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Drodzy Czytelnicy!
Mamy przyjemność zaprezentować Wam czwartą już odsłonę Przewodnika po 

Konsultingu. Publikację tę kierujemy do studentów oraz osób zainteresowanych 
branżą doradczą. Tegoroczna edycja składa się z dwóch części: Doradztwa Biznesowego oraz 
Doradztwa Strategicznego. 
W pierwszej z nich znajdziecie artykuły poruszające tematykę szeroko pojętego konsultingu 
oraz odpowiadające na szereg pytań z nim związanych. Z kolei druga część przybliży Wam 
specyfikę pracy w doradztwie strategicznym i przedstawi analizę problemów, z którymi 
konsultanci spotykają się w swojej pracy na co dzień. Dodatkowo w obu Przewodnikach 
znajdziecie informacje o wiodących firmach doradczych oraz prowadzonych przez nie 
procesach rekrutacyjnych.
Serdecznie dziękujemy firmom, które po raz kolejny nam zaufały i zaangażowały się we 
współtworzenie tegorocznej edycji oraz specjalistom z branży, chętnie dzielących się swoją 
wiedzą i bogatym doświadczeniem. Podziękowania kierujemy także do wszystkich członków 
Stowarzyszenia Cognitis, którzy przyczynili się do powstania publikacji.
Mamy nadzieję, że treści zawarte w Przewodniku zachęcą Was do bliższego poznania branży 
konsultingowej i będą inspiracją do rozpoczęcia fascynującej kariery. 

Miłej lektury! 
Zespół Przewodnika po Konsultingu
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Adam Gliński
Członek Stowarzyszenia Cognitis

Wielu ambitnych studentów często zastanawia się 
nad rozpoczęciem swojej kariery zawodowej od 
pracy w jednej z firm zajmującej się doradztwem. 
Branża ta w Polsce zatrudnia względnie dużą 
liczbę osób, więc wybór pomiędzy pracodawcą,  
a następnie także rodzajem zespołu, można określić 
jako szeroki. Niezależnie od indywidualnych 
preferencji i obranej ścieżki, moim zdaniem 
istnieją 3 podstawowe powody wspólne dla branży 
konsultingowej, zachęcające do spróbowania 
swoich sił na stanowisku konsultanta. 

1. Rozwój
Praca w konsultingu sprzyja szybkiemu uczeniu się. 
Dzięki częstym zmianom klientów, projektów czy 
zespołów, w których przyjdzie Ci pracować, każdy 
dzień oznacza nowe wyzwania. Rozwój dotyczy 
przede wszystkim umiejętności strukturyzowania 
problemu i dochodzenia do jego rozwiązania, 
ale pracując jako konsultant udoskonalane są 
również umiejętności analityczne i matematyczne, 
szkolone przy pracy z excelem oraz umiejętności 
interpersonalne, zdobywane na licznych 
spotkaniach z przedstawicielami klienta. 

2. Ludzie
Wielu konsultantów lubi spędzać czas z osobami 
ze swojej pracy. Dzieje się tak dlatego, że 
podczas rekrutacji dużą wagę przywiązuje się do 
dopasowania kandydata w całość zespołu, do 
którego aplikuje. Dzięki temu konsultanci szybko 
stają się dobrymi znajomymi, wspólna praca 
nigdy nie nudzi, a projekty, nawet te wymagające 
poświęcenia wielu godzin, stają się przyjemniejsze.   

3. Możliwości
Nie jest tajemnicą, że poza chęcią zrekrutowania 
odpowiednich osób do pracy, firmy konsultingowe 
starają się zatrzymać je w swoich szeregach jak 
najdłużej. Każdy konsultant otrzymuje więc wiele 
możliwości, które dotyczyć mogą uczestnictwa w 
projektach zagranicznych czy pojedynczych zmian 
zespołów w celu poszerzania swoich umiejętności. 
Budżety szkoleniowe pomagają spełniać natomiast 
plany związane z edukacją, realizowane poprzez 
uczestnictwo w dodatkowych kursach, zdobywane 
certyfikaty, a nawet studia MBA na renomowanych 
uczelniach. 

