg.pl

Zespół redakcyjny:

Studenckie Koordynatorki Klubu Kobiet For Ladies
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Violetta Małek – bohaterka pierwszego wywiadu z cyklu „Pewnym Krokiem”. 
Jej przygoda z finansami rozpoczęła się 20 lat temu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego 
od prawie trzech lat sprawuje funkcję dyrektora Management Consulting oraz Financial 
Management. Ambitna, energiczna, inspirująca kobieta sukcesu, która otwarcie dzieli się 

z młodymi swoimi przeżyciami i poradami. Już podczas pierwszego spotkania Klubu Kobiet 
swoim przemówieniem zainspirowała jego członkinie. Dziś otwiera się przed czytelnikami 

Step Ahead w szczerej rozmowie.

Nie w biznesie! 

Pewnym krokiem

Zakładam, że nigdy nie usłyszałaś od rodziców, że coś 
jest niemożliwe do osiągnięcia tylko dlatego, że jesteś 
kobietą. Wychowanie ma wpływ na późniejsze życie 
zawodowe?

VM: Od najmłodszych lat rodzice, dziadkowie, 
i wujkowie, wierzyli w moje możliwości, czy to było 
przedstawienie w przedszkolu, czy mistrzostwa 
w czwórboju w podstawówce. Słuchali mnie 
i traktowali jak dorosłą osobę. Popierali moje 
decyzje i często dziecinne poglądy, co skutecznie 
podbudowywało mój entuzjazm – do wszystkiego! 
Ważne były też relacje z nauczycielami, którzy dawali 
mi do zrozumienia, że widzą mój potencjał. Nigdy nie 
czułam, że bycie dziewczynką coś zmienia! Wzorowy 
uczeń, najlepsza sportsmenka, często aktywna 
w samorządach szkolnych i kolonijnych – nawet przez 
myśl mi nie przeszło, że mogę mniej, bo jestem 
dziewczynką.
Dziś, jako mama dwóch wspaniałych córek, mówię 
głośno – tak, wychowanie ma ogromny wpływ na to, 
kim jesteśmy w życiu dorosłym. Jakim człowiekiem 

się stajemy, ile dajemy innym i jednocześnie jak bardzo 
sami się rozwijamy. Aspekt „bycia” kobietą w biznesie 
dla mnie nie istnieje – w biznesie jestem partnerem.

W jednej z rozmów wspomniałaś, że już podczas studiów 
byłaś świadoma, że właśnie uczysz się z przyszłymi 
dyrektorami. Czym można było wtedy konkurować na 
rynku pracy, a na jakiej działalności powinny skupić się 
dzisiejsze studentki? Co się zmieniło od tamtego czasu?

VM: To jest bardzo dobre pytanie! Wiele rzeczy się 
zmieniło od czasów moich studiów, inaczej dziś 
funkcjonujemy – myślimy globalnie i technologicznie, 
coraz częściej rozmyślamy o roli prawdziwego lidera. 
W drodze do pełnej robotyzacji rola kompetencji 
miękkich rośnie do rozmiarów, jakich nigdy dotąd 
nie doświadczaliśmy w biznesie. Największy sukces 
odniosą Ci, którzy staną się emocjonalnie dojrzałymi 
liderami. Polecam książkę „Inteligencja emocjonalna” 
Daniela Golemana, który w mistrzowski sposób 
opisał kompetencje empatycznego lidera. 20 lat 
temu młodzież zdobywała dyplomy, tytuły i dążyła 
do jak najszerszej wiedzy akademickiej. Dziś to już 
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nie wystarczy, dziś przewagę zdobywamy takimi 
umiejętnościami, jak budowanie relacji biznesowych, 
najwyższej jakości komunikacja oraz tworzenie i rozwój 
skutecznego, wielopokoleniowego zespołu.  

Przeprowadziłaś mnóstwo motywujących rozmów 
z młodymi dziewczynami na temat ich ścieżki kariery. 
Co jest największym hamulcem na drodze do rozwoju? 

VM: Jest sporo czynników, które mogą hamować. 
Jedną z najczęstszych blokad jesteśmy my same. 

Często w pracy zespołowej okazuje się, że kobiety są 
sprytne, dobrze radzą sobie ze stresem i mają dużą 
podzielność uwagi, a mimo to nadal obawiają się pełnić 
rolę przywódcy. Skąd się to bierze? Czy w takim razie 
kobieta może dobrze zarządzać zespołem?

VM: Strach ma wielkie oczy – krępuje ręce 
i umysł. Nie pozwala wyjrzeć poza dobrze znane 
podwórko. Moje doświadczenie z młodymi 
profesjonalistami w biznesie pokazuje, że kobieta 
podejmie się wyzwania, jeśli uzna, że istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Ogranicza 
ją obawa przed brakiem odpowiednich kompetencji, 
predyspozycji, doświadczenia, 
edukacji, dyplomów i innych 
cech. Dobry „materiał” na 
lidera nie ma płci!   

Wiele czytelniczek przewodzi 
organizacjom akademickim 
i stawia pierwsze kroki 
w zarządzaniu swoim zespołem. 
Jak postępować, aby taki zespół 
pracował efektywnie?

VM: Najlepiej uczyć się 
poprzez obserwację i uczyć 
kogoś. Wychowujemy dając 
przykład. Koncentrujemy się 
na dopasowaniu umiejętności 
i talentu każdego pracownika 
do potrzeb zespołu, aby 
z sukcesem zrealizować cele 
wspólnego projektu. Nie mniej 
ważne jest zdiagnozowanie dla 
każdego członka zespołu obszarów jego rozwoju, tak 
aby podejmować kolejne wyzwania jako skuteczny 
i zgrany zespół. Do tego dokładamy zaufanie, spójność 
i transparentność w komunikacji oraz respektowanie 
siebie wzajemnie i idealny zespół mamy gotowy.   

Do zespołu KPMG co roku dołącza wielu świeżo 
upieczonych absolwentów. Na jakie cechy zwracasz 
uwagę przy wyborze młodych pracowników i co może 
zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy?

VM: Tworząc zespół, stawiam na różnorodność, 
entuzjazm i nieograniczoną energię. Wydobywam 
z każdego członka mojego zespołu to, co najlepsze, 
rozwijam i obserwuję, jak praca staje się jego pasją. 
Każdy pracodawca czy lider przyjmie do swojego 
zespołu kandydata, który z entuzjazmem będzie 
realizował cele firmy, zespołu i swoje własne.

Może się wydawać, że zrealizowałaś wszystkie cele, 
które stawiają sobie ludzie w biznesie. Co dalej? Czujesz 
się spełniona?

VM: Dziękuję bardzo za to pytanie. Tak, jestem 
zwolennikiem stawiania sobie długoterminowych celów, 
które osiągam, realizując bieżące projekty. Zawsze mam 
cel, a kolejne okazje, które podsuwa mi życie, rozważam 
w kontekście realizacji założeń głównych – i przyjmuję 
je lub nie. Lubię mieć kontrolę nad życiem i swoją 
drogą zawodową, a to z kolei daje mi wiele okazji do 
świętowania sukcesu. Każdy zrealizowany mniejszy 
lub większy projekt daje wielką satysfakcję i poczucie 
spełnienia, ale jako zadaniowiec idę dalej – wyznaczam 
sobie kolejne cele. Dopełnieniem mojej satysfakcji jest 
obserwacja każdego członka mojego zespołu, jak rośnie 
w siłę i staje się człowiekiem sukcesu.

Przy takich osiągnięciach trzeba być przygotowanym na 
krytykę i zazdrość. Istnieje jakaś recepta na oddzielenie 
emocji od życia zawodowego? 

VM: Tak, to prawda. Krytyka jest wszechobecna, 
mniej lub bardziej bezpośrednia, a i objawy zazdrości 

też są wpisane w scenariusz 
lidera. Umiejętność radzenia 
sobie z krytyką rozwijałam 
przez długie lata doświadczeń 
w pracy zawodowej, a dziś 
mówię – ona była, jest 
i będzie. I tylko od nas zależy, 
jaki pożytek zrobimy z tych 
informacji. Podstawowym 
czynnikiem sukcesu jest 
umiejętność wyciągnięcia 
z krytyki pozytywnych 
wniosków. Bardzo często 
słyszę, że ktoś doszukuje 
się w sobie całej gamy wad 
i niedoskonałości po tym, jak 
usłyszał krytykę. Moja recepta 
wtedy brzmi: usłysz i „zapisz”, 
a wnioski wyciągnij dopiero 
wtedy, kiedy upewnisz się, 

że krytyka nie była tylko zwykłą oznaką słabości 
krytykującego.  

A co z porażkami?

VM: To lekcje życia! Ile razy upada maluch, ucząc się 
chodzić? Tyle, ile wymaga od niego sztuka chodzenia 
– a że bardzo chce chodzić, to każdy upadek traktuje 
jak sposób do przybliżania się do realizacji celu. Chęć 
odniesienia sukcesu nie pozwala nam zatrzymywać 
się przy każdej mniejszej lub większej porażce. Każdy 
taki moment dodaje mi nowej energii i popycha do 
przodu, do celu, do mety.  

Kim w takim razie jest kobieta sukcesu? 

VM: Czuję się liderem w każdym aspekcie mojego 
życia. Partnerem dla członków mojego zespołu, 
dla córek, rodziny, dla znajomych i przyjaciół. Rola 
globalnego mentora biznesu daje mi również bardzo 
dużo radości i spełnienia. I cieszę się, że mogę się 

Jest sporo 
czynników, które 

mogą hamować na 
drodze do rozwoju.  

Jedną 
z najczęstszych 
blokad jesteśmy

6 AHEAD



dzielić z innymi moją energią, doświadczeniem 
i podejściem do świata – nie dlatego, że ja mogę to 
robić, ale dlatego, że oni tego chcą. 

Violetta Małek – jedna z liderek KPMG w Polsce, kobieta 
której codzienność wiąże się z godzinami analiz, 
raportów i spotkań. Co wtedy z życiem prywatnym? Jaki 
jest przepis na idealny work-life balance?

VM: Od czasu studiów dążyłam do tego, żeby praca 
była moją pasją. Moje motto brzmi – praca to pasja, 
a pasja nie męczy. Zdarzają się dłuższe dni i niedzielne 
czytanie materiałów na poniedziałek, ale są też lżejsze 
dni, kiedy możemy iść po pracy do kina, a weekend 
spędzić z przyjaciółmi. Jako młoda księgowa 
spędzałam długie godziny w biurze, zamykając miesiąc 
lub rok, ale to był czas inwestycji w siebie, aby dzisiaj 
być tu, gdzie jestem. Dziś również inwestuję, aby 
zdobyć kolejny cel życiowy. Jak to bywa z dobrą 

Rozmawiały
Anna Żebrowska
Kamila Siekierska

Wsparcie
Karolina Bijak
Karolina Kasprzyk

inwestycją – skoro daje tak znakomite efekty, to 
decydujemy się na kolejną i kolejną. Mój „work-life 
balance” stał się stylem „work-life blended”.   

Czy masz jeszcze ciągle jakiś autorytet? 

VM: Wyrastałam na zaledwie kilku guru z biznesu, 
ekonomii, psychologii, literatury czy filozofii. Jako 
lider, stworzyłam swój styl, a on okazał się skuteczny 
i doceniany. Wciąż obserwuję i podziwiam innych 
ludzi sukcesu, czerpiąc inspiracje.

Mój 
work-life balance

stał się stylem 
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W OCZACH HR!

Zbliża się nowy rok akademicki, a wraz z nim nowe 
postanowienia i wyzwania. Niezależnie od tego czy 
dopiero zaczynasz swoją przygodę ze studiami, czy 
jest to już Twój kolejny rok na uczelni, powinnaś 
pomyśleć, w jaki sposób wyróżnić się spośród 

innych kandydatów na rynku pracy.
Jak? Przeczytaj! Podpowiadamy!

Krok po kroku
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D
oświadczenie. Czyli coś, czego nie zdobędziesz, 
studiując, a co z pewnością będzie wymagane 
przez pracodawcę. Kończysz studia i na 
każdej rekrutacji dowiadujesz się, że 

zatrudnienie otrzymała osoba bardziej wykwalifikowana. 
Nic dziwnego… CV świeżo upieczonego absolwenta 
zazwyczaj zawiera tylko dane osobowe i nazwę 
ukończonej uczelni wyższej. Okazuje się, że w prosty 
sposób możesz urozmaicić te informacje. Wystarczy, że…

… nauczysz się języków.