Jeżeli czujesz, że konsulting to coś dla Ciebie, 
zachęcam do szczegółowej lektury Przewodnika 
po Konsultingu, który dostarczy Ci niezbędnej 
wiedzy o branży oraz przybliży istniejące na rynku 
możliwości. Polecam także sprawdzenie swoich 
umiejętności na praktykach, gdyż z pewnością 
nie będzie to czas stracony, a często skutkujący 
otrzymaniem oferty pracy na pełen etat. Pamiętaj, 
że gdy podczas praktyk uznasz, iż praca ta zapewnia 
Ci satysfakcję i pozwala na samorealizację, to warto 
zostać w niej na dłużej!  
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A R T Y K U Ł

Dlaczego warto wybrać
                     konsulting?



Sektory działalności

Accenture jest wiodącą globalną firmą, która świadczy 
profesjonalne usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy, 
Consulting, Digital, Technology i Operations. 
Sektory działalności: doradztwo, technology, outsourcing.
Branże: bankowość, ubezpieczenia, produkcja, handel, 
telekomunikacja, energetyka.

Dlaczego my?

Accenture jest jedyną firmą, która oferuje swoim Klientom 
szeroki wachlarz możliwości i dostarcza rozwiązania w tzw. 
modelu end to end. Dzięki temu pracujemy z najlepszymi. Nasi 
Klienci to 89 firm z rankingu FORTUNE® Global 100 i ponad ¾  
z FORTUNE® Global 500 oraz instytucje rządowe z całego świata. 
W Accenture działamy w wyjątkowy sposób. Accenture Way 
opisuje stosowane przez nas metody innowacji, współpracy, 
działania i oferowania wartości naszym klientom, udziałowcom  
i społecznościom na całym świecie, wszędzie tam, gdzie działamy. 

Rekrutacja
więcej na www.accenture.com Aplikacja online

weryfikujemy  
Twoje CV.

1.
Testy umiejętności 
Sprawdzamy Twoje 
kompetencje w 
zakresie analitycznego 
myślenia  
i logicznego 
wnioskowania.

2.
Rozmowa ze 
specjalistą z działu 
HR
Poznajemy Twoje 
mocne strony  
i umiejetności, 
znajomość języków 
obcych, doświadczenie 
zawodowe, motywację  
i oczekiwania związane 
z nową pracą.

3.

SIEDZIBA GŁÓWNA

 ul. Sienna 39, Warszawa
MOTTO

High performance. Delivered.
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Spotkanie z liderem
zespołu
Weryfikujemy Twoje 
kompetencje  
i wiedzę, niezbędne 
do podjęcia pracy na 
stanowisku, o które 
się ubiegasz.

4.
Rozmowa końcowa
Finalne spotkanie  
z liderem obszaru, do 
którego aplikujesz.

5.



Sektory działalności

Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, 
w których je realizujemy. Świadczymy profesjonalne usługi 
doradcze w zakresie:
•    Konsultingu strategicznego i technologicznego 
• Doradztwa Finansowego
• Deloitte Digital
• Audytu
• Doradztwa Podatkowego
• Doradztwa Prawnego (Kancelaria Prawnicza)
• Deloitte Central Europe Business Services Center.

Dlaczego my?

Konsulting, doradztwo finansowe, technologiczne, 
definiowanie strategii, reorganizacja, wdrażanie rozwiązań 
informatycznych, modelowanie finansowe czy zarządzanie 
ryzykiem to tylko niektóre z obszarów, w których się 
specjalizujemy.
Tworzymy skuteczną drużynę indywidualności o wspólnych 
wartościach: rozwój, różnorodność, współpraca i skuteczność 
działania. Klienci doceniają nas za wiedzę i doświadczenie.
Jesteśmy odpowiedzialni społecznie. Lubimy to, co robimy.  
I kropka.

Rekrutacja
Ambicja, innowacyjność, pewność 
swojej wartości, umiejętność pracy  
w zespole, umiejętności analityczne 
oraz gotowość do podejmowania 
wyzwań – to Twoje cechy? Postaw 
kropkę… i wyślij do nas swoje CV.

www.deloitte.com/pl/kariera 
fb.com/deloitte.kariera 
instagram.com/Deloitte.Kariera 
Snapchat: DeloitteKariera

SIEDZIBA GŁÓWNA

Deloitte House, Al. Jana Pawła II 19, Warszawa
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W I Z Y T Ó W K A  F I R M Y

MOTTO

Deloitte. I kropka.