Języki obce to podstawa. To zdanie jest nam powtarzane 
niczym mantra od najmłodszych lat.
Większość z nas już na początku studiów płynnie 
posługuje się chociaż jednym językiem. U zdecydowanej 
większości osób jest to angielski, który ze względu 
na swoją powszechność przestał stanowić atut w CV. 
Obecnie, aby zaimponować przyszłemu pracodawcy, 
powinieneś znać co najmniej 2 języki na poziomie B2. 
Im bardziej egzotyczny język, tym lepiej! Niewiele osób 
umie posługiwać się mandaryńskim czy koreańskim.
W dobie postępującej globalizacji rozwijanie 
swoich umiejętności lingwistycznych jest 
niezwykle ważne. Znajomość języka na poziomie 
co najmniej komunikatywnym pozwoli ci na 
swobodne podróżowanie, nawiązywanie kontaktów 
z obcokrajowcami oraz zrobienie kariery poza granicami 
Polski!
… zapiszesz się do jednej z wielu organizacji 
studenckich.

Organizacje studenckie są nieodłączną częścią każdej 
uczelni. Jakie korzyści dają swoim członkom? Przede 
wszystkim rozwój. Dzięki nim możesz po raz pierwszy 
poprowadzić swój projekt, nauczyć się, jak zarządzać 
ludźmi i nawiązać pierwsze kontakty w świecie biznesu. 
Co więcej, taka aktywność umożliwia czynny udział 
w licznych szkoleniach, warsztatach czy konferencjach. 
Przygotowanie takich wydarzeń nauczy cię wytrwałości, 
samodyscypliny i zarządzania czasem, co również przyda 

ci się w życiu prywatnym. Taki punkt w Twoim CV 
z pewnością przykuje uwagę rekruterów.
Konkretne umiejętności, które możesz w nich 
wypracować, zależą od profilu organizacji. Do tych 
prężnie działających na niemal każdej uczelni zalicza 
się AIESEC, NZS, ESN oraz Parlament Studencki. To 
w nich, niezależnie od osobowości i zainteresowań, 
będziesz w stanie znaleźć coś dla siebie. Istnieją również 
organizacje, które ze względu na swoją specyfikę, 
występują tylko na poszczególnych kierunkach – na 
prawniczych będzie to ELSA, a na technicznych BEST. 
Być może to właśnie działalność w jednej z nich okaże 
się krokiem milowym na ścieżce do twojej wymarzonej 
kariery! Rekrutacja do większości organizacji rozpoczyna 
się w październiku. Już dziś sprawdź, gdzie możesz się 
zapisać!

… weźmiesz udział w wyjazdach studenckich.

Studia to czas nieskończonych możliwości, 
a podróżowanie jeszcze nigdy nie było tak proste. 
Warto to wykorzystać! Mówi się, że podróże kształcą 
i rzeczywiście – zwiedzamy, relaksujemy się, zawieramy 
znajomości z ludźmi z całego świata, poznajemy inne 
kultury, ale też pozyskujemy wiedzę i umiejętności. 
Najpopularniejszym programem jest Erasmus+, którego 
specyfiki nikomu nie trzeba przedstawiać. W ramach 
tego programu dostaniesz stypendium, które wystarczy 
ci na zakwaterowanie i utrzymanie. Inną opcją jest 
skorzystanie z ofert organizacji studenckich. Wraz 
z AISEC masz szansę wziąć udział w Global Volunteer 
(projekt wolontariacki organizowany w ponad 100 
krajach, m.in. Meksyku, Indiach czy Maroku) lub Global 
Entrepreneur (program stażowy w start upach z zakresu
IT, zarządzania social mediami czy kreowaniu 
marki, trwający do 12 tygodni). Dla miłośników 
podróży idealnymi programami będą Camp America 
i Work&Travel. Dzięki nim wakacje spędzisz, pracując 
w USA, a za zarobione pieniądze spełnisz swój american 
dream!

TYLKO JEDNA TRZECIA  
ANKIETOWANYCH  
ZADEKLAROWAŁA  

ZNAJOMOŚĆ DWÓCH  
JĘZYKÓW NA POZIOMIE B2*.

POŁOWA STUDENTÓW  
DZIAŁA W ORGANIZACJACH 

STUDENCKICH*.

* Badanie przeprowadzone na potrzeby artykułu drogą elektroniczną (m.in. w mediach społecznościowych) na próbie 200 studentów uczelni wyższych.
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Nie zapominajmy jednak o wyjazdach krajowych! 
W trakcie studiów możesz uczestniczyć w takich 
projektach, jak Mosty Ekonomiczne czy Transekonomik. 
W przypadku pierwszego projektu możesz spędzić 
4 dni na wybranej uczelni ekonomicznej w Polsce, 
podczas których organizowane są aktywności 
zarówno merytoryczne, jak i integracyjne. Natomiast 
Transekonomik jest polską odmianą programu Erasmus, 
czyli umożliwia spędzenie semestru na jednej z polskich 
uczelni wyższych o profilu ekonomicznym.

… weźmiesz udział w wolontariatach.

Nie wiesz, jak spożytkować wolny czas? Zaangażuj 
się w wolontariat! Wiele organizacji z chęcią przyjmie 
dodatkowe ręce do pomocy, a Ty przyczynisz się do 

TAK NIEWIELE 
 ANKIETOWANYCH  
UCZESTNICZYŁO  
W WYJAZDACH  
STUDENCKICH.

PRAWIE WSZYSCY  
ANKIETOWANI BRALI UDZIAŁ  

W SZKOLENIACH,  
WARSZTATACH  

I KONFERENCJACH.

ZALEDWIE POŁOWA  
RESPONDENTÓW ANGAŻUJE 

SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ  
CHARYTATYWNĄ  

I SPOŁECZNĄ.

AŻ CO TRZECI STUDENT  
NIE REALIZUJE 
SWOICH PASJI  

PODCZAS STUDIÓW.

* Badanie przeprowadzone drogą elektroniczną (m.in. media 
społecznościowe) na próbie 200 studentów uczelni wyższych.

rozwiązywania problemów społecznych! Wystarczą 
chęci i pozytywne nastawienie, a dzięki takiemu 
zaangażowaniu zdobędziesz cenne doświadczenia, 
umiejętności oraz nawiążesz nowe znajomości.
Jednym z projektów wolontariackich organizowanych 
przez KPMG jest pomoc w schroniskach dla zwierząt. 
Już na wiosnę pracownicy wraz ze studentami po raz 
kolejny ruszą na pomoc czworonogom.  
Twój przyszły pracodawca z pewnością zwróci uwagę na 
taki punkt w CV! Pamiętaj: “The Power of Helping”!

… weźmiesz udział w konferencjach, warsztatach, 
szkoleniach.

Każde koło naukowe działające na uczelni organizuje 
wiele spotkań, na których poznasz bliżej działalność danej 
firmy, branży czy całego sektora gospodarki. Zapraszani 
są eksperci, z którymi możesz nie tylko porozmawiać, ale 
też uzyskać od nich porady oraz praktyczną wiedzę.
Na wszelkiego rodzaju spotkaniach najważniejszą rzeczą 
jest networking, czyli zdobywanie kontaktów, które mogą 
Ci się przydać w przyszłości. W przypadku warsztatów 
masz szansę skonfrontować dotychczas zdobytą wiedzę 
z praktyką. Bardzo często zdarza się, że osoby, które 
zabłysną na tego typu wydarzeniach, dostają później 
propozycję stażu lub pracy. Warto zatem dać z siebie 
101%, kiedy tylko nadarzy się taka okazja.

… będziesz pielęgnować swoje pasje.

Sherry Argov stwierdził kiedyś, że „jesteś na tyle 
interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania”. 
Być może pasja to jedna z tych rzeczy, która może 
wyróżnić cię z tłumu. Hobby często jest odbiciem twojej 
osobowości i pokazuje cechy charakteru, które mogą 
okazać się istotne w nowej pracy, np. kreatywność 
czy zdolności przywódcze. Zdarza się, że twoje 
zainteresowania podziela przyszły pracodawca! Możesz 
też zostać zaproszony na rozmowę, ponieważ rekrutera 
zaintryguje twoje hobby i będzie chciał dowiedzieć się 
więcej od ciebie samego. Najgorszą rzeczą, jaką możesz 
zrobić, jest wpisanie w CV oklepanego „muzyka, sport, 
film”.
Bądź jednak realistą! Przede wszystkim studiujesz, więc 
na wszystko może nie wystarczyć ci czasu.
Aktywności możesz jednak bardzo łatwo łączyć. Lubisz 
sport? Zapisz się do sekcji sportowej. Nauka języków 
sprawia ci przyjemność? Weź udział w zagranicznym 
wolontariacie lub wyjedź na Erasmusa.
Zainteresuj się również programami, jakie oferują 
pracodawcy. Dzięki temu lepiej poznasz specyfikę danej 
firmy, zdobędziesz praktyczne umiejętności i szansę na 
otrzymanie stażu, a nawet pracy.

Możliwości jest wiele – z której skorzystasz, zależy już 
tylko od ciebie. Powodzenia!

Tekst
Ola Drzymała 
Magdalena Łukawska 
Wanessa Radzimska 
Alicja Siemieniecka

10 AHEAD



Bądź aktywny – nie tylko na uczelni!

Każda aplikacja powinna zawierać informacje na 
temat wykształcenia, doświadczenia i znajomości 
języków obcych. Oczekiwania wobec kandydatów są 
każdorazowo zależne od profilu stanowiska, zarówno 
w przypadku samej aplikacji, jak i umiejętności 
prezentowanych podczas spotkania rekrutacyjnego.
Biorąc do ręki CV kandydata aplikującego na stanowisko 
specjalistów/ekspertów, istotna jest przede wszystkim 
dotychczasowa ścieżka kariery, zrealizowane projekty 
oraz zakres obowiązków. W przypadku stanowisk 
praktykantów/juniorów pierwszą rzeczą, na jaką 
zwracamy uwagę, jest jego wykształcenie. Następnie 
analizujemy doświadczenie, osiągnięcia na uczelni oraz 
dodatkowe aktywności pozauczelniane. Takie pozycje 
w CV są dla HR sygnałem, że kandydat jest ciekawy 
świata, chce poszerzać swoje horyzonty, często kosztem 
prywatnego czasu.
Znajomość każdego języka obcego jest dodatkowym 
atutem, bez względu na poziom jego znajomości. Nigdy 
nie wiadomo, w którym momencie w firmie pojawi 
się możliwość i potrzeba wykorzystania np. języka 
hiszpańskiego, wtedy nawet poziom A2 może okazać 

się przydatny. Dla nas to także sygnał, że kandydat 
miał motywację do rozwijania swoich umiejętności 
językowych i we własnym zakresie podjął pracę 
i wysiłek, aby rozpocząć naukę języka obcego.
Jeżeli chodzi o hobby, ważne jest, aby kandydat napisał, 
czym faktycznie się interesuje. Podczas spotkania 
nawiązujemy do zainteresowań wpisanych w CV, gdyż 
pozwalają one kandydatom opowiedzieć więcej o sobie, 
a nam poznać go od strony pozazawodowej.
CV powinno zawierać wszystkie informacje dotyczące 
doświadczenia zawodowego, nawet tego, które wydaje 
się niezwiązane z profilem stanowiska, na które 
aplikujemy. Każde doświadczenie uczy nas nowych 
umiejętności, daje okazję do poznania nowych ludzi 
oraz zasad współpracy. Praca np. w charakterze kelnerki 
czy telemarketera uczy pracy z trudnym klientem, tak 
ważnej w późniejszych relacjach biznesowych, a np. 
praca opiekunki pozwala nauczyć się cierpliwości, 
konsekwencji w działaniu oraz odpowiedzialności. 
Warto zatem każde doświadczenie, choćby to krótkie 
i początkowe, uwzględnić w aplikacji.

EKSPERTA

Karolina Makarczyk
HR Supervisor
KPMG w Polsce

Magdalena Brach
HR Specialist 
KPMG w Polsce

Bądź aktywny – nie tylko na uczelni!
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REKRUTACJA
AKCJA

„Marzę o takiej pracy! Co zrobić, by ją dostać?” 
– przede wszystkim sprawdź czy ogłoszenie, które 

cię zainteresowało, jest rzeczywiście dla ciebie, 
przeredaguj pod jego kątem swoje CV i… 

wypadnij perfekcyjnie na rozmowie kwalifikacyjnej! 
Zobacz, jak podstępować w procesie rekrutacyjnym 

i dołącz do zespołu KPMG.

Krok do kariery
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Pamiętaj!  
Aby zwiększyć swoje szanse, 

musisz spełniać jak najwięcej oczekiwań pracodawcy.

CZY TA PRACA JEST DLA MNIE?

LOKALIZACJA 

UMOWA 

CZAS 

OPIS DZIAŁU 

KORZYŚCI 

PROFIL FIRMY 

 Oszacuj, ile czasu w ciągu 
dnia jesteś w stanie 

poświęcić na dojazdy.

 Przemyśl, na podstawie jakiej 
umowy chcesz podjąć zatrudnienie.

 Ile godzin jesteś w stanie 
poświęcić na pracę? Czy inne 

zobowiązania, np. studia, pozwalają 
ci na pracę w pełnym wymiarze 

godzin?

 Zapoznaj się z profilem działalności 
firmy i na jego podstawie podejmij 

decyzję, czy praca w danym 
sektorze biznesu jest dla ciebie 

satysfakcjonująca. 

Czy praca w danym departamencie 
wpisuje się w obraną przez ciebie 

ścieżkę kariery? Jakie kompetencje 
chciałbyś rozwijać? 

Czy benefity płynące z pracy na 
danym stanowisku przekonują cię 

do wyboru tej firmy? 

Wskazówki dla kandydata 

Wskazówki dla pracodawcy

STANOWISKO

 Zobacz, czy twoje doświadczenie 
zawodowe pozwala na aplikowanie 

na dane stanowisko.

1
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 STOP – NIE RÓB TEGO!2

 Uwaga na literówki!

Pamiętaj, że podawanie stanu cywilnego 
nie jest obowiązkowe.

Pamiętaj o wpisaniu samorządu, kół naukowych 
i organizacji, w których działasz, oraz krótko opisz swoje 
obowiązki.  

Określ konkretne programy z pakietu Office. Jeśli praca 
na danym stanowisku jest bezpośrednio związana 
z którymś z nich, to warto również podać swój stopień 
znajomości tego programu. 

Określ poziomy znajomości języków. Unikaj 
sformułowania “komunikatywnie”, które niewiele 
mówi pracodawcy. 

Zamieszczenie zdjęcia w CV nie jest obowiązkowe. Jeśli 
zdecydujesz się je dodać, to pamiętaj, że powinno być 
profesjonalnie wykonane na gładkim tle, bez osób trzecich 
i przeróbek w programach graficznych. Każdy słyszał już 
chyba o serii zdjęć z uszami ze Snapchata przesyłanymi przez 
studentów do legitymacji studenckich. Zdjęciom z wakacji 
i selfie z dzióbkiem mówimy stanowcze nie!

Szczególnie na początku kariery warto wspomnieć 
o praktykach studenckich, pracach dorywczych 
i sezonowych - pracodawcy chętniej zatrudniają 
osoby z doświadczeniem nawet w innej branży, niż 
debiutujących w pracy. Świadczy o przedsiębiorczości, 
odpowiedzialności i obowiązkowości kandydata.

Bardzo ważnym elementem jest numer telefonu 
– większość pracodawców kontaktuje się 
z kandydatami telefonicznie.

Załóż maila, którego nie będziesz się wstydzić za 10 
lat. Nie korzystaj z firmowego adresu e-mail do celów 
rekrutacyjnych, ponieważ taka korespondencja może 
być monitorowana. Ponadto po zmianie pracy taki adres 
e-mail zostaje usunięty.

Anna Kozłowka
+48 500 000 000, aneczka.kozlowska@buzka.pl 

Łódź

EDUKACJA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI 
kierunek: analityka gospodarcza stacjonarne, 
kierunek: pedagogika wczesnoszkolna stacjonarne

L Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
profil matematyczno - informatyczny

2013- obecnie

2008-2011

DOŚWIADCZENIE

• BANK ŚWIATOWY
praktykant w dziale oceny ryzyka kredytowego 

• BIURO RACHUNKOWE BCA
wsparcie głównej księgowej w biurze rachunkowym 

• BURGER PUB
kierownik 

• PRYWATNE PRZEDSZKOLE „KOLOROWE KREDKI”
przedszkolanka 

• FIRMA CATERINGOWA „U BOGUSI”
kelnerka, pomoc kuchni

10.2016-07.2017

07.2015-09.2016

10.2011- 06.2014

UMIEJĘTNOŚCI
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność pracy pod presją czasu, 
znajomość pakietu MS Office, 
znajomość języka angielskiego i niemieckiego, 
prawo jazdy kat.B.

ZAINTERESOWANIA 
motocykle, 
podróże, 
książki, 
siłownia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

2011- 2014

09.2008-09.2011

07.2014-06.2015

Każdy tego typu błąd świadczy o twoim pośpiechu – 
chyba nie chciałbyś sugerować przyszłemu pracodawcy, 
że nie możesz poświęcić mu wystarczającej ilości czasu?

Poza nazwą firmy, opisz również najważniejsze 
obowiązki pełnione na danym stanowisku. Za każdym 
razem przeredaguj je w taki sposób, aby realizowane 
zadania  bezpośrednio nawiązywały do stanowiska, na 
jakie aplikujesz. Nie ma jednego, uniwersalnego CV, 
które można hurtowo rozsyłać do wszystkich firm.

Podaj gatunek książek, które lubisz, doprecyzuj 
dyscypliny sportowe, które uprawiasz. Zainteresowania 
to podpowiedź dla rekrutera, jakie tematy może 
poruszyć przechodząc do części rekrutacji, w której 
rozmawia z kandydatem w obcym języku.

Pamiętaj o klauzuli, która przy aplikowaniu do różnych 
firm może się nieznacznie różnić. Informacje o klauzuli 
znajdziesz pod każdym ogłoszeniem. Jeśli nawet 
uznasz, że możesz wykorzystać gotowe CV, które 
przygotowałeś już jakiś czas temu w ramach innej 
rekrutacji, to sprawdź koniecznie, czy w treści klauzuli 
nie została zamieszczona nazwa tamtej firmy.

Daty zapisuj z dokładnością do miesiąca.
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 INTO INTERVIEW

Przed spotkaniem zdobądź przynajmniej podstawowe 
informacje o firmie. Dzięki temu będziesz mógł zadać 
później trafniejsze pytania dotyczące pracy i stanowiska.
Zlokalizuj wcześniej siedzibę firmy i sprawdź 
alternatywne formy dojazdu. Na rozmowę przyjdź 10 
minut wcześniej, aby mieć czas na znalezienie biura, 
oczekiwanie na windę i ewentualne zgubienie się 
w budynku. Jeżeli wiesz, że się spóźnisz, nie wahaj 
się skontaktować z rekruterem. Zawsze zapisuj numer 
telefonu do osoby, która kontaktowała się z Tobą 
w sprawie spotkania. Podejdź do recepcji, przedstaw się 
(często należy pokazać również swój dowód osobisty) 
i poinformuj, z kim jesteś umówiony. Jeśli nie znasz 
nazwiska (choć powinieneś je zapamiętać), podaj 
stanowisko, na jakie aplikujesz. 
I pamiętaj o pierwszym wrażeniu, które jest tworzone 
na podstawie wysyłanych komunikatów niewerbalnych. 
Zakłada się, że kilka sekund może znacząco wpłynąć 
na interpretację faktów poznawanych w toku dalszej 
rozmowy!

KOLORYSTYKA 
Dobierając strój na rozmowę, postaw na 
stonowane kolory: 

biały wyraża klasę i elegancję, szczególnie profesjonalnie 
wypadają białe koszule. Czarny jest kolorem kojarzonym 
z wiedzą i władzą, stąd jego popularność w biznesie. 
Niebieski i granatowy budzą zaufanie, kojarzą się ze 
spokojem, powagą, ale też pewną siłą przebicia.
Ciekawostką są odcienie szarości, tak często wybierane 
w sytuacjach formalnych. Okazuje się jednak, że 
nadmiar tego neutralnego koloru powoduje, że jesteśmy 
postrzegani jako osoby bez charyzmy, niezdecydowane, 
niemające nic ciekawego do zaoferowania.
Pamiętaj, że ubiór świadczy o kulturze osobistej, ale 
także o umiejętnościach dokonywania właściwego 
wyboru, czyli w tym przypadku dopasowania do 
charakteru firmy i stanowiska.

POSTAWA
Każdy podczas rozmowy przeżywa stres – nie 
gestykuluj przesadnie, postaraj się siedzieć 

prosto. Przyjęło się, że gesty wykonywane otwartymi 
dłońmi pozwalają na zdobycie zaufania rozmówcy 
i świadczą o szczerych zamiarach. Lekko pochyl się 
do przodu, czym okażesz swoje zainteresowanie. 
Unikaj dotykania okolic ust i nosa – jest to sygnał, że 
najprawdopodobniej kłamiesz.

TORBA
Postaw ją na podłodze obok krzesła. 
W przypadku małej torebki, połóż ją w takim 

miejscu, żeby nie zwracała na siebie uwagi (np. za 
plecami). Nigdy nie stawiaj torby na stole! Zdarza 
się, że kandydaci przychodzą z plecakami. Rozmowa 
kwalifikacyjna to nie szkolne zajęcia, a plecak po prostu 
nie pasuje do eleganckiego garnituru. Najbezpieczniejsze 
są zawsze teczki i torby na laptopa.

3
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FRYZURA I MAKIJAŻ 
Staraj się wyglądać naturalnie i z klasą. 
Powszechną zasadą jest: klasyka bez 

ekstrawagancji. Dobrym rozwiązaniem będzie związanie 
włosów w koński ogon, dzięki czemu nerwowe owijanie 
kosmyków wokół palców nie będzie już problemem. 
Dodaj policzkom koloru – róż nada twarzy naturalnego 
połysku i świeżości. 

SZKLANKA WODY
 Przed rozpoczęciem rozmowy nie wahaj się 
poprosić o szklankę wody. Może być potrzebna 

zarówno gdy będziesz dużo mówić, ale także jako sprytny 
sposób na przerwanie wypowiedzi i zebranie myśli! 
Zwykła szklanka wody może dać nam kilka sekund na 
zastanowienie się nad odpowiedzią na pytanie rekrutera.

KONTAKT WZROKOWY 
Za pomocą oczu przekazywane są najsilniejsze 
sygnały niewerbalne. Jeżeli rozmówcy 

spoglądają na siebie 30 – 60% czasu, świadczy to 
o wzajemnym zainteresowaniu przedmiotem rozmowy. 
Kontakt wzrokowy utrzymywany poniżej  30% czasu 
oznacza, że ludzie nie są zainteresowani ani sobą, 
ani poruszanym tematem, natomiast powyżej 60% 
świadczy o zainteresowaniu przede wszystkim sobą 
nawzajem. Skup się na obszarze o średnicy ok. 15 cm 
dookoła oczu. Nadmiernie intensywne spojrzenie może 
wywoływać irytację. Negatywnie odbiera też się unikanie 
kontaktu wzrokowego oraz rozbiegane oczy, które mogą 
poddawać w wątpliwość wiarygodność przekazywanych 
informacji.

REKRUTER
Niezależnie od tego czy rozmowę przeprowadzi 
osoba z agencji rekrutacyjnej, czy ktoś z danej 

firmy, musisz znać jego nazwisko i stanowisko. Warto 
też zorientować się czy to osoba z działu personalnego, 
czy też osoba zatrudniona w pionie, w którym ubiegasz 
się o pracę (np. przyszły szef). Dzięki temu będziesz 
wiedzieć, jak precyzyjnie wyjaśniać kwestie techniczne 
związane z doświadczeniem i jak szczegółowych pytań 
możesz się spodziewać. Pamiętaj, że pierwsze  
3 sekundy są najważniejsze. Pomimo stresu, uśmiechnij 
się przy przywitaniu i nigdy nie podawaj ręki jako 
pierwszy!

Tekst
Natalka Kaczmarek 
Karolina Wróblewska
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Kultura globalnego biznesu 

Postępująca globalizacja zmieniła biznes nieodwracalnie. 
Międzynarodowe korporacje zmagają się z konfliktami 
wynikającymi z różnic kulturowych, religijnych 
i edukacyjnych. Rolą Managementu jest zarządzanie 

multikulturowymi teamami 
w taki sposób, aby osiągnąć 
efekt synergii. Jak uniknąć 
wpadek i odnosić sukces na 
arenie międzynarodowej? 

Kluczem jest wzajemne 
zrozumienie, integracja 
oraz, co warto podkreślić, 
otwartość! Aby zrozumieć, 
trzeba najpierw poznać, 
dlatego tworząc politykę 
firmy, należy uwzględnić 
znaczenie kontekstu 
kulturowego i społecznego 
pracowników oraz 
dostosować się do 
zwyczajów panujących 
w państwie, w którym 
prowadzimy biznes. 

– Nawiązując współpracę z Włochami, należy być 
otwartym i gotowym na częsty kontakt. Nie warto palić 
za sobą mostów, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nieudana 
wcześniej współpraca może przerodzić się w nowy 
projekt, właśnie dzięki nienachalnemu przypominaniu się. 

Dzięki swobodnej rozmowie i spontanicznym spotkaniom 
dajemy Włochom do zrozumienia, że są dla nas ważni 
jako partnerzy biznesowi – zauważa Klaudia Klekowska 
wspierająca Italian Desk w KPMG w Polsce.