Aplikuj online na 
wybrane ogłoszenie 

1.
Analiza aplikacji

2.
Testy online 
analityczne i z języka 
angielskiego

3.
Assessment Centre

4.
Rozmowa 
Kwalifikacyjna

5.

7



Sektory działalności

Świadczymy usługi w zakresie: Audytu, Doradztwa 
Biznesowego, Transakcyjnego, Podatkowego. 

Sektory działalności: usługi finansowe, private equity, 
nieruchomości, bankowość  i rynki kapitałowe, ubezpieczenia, 
technologia, telekomunikacja, energetyka, górnictwo  
i metalurgia, sektor ochrony zdrowia, sprawne państwo, sektor 
obronny, sektor rządowy i publiczny, paliwa i gaz, chemia.

 

Dlaczego my?

Im bardziej różnorodne składniki, tym bardziej efektywna 
formuła wzrostu doświadczenia. Zrozum zjawiska, które 
kształtują biznes i poznaj najlepsze sposoby na to, by działał 
lepiej. Sprawdź się przy projektach dla różnych branż i odkryj 
swój własny wzór na karierę.

SIEDZIBA GŁÓWNA

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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MOTTO

Zacznij poziom wyżej!

Rekrutacja

Wypełniasz formularz aplikacyjny 
online na stronie ey.com.pl/kariera: 
CV, pełen wykaz ocen ze studiów, 
pytania z formularza.

Wybrane osoby zaprosimy do 
wypełnienia testów online: 
analiza danych liczbowych, 
informacji słownych i logicznego 
myślenia.

2.
Jeśli przejdziesz pomyślnie ten 
etap, zaprosimy Cię na testy ze 
znajomości języka angielskiego  
i analizy danych liczbowych.

3.
Ostatni etap to spotkania 
z przedstawicielami działu 
HR i wybranego działu 
merytorycznego, do którego 
aplikujesz.

4.1.



Sektory działalności

Świadczymy usługi w dziedzinie doradztwa biznesowego, 
transakcyjnego i finansowego, zarządzania kapitałem ludzkim 
oraz zarządzania projektami. Specjalizujemy się w doradztwie 
europejskim, poprawie efektywności i jakości usług publicznych 
oraz szkoleniach. Wspieramy we wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań, przekształcając wiedzę i umiejętności w wymierne 
korzyści i oczekiwane wartości oraz wprowadzając usprawnienia 
w różnych sektorach gospodarki. 

Dlaczego my?

Tworzymy kulturę organizacyjną, której kluczowymi 
wartościami są: szacunek, kreatywność, otwartość, 
partnerstwo i zaufanie. Oferujemy ambitne wyzwania  
i ciekawe projekty. Poprzez zaangażowanie w zespołach 
projektowych stwarzamy atrakcyjne możliwości 
szybkiego rozwoju talentów, nabycia kwalifikacji  
i umiejętności oraz dostęp do wiedzy. Umożliwiamy elastyczne 
warunki pracy oraz współpracę z ciekawymi, doświadczonymi 
ekspertami.

Rekrutacja
Cenimy kreatywność, energię, 
zaangażowanie, samodzielność, 
otwartość, zorientowanie na cele 
oraz umiejętność radzenia sobie 
w dynamicznym otoczeniu.   
 
Proces rekrutacji składa się  
z 3 etapów.

więcej na www.f5.pl

Analiza dokumentów 
aplikacyjnych
Dokonujemy wyboru CV, które  
w największym stopniu spełniają 
nasze oczekiwania.

1.
Rozmowy kwalifikacyjne 
Spotkanie, w którym uczestniczy 
menedżer zespołu, do którego 
kandydat aplikuje, oraz 
bezpośredni przełożony/opiekun 
kandydata, umożliwia poznanie 
mocnych stron kandydatów, 
ich doświadczeń, kompetencji, 
planów dotyczących własnego 
rozwoju oraz powodów, dla 
których aplikują właśnie do F5.

2.
Wybór najlepszego kandydata 
i przedstawienie mu oferty pracy.

3.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
MOTTO

Będą efekty
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Sektory działalności

Jesteśmy międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych. 
Od ponad 25 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 Kancelaria D.Dobkowski sp.k. 
stowarzyszona z KPMG w Polsce. 
 