Etyka, dobra komunikacja i zróżnicowane podejście 
do biznesu to dzisiaj jego główne siły napędowe. 
Multikulturowość sprzyja kreatywności, daje 
szersze spojrzenie na problem i ułatwia znalezienie 
alternatywnych rozwiązań w krótszym czasie. Trzeba 
jednak wyzbyć się stereotypów. W jaki sposób prowadzić 
rozmowy z zagranicznymi partnerami, żeby żadna ze 
stron nie poczuła się urażona? – Z włoskimi klientami 
warto stworzyć pewną więź, bo jak powszechnie 
wiadomo, z natury są gawędziarzami. Sucha 
korespondencja z konkretnym zapytaniem nie jest w ich 
stylu. Zamiast tego oczekują wprowadzenia do tematu 
i przypomnienia, na czym skończyła się poprzednia 
rozmowa. Zwrot w stylu „już o tym rozmawialiśmy” na 
pewno się tutaj nie sprawdzi. Warto przewidzieć trochę 
więcej czasu na spotkania, które zazwyczaj rozpoczynają 
się pytaniem: „co słychać, jak się masz, jak idzie 
biznes?”. To coś w rodzaju small talk przed przejściem 
do biznesowych konkretów – sugeruje Klaudia. 

Zawsze pamiętaj, że twoje słowa mogą być różnie 
zinterpretowane w zależności od narodowości. To co 
jest neutralne dla ciebie, niekoniecznie musi tak być 
odebrane w Azji albo Ameryce Południowej.

Sukces w globalnym biznesie nie jest warunkowany tylko poprzez rozpoznawalną na 
całym świecie markę. To wkraczanie na nowe rynki, budowanie silnej pozycji i trwałych 

relacji z międzynarodowymi partnerami. Mamy różne zwyczaje, tradycje, mówimy innymi 
językami. Jak na co dzień uniknąć wpadek podczas rozmów z przedstawicielami innych 

kultur? Jak współpracować w międzynarodowym teamie? 

W SZKLANCE… KOKTAJLU KULTUROWEGO?  

O krok za daleko
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Tacy sami, tacy różni? 

Międzynarodowe projekty i negocjacje zazwyczaj prowadzi 
się w języku angielskim. W takiej sytuacji nietrudno 
o wpadki językowe. Najistotniejsze jest jednak unikanie 
tematów tabu dotyczących wiary, polityki i kwestii 
światopoglądowych. Również na poziomie zarządzania 
zdarzają się nieporozumienia, m. in. w Wielkiej Brytanii 
konstruktywna krytyka i dyskusja są podstawowym 
czynnikiem długofalowego sukcesu, ale już w Japonii 
wytykanie błędów i zwracanie komuś uwagi uznawane 
jest za obraźliwe i ofensywne. 

Przyczyną konfliktów biznesowych nie są jednak 
trudności w zrozumieniu języka, a sama interpretacja 
przekazu uwarunkowana kulturowo. Geert Hofstede 
wyróżnił pięć wymiarów różnic kulturowych1 – znając je, 
łatwiej będzie ci zrozumieć standardy panujące w kraju, 
z którym zamierzasz nawiązać współpracę i z większym 
prawdopodobieństwem zakończyć ją sukcesem.

Dystans władzy – jeśli jest mały, to nierówności są 
eliminowane. Dąży się do jej decentralizacji poprzez 
partnerskie relacje między podwładnymi a przełożonymi. 
Przy dużym dystansie władzy panuje silne przekonanie 
o konieczności wprowadzania przywilejów i hierarchizacji. 
Może to prowadzić do spowolnienia negocjacji. 

Kolektywizm i indywidualizm –  w pierwszym 
przypadku stawia się na rozumowanie w kategorii 
„my” jako grupa, partnerstwo i wolne tempo 
negocjacji. W drugim – cele stawia się ponad relacje 
międzyludzkie. Istotny jest status materialny oraz „ja” 
jako jednostka, która dąży do sukcesu. Przedstawiciele 
kultur indywidualistycznych preferują szybkie tempo 
jednoosobowych negocjacji. 

Kobiecość i męskość – społeczeństwa kobiece troszczą 
się o innych, dają ochronę i opiekę. Ceni się tutaj przyjazne 
podejście do drugiego człowieka i równość, a spory 
rozwiązuje się rozmową i kompromisami. Społeczeństwa 
męskie dążą do sukcesu ponad wszystko, liczy się 
rywalizacja, a w przypadku sporu – zwycięstwo.

Unikanie niepewności – to z jednej strony namiastka 
systemu prawa, w którym dominuje wiara w młodych 
ludzi, zdrowy rozsądek i równość wobec prawa. 
Z drugiej strony dominuje rygor i wrogie nastawienie 
do młodych oraz brak tolerancji, fundamentalizm 
religijny, polityczny oraz ideologiczny. U przedstawicieli 
kultur o silnym unikaniu niepewności poszukuje się 
rozwiązań w procedurach i narzuconych regułach. Kultury 
o słabym unikaniu niepewności są bardziej elastyczne 
w rozwiązywaniu niejasnych sytuacji.

Orientacja długoterminowa i krótkoterminowa – 
kultury o orientacji krótkoterminowej dążą do dorównania 
innym, niezależnie od ponoszonych kosztów, jednocześnie 
oczekując szybkich rezultatów. Społeczeństwa o orientacji 
długoterminowej adaptują tradycje do współczesnej 
rzeczywistości, cierpliwie czekają na sukces, respektują 
prawo, są zapobiegliwi i oszczędni. 

Przykładowo w Chinach ludzie są z natury ufni, wiarygodni 
i szczerzy w swoich działaniach. Biznes opiera się na 
relacjach międzyludzkich, więc wychodzi się tu z założenia, 
że każdy potrafi zdefiniować swoją rolę i obowiązki i nie 
wymaga to ciągłego kontrolowania. 

Poza kompetencjami miękkimi warto przygotować się też 
do spotkań pod kątem branżowego słownika.  
– W trakcie rozmowy okazywało się, że klient w ogóle 
nie mówi po angielsku. Nie zawsze byłam gotowa na 
tłumaczenie specjalistycznego słownictwa z różnych 
sektorów rynkowych. Po paru takich sytuacjach staram 
się teraz przygotowywać do spotkań również pod kątem 
językowym – wspomina Klaudia Klekowska. Spokojnie, 
najważniejsza jest jednak naturalność. Koncentrowanie 
się tylko na tym, aby nie popełnić jakiejś gafy, może 
skutecznie odwrócić uwagę od najważniejszego – 
rozmówcy i pracy!   
Powstał też inny podział kulturowy ludzi wg Richarda 
D. Lewisa – ze względu na ich sposób zachowania: 
multiaktywny, aktywny liniowo i reaktywny.

Belgia, Izrael,  
Afryka  Południowa

Holandia, Austria,  
Czechy, Słowenia

Szwajcaria,  
Niemcy, 

Luksemburg

1 G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu
2 R.D. Lewis, When cultures collide: Leading across cultures

Multiaktywny Aktywny liniowo Reaktywny

częściej mówi, 
niż słucha

zarówno słucha 
jak i mówi

częściej słucha, 
niż mówi

ma podzielną uwagę nie ma podzielnej 
uwagi

zawsze odnosi się 
do działań drugiej 
osoby

snuje ogólne plany planuje działania krok 
po kroku

respektuje ogólne 
normy i zasady

emocjonalny
ułożony, ale 
zdecydowany 
i konkretny

ułożony, nie jest 
bezpośredni

okazuje uczucia 
i chętnie o nich 
rozmawia

częściowo ukrywa 
swoje uczucia skrywa uczucia

lubi się tłumaczyć powołuje się na logikę nie lubi się 
przeciwstawiać

z łatwością łączy życie 
osobiste z zawodowym dba o swoje dobre imię dobre imię to 

sprawa honorowa

społeczny respektuje władzę 
i prawo bardzo społeczny

kieruje się w pierwszej 
kolejności uczuciami powołuje się na fakty bardzo poważnie 

traktuje swoje cele

potrafi przerywać 
i przeszkadzać czasem niecierpliwy cierpliwy 

ekspresyjna mowa ciała 
i gestykulacja

ograniczona mowa ciała 
i gestykulacja

nie przerywa, 
nie przeszkadza 

ma elastyczne 
podejście do 
pojęcia prawdy

bardziej ceni prawdę niż 
dyplomację

bardziej ceni 
dyplomację niż 
prawdomówność

Klasyfikacja komunikacji międzykulturowej według Richarda D. Lewisa
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Pomimo różnic geograficznych i religijnych ludzie 
zachowują się podobnie w obrębie danej grupy. 
Przykładowo księgowi i inżynierowie często są aktywni 
liniowo, przedstawiciele handlowi reprezentują grupę 
multiaktywną, natomiast prawnicy i lekarze – reaktywną.  

A tymczasem w praktyce…

Wydawałoby się, że poczucie czasu każda kultura 
ma takie samo. A jednak nic bardziej mylnego! Dla 
Amerykanów czas to pieniądz. Każda minuta spędzona na 
niekończących się dyskusjach oddala od sukcesu. Dlatego 
też niedopuszczalne jest spóźnianie się na spotkania 
z Amerykanami i prowadzenie „small talks”. Podobne 
(chociaż mniej restrykcyjne) podejście do czasu mają 
Skandynawowie, Holendrzy czy Niemcy. Z kolei w Europie 
Południowej sprawa ma się zupełnie inaczej. Hiszpanie 
koncentrują się na budowaniu więzi i długofalowych relacji 
z partnerem biznesowym. Nie liczy się tu czas tylko dobra 
atmosfera i pozytywne emocje, dlatego nigdy nie możemy 
być pewni, że spotkanie zaplanowane na konkretną 
godzinę rozpocznie się punktualnie, a tym bardziej o której 
się skończy. 

Amerykanie rozpoczynają 
spotkania od rzeczowego 
i jasnego przedstawienia 
sytuacji. Australijczycy mają 
natomiast luźniejsze podejście do negocjacji – podobnie 
jak Brytyjczycy rozpoczynają spotkania od nieformalnych 
rytuałów, wypijają poranną herbatę i przechodzą na 
‘Ty’. Australijczycy cenią luz, szczerość i dobre poczucie 
humoru. Brytyjczycy natomiast są bardziej formalni, 
a w sytuacjach kryzysowych często kończy się na 
ogólnikach i dopiero przy kolejnych pertraktacjach 
dochodzą do porozumienia. 
Zupełnie inną bajką jest Europa i tutejsze zróżnicowanie 
kultury. Nawet sąsiadujące kraje mogą mieć skrajnie różne 
podejście do biznesu. Niemcy kochają analitykę, a ich 
negocjacje przybierają formalny styl. Za to Francuzi kierują 
się logicznymi argumentami i zdrowym rozsądkiem. – 
Włosi nie lubią pośpiechu, więc lepiej nie narzucać za 
dużego tempa, a tym bardziej ucinać rozmowy. Mogą 
poczuć się ignorowani – radzi Klaudia. – Podoba mi się ich 
podejście do przerw w czasie pracy, spotkań i wyjazdów 
– dla nich zawsze jest dobry moment na pogawędkę przy 
filiżance aromatycznego espresso! 

Meksyk, Kolumbia, Peru, BoliwiaWłochy, Hiszpania, Brazylia,Wenezuela

Portugalia, Grecja, Chile, Algeria

Rosja, Słowacja, Chorwacja, Rumunia

Francja, Polska, Węgry, Litwa

Belgia, Izrael,  
Afryka  Południowa

Dania, Irlandia, Australia

Holandia, Austria,  
Czechy, Słowenia

USA, Norwegia

Szwajcaria,  
Niemcy, 

Luksemburg

Angola, Nigeria, Sudan, Senegal

Arabia Saudyjska, Irak, Z.E.A.

Bułgaria, Turcja, Iran

Indie, Pakistan

Indonezja, Malezja, Filipiny

Korea, Tajlandia

Wietnam

Chiny

JaponiaTajwan,  
Hong Kong

SingapurKanadaFinlandia,
Estonia

Szwecja, 
Łotwa

Wielka 
Brytania

MULTI
AKTYWNY

AKTYWNY 
LINIOWO

REAKTYWNY

Model kulturowy Richarda D. Lewisa
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Co w takim razie z azjatyckimi tygrysami? Pomimo 
tego, że cała Azja charakteryzuje się kolektywizmem, 
to każda z tamtejszych kultur różni się od siebie. 
Chińczycy i Koreańczycy są bardziej bezpośredni 
i żywiołowi od Japończyków. Za to mieszkańcy Japonii 
są bardziej przywiązani do rytuałów, słyną z dużego 
zaufania i nawiązywania trwałych relacji biznesowych. 
W praktyce warto pamiętać, żeby podczas spotkania 
zająć miejsce obok osób z podobnym doświadczeniem 
zawodowym. W trakcie rozmów jedynie ‘team leader’ 
będzie zabierał głos. Negocjacje z Japończykami mogą 
trwać miesiącami, ale nie należy się tym zniechęcać, 
bo ostrożne podejmowanie decyzji jest zupełnie 
naturalne dla tamtejszej kultury.  Podobnie wygląda 
to w Chinach, istnieje tu wręcz przekonanie, że 
cierpliwość jest wyrazem silnego charakteru i dlatego 
jest tak istotna w negocjacjach biznesowych. Chińczycy 
uważają, że przedstawiciele naszej kultury zawsze 
gdzieś się śpieszą i wiele umów zostaje uzgodnionych 
w ostatnich momentach przed odjazdem, kiedy nie 
ma już czasu na ich przemyślenie. W odróżnieniu od 
innych krajów azjatyckich Chińczycy nie mają problemów 
w negocjowaniu z kobietami, które bardzo często zajmują 
tutaj pozycje menedżerskie. Nie jest też niczym dziwnym, 
że przychodzą na spotkania (szczególnie na bankiety) 
w towarzystwie współmałżonków. Spoufalanie ma jednak 
swoje granice – w czasie rozmów źle widziana jest tutaj 
gwałtowna gestykulacja i wymachiwanie rękoma, a już 
fatalnym zwyczajem jest poklepywanie rozmówcy, co 
często zdarza się polskim handlowcom.

Zaciekła walka a kompromis

Pracując w międzynarodowym środowisku, wcześniej 
czy później i tak napotkamy na konflikt wywołany 
zróżnicowanym temperamentem i podejściem do pracy. 
Zwykłe spóźnienie albo niefortunnie dobrany język 
może przerodzić się w konflikt. W jaki sposób różne 
kultury rozwiązują takie problemy? Amerykanie, jako 
jeden z bardziej rywalizujących narodów, będą dążyć do 
przeforsowania własnych pomysłów i rozwiązań. Trudno 
tu liczyć na kompromis i uległość. W krajach azjatyckich 

słowa „nie zgadzam się” czy po prostu „nie” uważane 
są za zbyt agresywne i mogą doprowadzić do zerwania 
negocjacji. Może dlatego Japończycy często unikają 
spornego tematu i wolą rozwiązywać problemy za pomocą 
pośredników.

Małe, a cieszy… czy zawsze?  

Jak głosi chińskie przysłowie „prezent jest rzeczą 
błahą, ale związane z nim uczucie intensywne”. Azjaci 
przykładają wielką wagę do wręczania prezentów, które 
są ważnym elementem w budowaniu dobrych relacji 
z partnerem biznesowym. Niczym niezwykłym jest 
wydawanie znaczących sum na ich zakup. Opakowanie 
również ma znaczenie – wybierz czerwony i złoty 
papier, natomiast zdecydowanie unikaj białego, który 
kojarzony jest ze śmiercią. Podarunek powinno wręczać 
się obydwoma rękami, jednocześnie się kłaniając. 
Nie zniechęcaj się odmową, gdyż z punktu widzenia 
Chińczyka w dobrym tonie jest wykonać nawet trzy 
gesty odmawiające przyjęcia prezentu. Pamiętaj, że 
nie wszystkie prezenty są dobrze widziane w różnych 
kulturach. Na przykład w języku chińskim „dać 
zegarek” wymawia się i brzmi podobnie do „odwiedzić 
umierającego rodzica”. Również w krajach arabskich 
prezenty są bardzo ważne. Na pewno nie powinno się 
tutaj wręczać alkoholu (islam zabrania jego spożycia). 
Źle widziane jest także wręczanie prezentów kobietom. 
Podarunek należy wręczać prawą ręką, ponieważ lewa 
uznawana jest za nieczystą.
Przykładem zupełnie odwrotnego podejścia do prezentów 
jest Dania, w której wręczanie prezentów partnerom 
biznesowym jest bardzo negatywnie postrzegane. 
W opinii społeczeństwa kojarzy się z próbą przekupstwa. 

Tekst
Kamila Siekierska
Anna Żebrowska
Karolina Codogni 
Aleksandra Hoppe

Wsparcie
Karolina Codogni 
Aleksandra Hoppe
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Lista zakazanych czynów

Nie myśl stereotypowo o danej 
kulturze. Jesteś perfekcyjnie 
przygotowany do spotkania, 

przeczytałeś poradniki i okazało 
się, że twój partner biznesowy 

nie jest stereotypowym 
przedstawicielem kultury, o której 
czytałeś godzinami? Naturalność 

zapewni ci sukces.

Nie spóźniaj się na spotkania! 
– tego komentować nie trzeba. 
Nieważne, czy twój partner się 
spóźni. Ty nigdy tego nie rób. 

Nie reaguj negatywnie na 
przyjazny uścisk. W wielu 

kulturach oznacza to 
zmniejszenie dystansu między 
rozmówcami i wprowadzenie 

przyjaznej, otwartej atmosfery.

Nie organizuj spotkania w dzień 
odpoczynku w danej kulturze 
(m.in. w krajach islamskich, 
gdzie dzień odpoczynku jest 

dniem świętym). 

Przedstaw się i nie 
zapomnij o wręczeniu 

wizytówki.

Nie wręczaj gadżetów 
firmowych jako prezent. 

Zamiast tego warto poczytać 
o zwyczajach w danej kulturze 

i polarować stosowny upominek. 

Nie rozpoczynaj posiłku 
przed gospodarzami 
(zwłaszcza w krajach 

azjatyckich).

Nie odmawiaj nieformalnego 
spotkania z partnerami 

biznesowymi. Utrzymywanie 
przyjaznych relacji ułatwi 

dalsze rozmowy i długotrwałą 
współpracę!

Nie wdawaj się w dyskusje 
światopoglądowe 

i rozmowy dotyczące 
kontrowersyjnych 

tematów. 
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TAK ZACZYNA SIĘ

Dobry pomysł, ciężka praca, determinacja i upór w dążeniu do celu 
– coraz więcej młodych osób marzy o założeniu własnego biznesu. 

Dziewczyny w świetnym stylu udowadniają, że można! 
Poznaj Karolinę, Zuzannę, Paulinę i Monikę – młody, kobiecy głos 

w start-upowym świecie.

Krok milowy
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P
rzełomem był moment, w którym uświadomiła 
sobie, jak ważna jest działalność w organizacjach 
studenckich, aby móc aplikować do prestiżowych 
programów stażowych. Dodatkowo, wraz 

ze znajomymi, startowała w hackatonach1 – sukces 
w jednym z nich sprawił, że zostali zaproszeni do 
programu preakceleryjnego w Dolinie Krzemowej. 
Założyli wówczas firmę w Stanach Zjednoczonych, 
a w Krakowie pracowali nad wprowadzeniem na 
rynek własnej aplikacji mobilnej. Gdy kończyła swoją 
działalność na forum studenckim, zwrócił się do niej 

Richard Lucas, znany w krakowskim środowisku start-
upowym. Richard zauważył, że polskie uczelnie nie 
wykorzystują potencjału swoich absolwentów, a osoby, 
które odniosły sukces, nie mogą podzielić się wiedzą 
z kolejnym pokoleniem. W ten sposób powstał Kraków 
Enterprise Mondays, którego działalność wspiera 
Zuzanna. Wydarzenie ma być pasem transmisyjnym 
między młodymi i ambitnymi a bardziej doświadczonymi 
ludźmi. Aktualnie rozwija się w organizacji Toastmasters.

Jest wolontariuszką łączącą pracę 
z zainteresowaniem technologią, 
biznesem i promocją przedsiębiorczości. 
W przyszłości chciałaby rozwinąć 
własną firmę.
Absolwentka AGH na kierunkach 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz 
Automatyki i Robotyki. 

Zuzanna Kulej
współorganizatorka 

Krakow Enterprise Mondays. 

1 Hackaton - kilkunastogodzinne wydarzenie skierowanie głównie do branży IT, podczas którego osoby związane z tworzeniem oprogramowania, starają się 
rozwiązać określony problem. Firmy coraz częściej organizują maratony projektowania w celu pobudzenia kreatywności pracowników.

Karolina Wojtas
studentka Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Jest prezesem Koła Naukowego 
SIBud, stypendystką Rektora AGH dla 
najlepszych studentów oraz laureatką 
konkursu TopMinds. Współpracuje 
ze start-upem z obszaru sztucznej 
inteligencji. Jest inicjatorką konferencji 
studenckich. Laureatka Studenckiego 
Nobla w kategorii „Działacz”.

W
ulkan energii, siła determinacji i dobrego 
planowania. Karolina, dzięki wybranemu 
kierunkowi studiów, stara się łączyć swoje 
dwie największe pasje – biznes i technologie. 

Aktywnie działa w krakowskim środowisku start-upowym, 
zajmując się budowaniem strategii marketingowej firmy 
i wprowadzaniem jej na rynek. To, co pomaga jej na co 
dzień, to wiedza ogólna w różnych dziedzinach, którą stale 
pogłębia. Najbardziej kocha pracę z ludźmi, którzy chcą 
zmieniać świat. 

Momentem przełomowym w jej życiu był lipiec 2015 roku 
– wtedy trafiła do środowiska start-upowego. Zderzenie 
się z zupełnie inną mentalnością sprawiło, że sama 
zmieniła swój sposób myślenia. Dzięki literaturze, eventom 

i ludziom, których poznała, zrozumiała, że wszystko jest 
możliwe. Choć porażek nie da się uniknąć, to paradoksalnie 
one uczą ją najwięcej. Jeżeli czegoś chcę, to nie tylko o tym 
marzę, ale podejmuję pewne działania – to zawsze się 
udaje. Konsekwencja, upór i wiara, że założyłam sobie za 
cel coś, co się uda. W moim przypadku to zwykle prowadzi 
właśnie tam, gdzie chciałam dojść – mówi Karolina. 

Jej rada dla osób marzących o jakiejś zmianie jest krótka: 
„po prostu zacznij!”. Pierwszy krok sprawił, że wszystko 
ruszyło lawinowo, a udział w jednej prelekcji pociągnął za 
sobą kolejne aktywności. 
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J
ak sama mówi, momentem przełomowym w jej 
życiu było rozpoczęcie nauki w liceum CERN 
2000. Przede wszystkim przyjaciele, kadra 
i warunki, jakie zapewniła szkoła pozwoliły jej 

na rozwinięcie skrzydeł i to właśnie stamtąd czerpała 
i nadal czerpie ogromną dawkę inspiracji. Pierwsze 
organizacje wydarzeń, wyjazdy i przygody – tam 
wszystko się zaczęło. Jednym z jej pierwszych projektów 
była organizacja tygodniowego turnieju sportowego dla 
chłopców, w którym wzięło udział ponad 400 osób. 

Mimo że czasy liceum już nie wrócą, to nadal ma 
wspomnienia i cenne doświadczenie, którego nie sposób 

byłoby zdobyć gdziekolwiek indziej. Czego się boi? Utraty 
zapału i energii do działania, tego, że problemy dorosłego 
życia mogą podciąć jej skrzydła. 

Może się wydawać, że na pierwszym miejscu 
stawia karierę i rozwój, ale mimo wszystko relacje 
międzyludzkie są dla niej najważniejsze. Zawsze stara się 
znaleźć czas dla rodziny i znajomych, niekiedy kosztem 
swoich ambitnych planów. Według Pauliny planowanie 
na najbliższe 5 lub 10 lat mija się z celem, bo życie ciągle 
ją zaskakuje. Jeszcze dwa lata temu nie spodziewała 
się, że będzie tu, gdzie jest obecnie. A wszystko dzięki 
liceum, które wybrała!

U
czestnicząc w programie Erasmus 
w Niemczech, mogła poznać dwa 
odrębne systemy prawne oraz ich sposób 
funkcjonowania, a przede wszystkim dostrzec 

ich wady. Brak wyselekcjonowania polskiego rynku 
prawniczego pod względem specjalizacji był ogromnym 
problemem, który zauważyłam szukając dla siebie 
praktyk w Internecie – mówi Monika. To właśnie ten 
okres w swoim życiu uważa za moment przełomowy, 
gdyż to tutaj narodził się pomysł założenia własnego 
start-upu. Dodatkowym motorem napędowym okazał 

się wyjazd na „StartUp Flow” w Warszawie, gdzie 
dowiedziała się, jak od podstaw założyć własne 
przedsiębiorstwo. 

Kreatywność i wytrwałość – to cechy, które pomogły 
jej osiągnąć sukces. Ponadto wiara w powodzenie 
własnego projektu, który jak sama określiła, był skokiem 
na głęboką wodę. W przyszłości chciałaby także zdobyć 
doświadczenie w innych branżach niż Legal Tech, bo 
poza ulepszaniem swojego portalu stawia na ciągły 
samorozwój. 

Mentor olimpiady Zwolnieni z Teorii, 
stażystka w międzynarodowej 
korporacji. 

Założycielka portalu prawos.pl –
pierwszej polskiej wyszukiwarki 
prawników, autorka bloga prawniczego 
marketing.pl

Paulina Wojewodzic  
Właścicielka firmy odzieżowej.

Monika Świędrych 
absolwentka prawa 

na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
Internetmarketingu na AGH w Krakowie.

Rozmawiała
Karolina Kaczkowska 
Celestyna Miłoś
Aleksandra Obrzydowska 
Martyna Oziembała
Paulina Szymańska  
Anna Trzop
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World of Audit Tax’n’You

Ambasadorzy KPMG Klub Kobiet

Ideas Loading Wolontariat studencki

Zdobądź doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Zmierz się z praktycznymi zagadnieniami 
biznesowymi i poznaj specyfikę pracy w firmie audytorsko-doradczej.