Dlaczego my?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: praca w KPMG  
ma znaczenie. Dołącz do nas.

W KPMG tworzymy przyjazne miejsce pracy i środowisko,  
w którym pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać 
swój potencjał.

Rekrutacja
Studentom ostatnich lat studiów 
i absolwentom zainteresowanym 
praktykami w branży audytorsko-
doradczej proponujemy oferty 
w dziale: audytu, podatków oraz 
doradztwa. Po okresie praktyk 
istnieje możliwość przedłużenia 
współpracy z KPMG.
 
kariera.kpmg.pl

Przesłanie aplikacji zgodnie  
z wytycznymi zawartymi  
w ogłoszeniu 
Wypełnij formularz aplikacyjny 
ze strony internetowej  
kariera.kpmg.pl

1.
Testy kwalifikacyjne on-line 
Osoby pozytywnie ocenione na 
podstawie analizy dokumentów 
aplikacyjnych zostaną 
zaproszone do wypełnienia 
testów kwalifikacyjnych on-line: 
testu z języka angielskiego oraz 
testów psychometrycznych 
Talent Q badających zdolności 
numeryczne i werbalne.

2.
Rozmowy kwalifikacyjne  
Rozmowy kwalifikacyjne są 
nieodzownym elementem 
procesu rekrutacji w KPMG. 
Podczas spotkania chcemy 
lepiej poznać kandydata – jego 
doświadczenie, umiejętności, 
zainteresowania oraz powody, 
dla których aplikuje do 
konkretnego działu w KPMG.

3.

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
MOTTO

Dołącz do KPMG!
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Sektory działalności

PwC świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa prawnego, 
doradztwa podatkowego i doradztwa biznesowego. Firma PwC 
jest obecna w 158 krajach. Biura PwC w Polsce są zlokalizowane  
w ośmiu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie.
PwC świadczy usługi dla firm ze wszystkich sektorów gospodarki, 
zarówno ogromnych koncernów, jak i przedsiębiorstw lokalnych.

Dlaczego my?

PwC to czwarta najsilniejsza marka świata według badania 
Brand Finance, a jednocześnie zwycięzca w 3 rankingach Warsaw 
Busiuness Journal: doradztwa biznesowego, podatkowego 
oraz usług audytowo- księgowych. Jesteśmy numerem jeden 
w badaniu „Najbardziej pożądany pracodawca” prowadzonym 
przez Antal International pod patronatem Business Centre 
Club. Inspirujemy  i dzielimy się wiedzą. U nas można uczyć się 
biznesu od najlepszych.

SIEDZIBA GŁÓWNA

Al. Armii Ludowej 14, 00 -638 Warszawa
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MOTTO

Przyjmujemy Twój punkt widzenia

Rekrutacja

Rekrutacja na płatne praktyki  
w PwC trwa przez cały rok, 
jednak ze względu na nasze 
potrzeby biznesowe najlepiej 
składać swoje aplikacje przed 
terminami: 31 października  
i 31 marca.

www.kariera.pwc.pl
facebook.com/PwC.Polska
snapchat: PwCKariera
twitter.com/PwCKariera 
AppStore: Espresso

Formularz aplikacyjny  
on-line na  
www.kariera.pwc.pl 
Do formularza załącz 
aktualne CV

1.
Testy on-line:  
logicznego wnioskowania  
i zdolności numerycznych

2.
Zaproszenie do video 
interview

3.
Centrum oceny

4.

PwC prowadzi także rekrutacje na:
• Program WEX – wakacyjne praktyki dla studentów 1 i 2 roku 
studiów pierwszego stopnia. Termin aplikacji: do połowy marca
• Future Leaders Lab – dwuletni elitarny program dla 
studentów I absolwentów zainteresowanych rozwojem  
w doradztwie transakcyjnym. Termin aplikacji: do końca września



Stosując uproszczenie, można przyjąć, 
że dla firmy, która produkuje  

i sprzedaje dowolny produkt, ten 
produkt jest najważniejszy, 

a warunkiem sukcesu jest 
poszukiwanie i inwestowanie 
w nowe technologie, których 
zastosowanie uczyni ich 
produkt lepszym lub bardziej 
atrakcyjnym cenowo.