World of Audit to profesjonalny cykl szkoleń prowadzonych 
przez wykwalifikowanych trenerów KPMG. Jeśli jesteś 
zainteresowany praktycznym podejściem do zagadnień 
finansowych i wiążesz przyszłość zawodową z branżą 
audytorską, weź udział w programie, dzięki któremu 
otrzymasz od nas gwarantowaną ofertę pracy lub praktyk 
w dziale audytu KPMG w Polsce.

Tax’n’You to coroczny konkurs skierowany do studentów 
i absolwentów zainteresowanych tematyką podatkową, 
prawną i rachunkową, którzy wiążą swoją przyszłość 
zawodową z pracą w charakterze doradcy podatkowego.

Ambasadorzy KPMG to program dla studentów dający  
możliwość poznania specyfiki pracy w branży audytorsko-
doradczej oraz stanowiący przepustkę do podjęcia w przyszłości  
pracy w KPMG.

For Ladies to nowy i dynamiczny program dla studentek
kierunków ekonomicznych i prawniczych. Zrzeszamy 
młodei ambitne kobiety chcące zbudować silną markę 
osobistą i inspirować się wiedzą kobiet pełniących 
wysokie funkcje w międzynarodowych korporacjach. 
Wspieramy nowe ideei świadomie planujemy swoje 
kariery.

Masz pomysł na projekt, który chcesz zrealizować na swojej 
uczelni? Planujesz zorganizować wydarzenie biznesowe lub 
naukowe, które da odpowiedzi na ważne pytania? Nie wiesz, 
jak zdobyć fundusze na jego wykonanie? Zdobądź grant 
i wsparcie merytoryczne od KPMG! Zwycięski projektotrzyma 
dofinansowanie do 10 000 zł, pozostałe do 5 000 zł i do 3 000 zł.

Chcesz zacząć aktywnie działać na rzecz innych, ale 
brakuje ci pomysłu? A może chciałbyś zrobić coś 
pożytecznego w większym gronie? Mamy dla ciebie 
propozycję! Odwiedź wraz z pracownikami KPMG 
schroniska dla zwierząt w twojej okolicy. Możesz dołączyć 
do prężnie działających wolontariuszy naszej firmy 
i zaangażować się w pomoc zwierzakom.

Więcej informacji na stronie: kpmg.com/pl/worldofaudit Więcej informacji na stronie: kpmg.taxandyou.pl

Więcej informacji na stronie: kpmg.com/pl/ambasadorzy Więcej informacji na stronie: kpmg.com/pl/forladiesonly

Więcej informacji na stronie: kpmg.com/pl/ideasloading Więcej informacji na stronie: kpmg.com/pl/wolontariat

Programy dla studentów i absolwentów



Równym krokiem

KOBIETY
wystartowały

Pierwszy weekend lipca należał do młodych kobiet! Koordynatorki studenckie Klubu Kobiet 
KPMG For Ladies miały okazję pierwszy raz spotkać się w warszawskim biurze i wziąć udział 
w dwudniowych szkoleniach. KPMG wraz z Koordynatorkami tworzy program skierowany do 
młodych i zaangażowanych studentek z całej Polski, które chcą podnosić swoje kwalifikacje 

i zdobywać praktyczne doświadczenie. I chociaż powstało już wiele takich klubów, to 
zazwyczaj są to platformy wymiany doświadczeń dedykowane kobietom, które obejmują już 

kierownicze stanowiska.
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M
agdalena Maruszczak, dyrektor działu 
marketingu i komunikacji w KPMG 
w Polsce, zadała sobie podstawowe 
pytanie: a co z dziewczynami dopiero 

wkraczającymi w świat biznesu? Na co dzień 
zarządza zespołem, ale także jest wykładowcą Szkoły 
Głównej Handlowej. Dzięki temu ma stały kontakt 
z młodymi kobietami, które chcą mieć realny wpływ 
na swój rozwój. To właśnie z myślą o nich stworzyła 
współczesną przestrzeń networkingową pomiędzy 
różnymi pokoleniami i szczeblami zawodowymi. 

– Tworzymy elitarną społeczność ambitnych 
dziewcząt, które chcą zbudować silną markę 
osobistą. Inspirujemy, motywujemy do świadomego 
planowania kariery, ale też wspieramy już powstałe 
inicjatywy i wspólnie szukamy sposobów na ich 
dalszy rozwój. Cenimy kreatywność i otwartość 
na innowacje, dlatego cały czas poszukujemy 
młodych kobiet z pasją, które chcą tworzyć swoją 
niepowtarzalną historię – wyjaśnia Kaja Gurbisz, 
koordynatorka Klubu, na co dzień pracująca w zespole 
marketingu i komunikacji w KPMG. 

Pomimo tego, że w Klubie kładziemy duży nacisk 
na relacje, to dziewczyny mają też okazję realizować 
konkretne zadania i ćwiczyć kompetencje potrzebne 
na rynku pracy. Wszystkie Klubowiczki uczestniczą 
w bezpłatnych spotkaniach z ekspertkami KPMG 
i w cyklicznych webcastach. To wartość dodana, którą 
mogą wpisać do swojego CV. Koordynatorki Klubu, 
współorganizując wydarzenia, uczą się zarządzać 
projektem na wszystkich jego etapach: od przygotowania 
materiałów promocyjnych, poprzez kontakt 
z organizacjami studenckimi, jednocześnie odpowiednio 
zarządzając czasem. Promowanie spotkań klubowych 
rozwija kreatywność w działaniu, uczy pracy w zespole 
i dodaje swobody w nawiązywaniu kontaktów. Natomiast 
współredagowanie magazynu to bezpośrednia praca 
z tekstem, dzięki której dziewczyny uczą się tworzyć 
atrakcyjny kontent – umiejętność niezbędna na każdej 
ścieżce zawodowej. Klub Kobiet KPMG For Ladies to 
miejsce dla osób chcących się rozwijać! 

1 i 2 lipca był intensywnym treningiem dla kobiet 
wkraczających w świat biznesu – od szkoleń 
podpowiadających, jak dobrze wypaść w procesie 
rekrutacji i dostać wymarzoną pracę, poprzez 
praktyczne warsztaty z organizacji wydarzeń i działań 
promocyjnych, po wykłady o tym, jak pisać, żeby 
zainteresować czytelnika. 
Jak wiadomo, ważnym etapem w osiąganiu sukcesu 
jest jasne określenie celów – również my w Klubie 
stawiamy sobie wyzwania. Każda z Koordynatorek 
zanotowała swoje postanowienie, które chce i będzie 
w stanie zrealizować w przeciągu pół roku. Kopertę 
otworzymy podczas kolejnego spotkania. Komu się 
uda? Trzymamy kciuki! Może również wy skorzystacie 
z tego pomysłu? Czy okażecie się wystarczająco 
zdeterminowanie, by osiągnąć wyznaczony cel? 
Dowodem na to, że jasno wytyczona ścieżka kariery 
musi przynieść sukces, jest historia Violetty Małek, 
dyrektor w dziale usług doradczych KPMG. 

A na koniec uroczysta kolacja w Qchni Artystycznej, 
podczas której trenerka rozwoju osobistego, Tatiana 
Mindewicz Puacz, zainspirowała uczestniczki do 
działania wykładem motywacyjnym. Jak sama twierdzi 
– Sukcesu dobrze uczyć się od najlepszych. Klub 
Kobiet KPMG For Ladies to projekt umożliwiający 
poszerzanie wiedzy, budowanie wartościowych 
kontaktów, wymianę doświadczeń, ale przede 
wszystkim stwarzający możliwość uczenia się 
i inspirowania od osób, które osiągnęły bardzo 
wiele. Rozwój zawodowy, a tym samym budowanie 
własnej kariery to proces długotrwały i wymagający 
ciężkiej pracy. Jeśli już na początku tej drogi 
mamy szansę uczestniczenia w projektach, które 
dają nam możliwość współpracy z wysokiej klasy 
menedżerami oraz obcowania w realnym środowisku 
pracy najlepszych liderów, to wejście na rynek pracy 
staje się jedynie kolejnym krokiem, a nie wielkim 
wyzwaniem.

Tekst
Izabela Aftyka 
Sylwia Tańska
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Zainspirowałyśmy Cię? Klub Kobiet KPMG For Ladies będzie działał przez cały rok akademicki 
2017/2018. Zapraszamy do członkostwa studentki z całej Polski. Jeśli znacie dziewczyny, które 

chciałyby do niego dołączyć, przekażcie im informacje o Klubie.  
Więcej na: kpmg.com/pl/forladies.

Anna Żebrowska 
Szkoła Główna Gospodarstwa  

Wiejskiego
“Nie spodziewałam się, ile wyniosę 

już po pierwszym spotkaniu z Klubem 
Kobiet KPMG. Największe wrażenie 
zrobiły właśnie bohaterki tego Klubu 

- młode studentki i doświadczone 
liderki KPMG w Polsce. Rozmowy, 

praktyczna wiedza, historie sukcesów 
i porażek dały mi siłę i inspirację 
do dalszego rozwoju na wielu 

płaszczyznach. Pierwsze spotkanie to 
dla mnie zapowiedź nowych przyjaźni 

i wspólnych projektów.” 

Karolina Bijak
Uniwersytet 
Warszawski

“Najważniejsza 
jest wyniesiona 

świadomość, że jeżeli 
czegoś mocno pragnę, 

to mogę wszystko.” 

Ola Drzymała
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu
“Z pierwszego spotkania Klubu 
wróciłam podekscytowana tym, 

że uczestniczę w tworzeniu 
czegoś niepowtarzalnego. 

Zrozumiałam, że nie mam tu 
żadnych ograniczeń, a przygoda 
jaka mnie czeka, niesamowicie 

rozwinie moje umiejętności. 
Wprost nie mogę się doczekać 

nadchodzących wyzwań!” 

Celestyna Miłoś
Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie
“Podczas spotkania mogłam 
porozmawiać z kobietami, 
które tak samo jak każda 

z Klubowiczek, kilka lat temu 
zaczynały swoją karierę, 
błądząc w poszukiwaniu 

właściwej ścieżki. To 
najlepszy dowód, że dobrze 
określone cele przynoszą 

sukces.” 

Karolina Codogni
Katolicki Uniwersytet Lubelski 

“Podczas spotkań poczułam ogromną motywację do działania, 
spełniania swoich marzeń. Zrozumiałam, że nie ma rzeczy 

niemożliwych, możemy osiągnąć wszystko! Potrzebujemy tylko 
silnej woli, pracy i często kogoś, kto udowodni nam to własną 

historią. Teraz mam swój cel do zrealizowania i czas do kolejnego 
spotkania – to niesamowita motywacja i przygoda, która właśnie 

się zaczyna!” 
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Koordynatorki studenckie:

Koordynatorki KPMG:

Izabela Aftyka
Uniwersytet Gdański
iaftyka@klubkobietkpmg.pl

Karolina Bijak
Uniwersytet Warszawski
kbijak@klubkobietkpmg.pl

Karolina Codogni
Katolicki Uniwersytet Lubelski
kcodogni@klubkobietkpmg.pl

Aleksandra Drzymała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
adrzymała@klubkobietkpmg.pl

Aleksandra Obrzydowska
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie
aobrzydowska@klubkobietkpmg.pl

Martyna Oziembała
Uniwersytet Jagielloński
moziembala@klubkobietkpmg.pl

Wanessa Radzimska
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu
wradzimska@klubkobietkpmg.pl

Kamila Siekierska
Szkoła Główna Handlowa
ksiekierska@klubkobietkpmg.pl

Marta Kudła 
forladies@kpmg.pl

Kaja Gurbisz
forladies@kpmg.pl
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Aleksandra Hoppe
Akademia Leona Koźmińskiego
ahoppe@klubkobietkpmg.pl

Małgorzata Hubluk
Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu
mhubluk@klubkobietkpmg.pl

Karolina Kaczkowska
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach
kkaczkowska@klubkobietkpmg.pl

Natalia Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki
nkaczmarek@klubkobietkpmg.pl

Karolina Kasprzyk
Szkoła Główna Handlowa
kkasprzyk@klubkobietkpmg.pl

Celestyna Miłoś
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie
cmilos@klubkobietkpmg.pl

Magdalena Łukawska
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu
mlukawska@klubkobietkpmg.pl

Alicja Siemieniecka
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu
asiemieniecka@klubkobietkpmg.pl

Paulina Szymańska
Uniwersytet Jagielloński
pszymańska@klubkobietkpmg.pl

Sylwia Tańska
Uniwersytet Gdański
stanska@klubkobietkpmg.pl

Anna Trzop
Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie
atrzop@klubkobietkpmg.pl

Karolina Wróblewska
Uniwersytet Łódzki
kwroblewska@klubkobietkpmg.pl

Karolina Zmysłowska
Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu
kzmyslowska@klubkobietkpmg.pl

Anna Żebrowska
Szkoła Główna Gospodarstwa  
Wiejskiego
azebrowska@klubkobietkpmg.pl
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Witaj!  
Bardzo się cieszę, że trzymasz w rękach magazyn, który 
mam okazję współtworzyć. To kolejny krok na drodze 
rozwoju, dzięki któremu chcę sięgać “po więcej” (i nie 
mam tylko na myśli kolejnej kostki czekolady oreo). 
Długo zastanawiałam się, jak opisać dziewczynę, którą 
jednego dnia spotkasz na konferencji biznesowej,
pilnie notującą słowa prelegentów, a kolejnego 
dnia ta sama dziewczyna wyskoczy z łóżka bladym 
świtem, by przejechać Polskę autostopem i skoczyć 
ze spadochronem. Wszystko po to, aby tworzyć 
wspomnienia, do których można wracać z uśmiechem. 
W drodze powrotnej zacznie planować studenckie 
projekty i tworzyć listę na kolejną konferencję. To 
dziewczyna, która planuje stanąć na szczycie Rysów 
i przejechać autostopem Azję (bilet w jedna stronę ma 
już kupiony). Co następne? Szuka kolejnych wyzwań 
i wyciąga dłoń “po więcej”.

Dużo od siebie wymagam i wyznaczam sobie 
ambitne cele. Poczucie ciągłego rozwoju motywuje 
mnie do działania oraz wprawia w dobry nastrój. 
Sądzę, że dookoła nas jest mnóstwo możliwości. 
Sztuką jest dostrzec je i wykorzystać, bo jak twierdził 
Melvin Burgess “jedyną rzeczą, która podlega 
ograniczeniom, jesteś Ty”. A więc? Czy sięgniemy 
wspólnie “po więcej”?

Poznaj koordynatorki studenckie Klubu Kobiet 
KPMG For Ladies! W tym miejscu przeczytasz 
historie 22 dziewcząt, które podjęły wyzwanie 
współtworzenia Klubu w swoich regionach. 
To za ich pośrednictwem dowiesz się, czym 
zajmuje się Klub Kobiet For Ladies i jak 
do niego dołączyć oraz jakie wydarzenia, 
spotkania i webcasty obecnie organizujemy. 
Szukaj ich na swojej uczelni!

Poczucie ciągłego 
rozwoju motywuje 
mnie do działania oraz 
wprawia w dobry 
nastrój.

Między nami  
KLUBOWICZKAMI

Równym krokiem

Izabela Aftyka
Uniwersytet Gdański
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Między nami  
KLUBOWICZKAMI Kim jestem? Co chcę osiągnąć? Kim chcę być?

Te pytania zadaje sobie większość z nas, ale nie 
zawsze znajdujemy na nie odpowiedzi. Dlaczego? Bo 
zapominamy o dwóch kluczowych słowach: MARZENIE 
oraz CHCĘ!
Pochodzę z małej wioski w województwie mazowieckim. 
Od dziecka marzyłam, by się stamtąd wyrwać. Chciałam 
poznać inne życie niż to, które znałam do tamtej pory. 
Mierzyłam wysoko, wyobrażałam sobie siebie robiącą 
karierę w dobrym, znanym przedsiębiorstwie. Ale 
po kolei: podstawówka, gimnazjum, ogólniak i studia 
ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim – idealna 
okazja do tego, by zacząć spełniać swoje marzenia. 
Nadchodzi pierwszy rok upragnionych studiów… i na tym 
koniec z marzeniami?

Pierwszy rok studiów ukazał moją bierną postawę wobec 
mojego rozwoju. Problemy, skupianie się wyłącznie na 
studiach nałożyły mi „klapki” na oczy. Nie dostrzegałam 
nadarzających się możliwości i i nie korzystałam z nich.
Chęć spełnienia marzenia z dzieciństwa odeszła na 
drugi plan. Tak dotrwałam do końca roku. Nadeszły 
wakacje i praktyki w banku. To był dobry czas na 
zastanowienie się nad sobą. W rezultacie rozpoczęłam 
kolejny rok z wysokiego C – zapisałam się do KN Strateg 
i podjęłam pracę nad dwoma projektami: „Konferencją 
Project Management” 2017 i projektem prospołecznym 
„Zawieszone”. Następnie z grupą znajomych założyłam 
własne Stowarzyszenie MORE Community, w którym 
pełniłam funkcję członka komisji rewizyjnej. Stworzyłam 
pierwszy własny projekt – szkolenie „Start-up. Blaski 
i cienie rozkręcania własnej działalności” i zostałam 
organizatorką XXI edycji „Konferencji Project Management 
– skutecznie zarządzanie biznesem” 2018, a na koniec 
roku osiągnęłam kolejny z zamierzonych celów – zostałam 
koordynatorką studencką Klubu Kobiet KPMG For Ladies. 
Lawina ruszyła… pojawiały się kolejne sukcesy. Co ze 
studiami? Okazało się, że liczba nowych obowiązków 
poprawiła moją umiejętność zarządzania sobą i swoim 
czasem, a moja końcowa średnia była znacznie lepsza niż 
rok wcześniej.

Idź po spełnienie marzeń. Nie odpuszczaj i pamiętaj, że 
upadek to część sukcesu, po który zmierzasz!
Walt Disney: „Jeśli możesz sobie coś wymarzyć,  
możesz to zrobić”.

Kim jestem teraz? 
Jestem dumną 
studentką III roku, 
skupioną na swoim 
rozwoju oraz nastawioną 
na spełnianie marzeń.

KROK NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ  
I MIERZYĆ WYSOKO!

KROK
NIE PODDAWAJ SIĘ! 
ROZWIJAJ SIĘ! CHCIEJ 
MOCNIEJ, WIĘCEJ, CZĘŚCIEJ!

Sylwia Tańska
Uniwersytet Gdański

KROK
NIE SPOCZYWAJ NA LAURACH. 
IDŹ DALEJ. 
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Joanna Krzemińska

KORPORACJA PO 
GODZINACH

Korpo życie, taski, challenge, deadliny, kejsy i targety – o czym myślisz, kiedy to słyszysz? Na pewno każdy 
z nas widział film, czytał książkę albo oglądał serial o życiu w korporacji. I zapewne każdy ma podobne 

skojarzenia – podjeżdżanie taksówką pod wielki szklany budynek, lunche w mieście, garsonki, ale też dużo 
stresu, robienie wszystkiego w pośpiechu i kompletny brak czasu dla siebie. Czy rzeczywiście tak jest? Jak 

wynika z danych OECD, statystyczny Polak spędza w pracy aż 1963 godziny rocznie. Warto więc spożytkować 
ten czas na intensywną pracę, a po niej na równie intensywny wypoczynek. Coraz więcej kobiet pracujących 

w korporacjach decyduje się na spełnianie swoich marzeń i pasji, nawet tych najbardziej nietypowych 
i ekstremalnych. Marynarki i szpilki zastępowane są przez sportowe koszulki albo rockowy look. Bez względu 
na zajmowane stanowisko praca w korporacji nie musi ograniczać. Wręcz przeciwnie, może motywować do 

realizacji własnych celów. Czy to możliwe? Superbohaterki naszego artykuły udowadniają, że tak!

N
a co dzień zajmuje 
kierownicze stanowisko 
w departamencie 
podatków w KPMG. 

Pomimo wielu obowiązków 
znajduje czas na bardzo nietypowe 
hobby, jakim jest wspinaczka po 
lodospadach. Swoją przygodę 
z lodem rozpoczęła zupełnie 
przypadkowo. Podczas zimowego 
weekendu w Tatrach poznała 
jednego z polskich himalaistów 
„starej daty”, Ryszarda Gajewskiego. 
Z początku zwykła wycieczka 
górska przerodziła się w intensywną 
wyprawę wspinaczkową. Nadążyć 
za innymi nie było łatwo. Czując się 
jak przysłowiowy ostatni lamer, już 
wtedy wiedziała, że musi zrobić coś 
ze swoim brakiem odpowiedniego 
przygotowania, szczególnie że 
zimowe wyjścia w Tatry bardzo 

jej się spodobały. Po powrocie do 
domu zaczęła wertować oferty 
kursów wspinaczkowych i w końcu 
natrafiła na informacje o kursach 
lodowych i spinaczki po lodospadach 
oczarowały ją do tego stopnia, że 
pasję kontynuuje aż do teraz. 

Co najbardziej ujęło Cię we 
wspinaczce po lodospadach?

JK Wspinaczka po lodospadach 
wymaga takiej koncentracji 
i takiego skupienia, że pozwala 
odciąć się całkowicie od myślenia 
o czymkolwiek innym. Daje 
z jednej strony poczucie zupełnego 
„oczyszczenia” umysłu, a z drugiej 
dostarcza oczekiwanej dawki 
adrenaliny. Zimowe warunki, 
cieknąca po lodzie woda, która 
sprawia, że zamarzają Ci palce. 
Wydaje Ci się, że nie dasz rady, a to 

wszystko sprawia, że zmagasz się 
z nieporównywalnie większą ilością 
przeciwności – a ja to lubię. Poza tym 
lodospady to formacje niezwykle 
piękne, o niezwykłych kształtach, 
często usytuowane w trudno 
dostępnych miejscach, co sprawia, 
że można mieć szansę przebywania 
w zasadzie sam na sam z przyrodą. 
No i po skałach wspina się wiele 
osób, a po lodzie już mało kto.

Czy to trudny sport?

JK Na pewno niesie za sobą wiele 
zagrożeń choćby z uwagi na to, 
że wspinamy się po kurtynach 
lodowych, soplach czy taflach lodu, 
które nie są trwale związane ze skałą 
i w pewnych warunkach, fragment 
lodu może się oderwać. Do tego 
dochodzą też niebezpieczeństwa 
związane z zagrożeniem lawinowym. 

Krok w bok

36 AHEAD



Natomiast jak zawsze 
największym zagrożeniem 
jest nietrzymanie się zasad, 
rutyna, brawura i oczywiście 
niesprawdzony partner – ja od 
samego początku wspinam się 
z jednym i tym samym. Ważne 
jest, żeby na drugim końcu liny 
mieć kogoś, kogo darzę 100% 
zaufaniem i mam pewność, 
że moje bezpieczeństwo jest 
dla niego jedną z ważniejszych 
rzeczy. Nawet chwila nieuwagi 
może kosztować utratę życia.

Do czego dążysz i jakie są Twoje 
sportowe plany na przyszłość?

JK Sport uprawiam dla 
przyjemności spędzania czasu 
aktywnie, w pięknym otoczeniu 
i w towarzystwie właściwych ludzi. 
Tak jak wspominałam, lubię mierzyć 

się sama ze sobą, pokonując to co 
jeszcze przed chwilą wydawało się 
nie do pokonania. Nie ogłaszam 
targetów sportowych, żeby potem 
komunikować je światu. Swoje 
rekordy biję dla siebie.

Obecnie Joanna wspina się 
głównie po słowackiej stronie 
Tatr i w Austrii w dolinie Maltatal, 
między styczniem a marcem. 
Sport uprawia „nałogowo” 
przez cały rok. Dużo podróżuje, 
nurkuje, jeździ na nartach, gra 
w tenisa, uprawia windsurfing, 
jeździ konno a wiosną i jesienią 
wspina się też na skałkach. I co 
najważniejsze, bez problemu 
łączy to wszystko z pracą. Ryzyko, 
którego doświadcza za każdym 

razem w górach, uczy pokory, a to 
w połączeniu z samodyscypliną 
i opanowaniem nieustannie 
ćwiczonym w czasie wspinaczek 
pomaga jej w pracy w  KPMG. 
Zarówno w życiu prywatnym, jak 
i zawodowym dla niej: CHCIEĆ 
TO MÓC! 

Joanna Krzemińska, 
w pracy: Tax Director, 
po godzinach: 
wspinaczka po 
lodospadach.

WYDAJE CI SIĘ, ŻE  

A TO WSZYSTKO SPRAWIA,  
ŻE ZMAGASZ SIĘ  

Z NIEPORÓWNYWALNIE 
WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ 
PRZECIWNOŚCI –  

A JA TO LUBIĘ.
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Natalia Bartosiewicz,  
w pracy: Business Support Senior 

Assistant, Tax Support Staff,  
po godzinach: taniec.
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S
woją przygodę 
z tańcem rozpoczęła 
już w podstawówce. 
Uczęszczała wtedy do 

klasy pływackiej, później doszło do 
tego kółko taneczne. Po długich 
przemyśleniach ostatecznie 
zdecydowała się na przerwę od 
ciężkich treningów na basenie 
i właśnie wtedy po raz pierwszy 
miała okazję oglądać zawody 
taneczne organizowane w jej 
rodzinnym mieście, Płocku. Tam też 
zobaczyła nieznaną jej dotąd grupę 
taneczną Petro Dance. Dynamiczna 
muzyka, niesamowita choreografia 
i elementy akrobatyczne sprawiły, 
że zapragnęła spróbować swoich sił 
w tańcu i postanowiła zgłosić 
się na casting. Od tej pory 
Natalia konsekwentnie stara 
się spełniać swoje marzenia 
i wyznaczać sobie kolejne cele 
taneczne.

Jakie było pierwotne 
założenie: taniec dla 
przyjemności czy z zamiarem 
zdobywania kolejnych 
tytułów tanecznych?

NB Paulo Coelho w Czarownicy 
z Portobello napisał: „Podczas 
każdego tańca, któremu 
oddajemy się z radością, umysł 
traci swoją zdolność kontroli, 
a ciałem zaczyna kierować 
serce”. Właśnie takie emocje 
wywołuje u mnie taniec, 
który zawsze był, jest i będzie 
przyjemnością. Jednak w swoim 
życiu, będąc jeszcze w  liceum, 
miałam okazję tańczyć w zespole 
Show Dance, z którym faktycznie 
jeździliśmy na zawody. Nasze 
sukcesy i tytuły nie przyszły jednak 
od razu. Były poprzedzone ciężką 
pracą, litrami potu i łez wylanych na 

treningach. Brałyśmy udział w wielu 
turniejach. Dzięki tytułowi Mistrza 
Polski wywalczyłyśmy awans na 
Mistrzostwa Europy w Helsinkach, 
na których zdobyłyśmy 6 miejsce. 
Nasze osiągnięcia przyczyniły 
się również do nominacji na 
Mistrzostwa Świata w Orlando na 
Florydzie.

Skąd w takim razie decyzja 
o rozpoczęciu ścieżki zawodowej 
w KPMG? 

NB W moim życiu pierwszy pojawił 
się taniec, a pracę w KPMG 
rozpoczęłam dopiero 2 lata temu. 
Zanim jednak ruszyła moja 
zawodowa przygoda z korporacją, 

miałam okazję pracować jako 
koordynator projektów eventowych 
albo asystentka w mniejszych, 
międzynarodowych firmach. 
Zawsze lubiłam pomagać innym. 
Sprawiało mi to ogromną radość, 
dlatego ostatecznie postanowiłam 
związać swoją ścieżkę zawodową 
ze stanowiskami administracyjnymi, 

które według mnie stanowią 
ogromne wsparcie w każdej 
firmie. Jednak jak to w życiu bywa, 
kiedyś przychodzi czas na zmiany. 
Zapragnęłam spróbować swoich 
sił w dużej korporacji i tak właśnie 
stałam się częścią tzw. „Wielkiej 
Czwórki”.

Czy umiejętności rozwinięte 
dzięki tańcowi da się w jakiś 
sposób wykorzystać w pracy 
w korporacji?

NB Jak najbardziej! Dlaczego? 
Bo taniec to nie tylko nauka 
choreografii. Kształtuje charakter, 
poprawia pamięć, a także uczy 
koncentracji, pracowitości 

i wytrwałości. Dzięki zajęciom 
tanecznym w grupie kilkunastu, 
czy nawet kilkudziesięciu osób 
mogłam rozwinąć umiejętność 
współpracy i komunikacji. 
Poprzez taniec uczymy się 
również pokonywać własne 
bariery, czyli wychodzimy poza 
tzw. strefę komfortu, co jest 
obecnie tak popularnym celem 
stawianym sobie w biznesie.

 Na co dzień, Natalia szlifuje 
swoje umiejętności na zajęciach 
New Age, Hip Hop Ladies 
i High Heels organizowane 
przez warszawskie szkoły typu 
Egurrola Dance Studio, czy Viva 
Cuba. W tym roku udało jej 

się także wyjechać na prestiżowe 
warsztaty taneczne WHES 
Dance Convention we Włoszech, 
gdzie pod okiem światowej 
klasy choreografów, szkoliła się 
z najlepszymi. Kolejny cel? Wyjazd 
do Millenium Dance Complex w Los 
Angeles – najlepszej szkoły tańca na 
świecie! 

 BO TANIEC TO NIE TYLKO 

NAUKA CHOREOGRAFII. 

 CHARAKTER, POPRAWIA 

PAMIĘĆ, A TAKŻE 

UCZY KONCENTRACJI, 

PRACOWITOŚCI  

I WYTRWAŁOŚCI.

Rozmawiała
Karolina Zmysłowska 

Natalia Bartosiewicz
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Dla młodszego pokolenia tatuaż to body art, dla starszego – ciągle jeszcze 
patologia lub przesadna ekstrawagancja. Nadal nie jest dobrze widziany wśród 

konserwatywnych szefów, za to w branży kreatywnej jest potwierdzeniem 
pożądanej indywidualności. Tatuaż albo kariera? Zależy gdzie.

S
łowo tatuaż pochodzi z języka angielskiego. 
Jego autorem był prawdopodobnie James 
Cook, odkrywca Polinezji. Tattoo to połączenie 
dwóch polinezyjskich słów: „ta” oznacza wzór 

wytłoczonyna skórze, natomiast „atuoa”wskazuje na 
ducha. Oznacza to, że pierwotnie tatuaż był zewnętrznym 
znakiem przynależności do określonego ducha i stanowił 
ważną informację dla otoczenia. Kojarzony był z kulturą 
plemion północnoamerykańskich lub australijskich, 
a z biegiem czasu z subkulturami, kręgiem marynarskim 
i więziennym. 

Tatuaże na dobre pojawiły się wraz z ruchem punkowym 
w latach 80. XX wieku i były wyrazem buntu i podkreślenia 
własnej indywidualności. Na przestrzeni lat zmienił się 
jednak ich społeczny odbiór i wobec rosnącego trendu 
stały się ozdobą i powszechnym sposobem wyrażenia 
siebie. Zapewne nie ma osoby, która przynajmniej raz 
w życiu nie zastanawiała się nad wykonaniem takiego 
„nadruku”, a chwilę później zapaliło jej się czerwone 
światło – a co później? Jednym z głównych problemów 
stawał się aspekt postrzegania tatuaży w miejscach pracy. 

Zapytaliśmy studentów z różnych kierunków i uczelni, czy 
według nich tatuaże mają wpływ na procesy rekrutacyjne 
i budowanie własnej ścieżki kariery?

Marta – Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu

„Swoją przyszłość wiążę z branżą kreatywną, a tutaj 
akceptacja tatuaży jest znacznie większa niż w innych 
sektorach. Da się zauważyć, że w naszym kraju 
pracodawcy stają się coraz bardziej tolerancyjni, choć 
często tylko do momentu, kiedy taki tatuaż da się ukryć 

pod ubraniem. Są branże, w których indywidualizm 
i kreatywność grają główną rolę, a mimo to tatuaże 
(które są przecież formą wyrażenia siebie) są tutaj nie do 
zaakceptowania. Moja rada: jeśli planujesz pracę, która 
wiąże się z częstym kontaktem z klientami, a dodatkowo 
obowiązuje w niej formalny dress code, to dwa razy 
zastanów się nad miejscem tatuażu”.

O dziwo, nieco inne doświadczenia mają sami posiadacze 
tatuaży współpracujący bezpośrednio z klientami. Okazuje 
się, że nietypowy wygląd często pomaga im wyróżnić się 
na tle konkurencji i sprawia, że są lepiej zapamiętywani 
przez potencjalnych kontrahentów. Nie tylko istotne jest 
GDZIE, ale także CO zostało wytatuowane. Najchętniej 
akceptowane są tatuaże z roślinnymi i zwierzęcymi 
motywami, a najgorzej postrzega się rysunki pajęczyn, 
broni oraz wzory, które są sprzeczne z powszechnie 
uznanymi wartościami.

Aleksandra – Prawo, Uniwersytet Łódzki

„Uważam, że każdy powinien mieć możliwość wyrażenia 
swojej osobowości. Niestety prywatne upodobania nie 
zawsze są do pogodzenia z realiami życia zawodowego. 
W zależności od branży i wieku osób odpowiedzialnych 
za rekrutację pracowników można spotkać się z różnymi 
reakcjami na tatuaż. Wprawdzie skojarzenia w ciągu 
ostatnich lat zdecydowanie uległy zmianie i często już nie 
piętnują i nie dyskwalifikują, jednak należy liczyć się z tym, 
że w dalszym ciągu w pewnych zawodach taka ozdoba 
zostanie poddana krytyce”.

Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości tatuaże 
przestaną być czymś kontrowersyjnym. Obecnie brak 
tolerancji wobec nich jest najsilniejszy wśród starszych 

Krok w bok
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pokoleń. W poniższej ankiecie wzięło udział po 30 osób 
z grup: młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Podczas 
gdy aż 73% osób z najmłodszej grupy wiekowej nie widzi 
problemu w pracowaniu z osobami posiadającymi tatuaże, 
to już tylko 33% osób starszych zdecydowanie podjęłoby 
taką współpracę. 
Rosnąca popularność tatuaży coraz bardziej zwraca 
uwagę socjologów. Z licznie przeprowadzanych badań 

Mógłbym/mogłabym współpracować w różnych 
zadaniach z osobami posiadającymi tatuaże:
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Wykres pochodzi z pracy magisterskiej: Krzysztof Dryl „Społeczna percepcja tatuażu 
w ujęciu międzypokoleniowym”

wynika, że wytatuowanych postrzega się jako osoby 
pełne energii, otwarte na wyzwania i wykorzystujące 
szanse, które im się nadarzają. Poza sposobem wyrażenia 
siebie szukają także potwierdzenia swojej wyjątkowości, 
którą manifestują właśnie w taki sposób. Cechuje ich 
indywidualizm i nierzadko stabilne poczucie własnej 
wartości. Jednym słowem, wzór idealnego pracownika! 
Może dlatego młodsze pokolenie zdecydowanie 
swobodniej podchodzi do kwestii wizerunku pracownika. 
Istnieją zawody, w których tatuaż w niczym nie 
przeszkadza, a wręcz może być atutem i znakiem 
rozpoznawczym, np. pracownika agencji reklamowej, 
grafika, artystów, designerów czy osób związanych z show 
biznesem. Nadal przyjmuje się jednak, że tatuażu nie 
powinien mieć  adwokat, policjant, wojskowy, stewardesa, 
lekarz czy pracownik administracji publicznej.

Ale głowa do góry! Są też tacy pracodawcy, którzy 
wręcz zachęcają swoich pracowników do tatuowania 
sobie firmowego logotypu! Nowojorska firma z branży 
nieruchomości zaproponowała 15% podwyżkę wszystkim 
pracownikom, którzy zdecydują się na taki tatuaż. Miejsce 
dowolne. Spośród ośmiuset zatrudnionych zaledwie 
trzydziestu sześciu podjęło wyzwanie. To nie pierwsza 
taka akcja. Parę lat wcześniej amerykańska marka 
odzieżowa wprowadziła kampanię promocyjną nie tylko dla 
pracowników, ale też dla wszystkich klientów. Każdy, kto 
wytatuował sobie logo marki, mógł liczyć na dożywotnią 
20% zniżkę na wszystkie produkty.

Tekst
Małgorzata Hubluk
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W pięciu krokach

POWRÓT DO RYTMU… PRACY 

Co robisz, by zachować dobrą kondycję? Ćwiczysz.
A co robisz, by zachować dobrą pamięć? Tutaj znajdziesz kilka wskazówek.

Neurofitness, czyli trening szarych komórek, cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Tysiące 
dorosłych ludzi rozwiązuje specjalne quizy, zagadki i zadania logiczne, by poprawić parametry swojej pamięci.

Mózg wyrwany z rutyny i zmuszony do niestandardowej pracy tworzy nowe połączenia między neuronami, 
dzięki czemu Twoja sprawność intelektualna ciągle wzrasta. Wypróbuj te metody!

WYWRÓĆ ŚWIAT DO GÓRY NOGAMI
Odwróć stojące na biurku zdjęcia lub kalendarz. 

Wystarczy jedno spojrzenie, aby pobudzić mózg do 
intensywnej pracy.

ZGADNIJ CO TO?
Przyklej do spodu biurka materiały o różnej fakturze. 

Dotykając je, angażujesz zmysł dotyku do pobudzenia 
neuroprzekaźników.

CZAS NA ZMIANĘ
Spróbuj wybrać numer telefonu, zszyć kartki papieru, 

albo zrobić kawę inną ręką niż zazwyczaj. W rezultacie, 
obszary mózgu zaangażowane w pracę dominującej ręki 
są nieaktywne, podczas gdy półkula sąsiadująca musi 

nagle pokierować tymi czynnościami.

Wsłuchaj się w dźwięki korytarza lub odgłosy natury 
zza okna. Podobno świetnie sprawdza się też muzyka 
Mozarta i chorały gregoriańskie!  To dzięki zmysłowi 

słuchu jesteśmy bardziej kreatywni, otwarci, lepiej się 
koncentrujemy i zapamiętujemy.

ZIEWANIE NA ZAWOŁANIE

Wystarczy, że otworzysz buzię i zaczniesz oddychać 
jak przy ziewaniu. Dotlenienie wraz z jednoczesnym 

masowaniem mięśni wokół stawu skroniowo-
żuchwowego przekazuje informacje do mózgu, że jesteś 

wypoczęty.

JAK POBUDZIĆ MÓZG DO PRACY?
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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.

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

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.
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