W firmie konsultingowej 
sprzedawanym produktem jest 

wiedza - firmy doradcze sprzedają 
swój produkt, czyli projekty, właśnie 

dzięki temu, że ich pracownicy mają 
odpowiednią wiedzę, kompetencje  

i doświadczenie. Oczywistym jest więc, że tak, 
jak firmy produkcyjne inwestują w rozwój swoich 
produktów, tak firmy konsultingowe inwestują i dbają 
o wiedzę swoich pracowników. 
 
W Accenture każdy konsultant dysponuje budżetem 
szkoleniowym, który może wykorzystać na szkolenia 
oferowane poza firmą. Wysokość budżetu zależna 
jest od doświadczenia pracownika – młody człowiek, 
dopiero rozpoczynający karierę, musi więc poświęcić 
więcej czasu (i wydać więcej pieniędzy) na szkolenia, 
gdyż nie ma jeszcze doświadczenia wdrożeniowego, 
które jest cenniejsze niż wiedza zdobyta podczas 
najlepszego nawet kursu. Odpowiednio dobrane 
szkolenie może jednak stanowić dobrą bazę 
do poszerzania kompetencji podczas pracy 
wdrożeniowej, może też uzupełniać wiedzę zdobytą 
podczas realizacji projektu. 

Szkolenia są szczególnie istotne i popularne  
w przypadku doradztwa IT - dla niemal każdego 
programu, systemu informatycznego czy języka 
programowania można znaleźć kursy i szkolenia 
pomagające w zdobyciu lub usystematyzowaniu 
wiedzy jak i nabyciu kompetencji niezbędnych 
do prowadzenia wdrożeń. Kursy takie i szkolenia 

kończą się egzaminem, którego zaliczenia zapewnia 
uzyskanie certyfikatu, co bardzo istotne, gdyż 
zdarza się, że warunkiem uczestnictwa w projekcie 
doradczym IT jest posiadanie odpowiedniego 
certyfikatu. Aby przekonać się, jak dużo szkoleń oraz 
certyfikatów oferowanych jest w branży IT, wystarczy 
otworzyć odpowiednie strony www znanych firm, jak 
Microsoft, SAP czy Oracle i znaleźć setki kursów, setki 
egzaminów, całe ścieżki szkoleń prowadzących od 
tytułu ‘Associate’ do ‘Master’.
 
Poza szkoleniami zewnętrznymi, w Accenture 
można uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych. 
Na każdym etapie kariery zawodowej czeka na 
pracownika odpowiednie, 5 lub 10 dniowe szkolenie. 
Podczas takich szkoleń z cyklu ‘Core Analyst’ czy ‘Core 
Consultant’, które odbywają się w jednym z centrów 
szkoleniowych (Chicago, Madryt lub Bangalore), 
poza nauką ADM (Accenture Delivery Methods),  

       N A R Z Ę D Z I A  
                 KONSULTANTA
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W firmie konsultingowej
sprzedawanym produktem  
jest wiedza “



czyli autorskiej metodyki projektowej, uczestnik 
poznaje pracowników firmy z całego świata, co 
ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń podczas 
późniejszej pracy. Realizowany właśnie projekt mógł 
być już przecież wdrożony w innym miejscu na świecie, 
czemu więc nie skorzystać z doświadczeń kolegów  
z USA, Australii czy Japonii?

Warto również wspomnieć o wewnętrznych 
systemach do samodzielnej nauki. Accenture 
posiada bardzo rozbudowaną platformę 
e-learningową, na której znaleźć można szkolenia 
i całe ścieżki szkoleniowe. Oferta, dostępna dla 
każdego pracownika, jest bardzo bogata. Są to 
szkolenia branżowe, omawiające dany sektor 
biznesu (firmy energetyczne, produkcyjne, retail 
etc.), szkolenia ‘twarde’ obejmujące programowanie, 
wdrożenie systemów IT i zarządzanie projektami 
oraz szkolenia miękkie. Accenture posiada również 
stale rozwijaną elektroniczną bibliotekę z tytułami  
z każdej niemal dziedziny biznesu. W codziennej pracy 
konsultanta przydatny jest także wewnętrzny portal 
‘Knowledge Exchange’, gdzie każdy może z łatwością 
znaleźć materiały na wybrany temat lub podyskutować 
ze współpracownikami z innych projektów (czy też 
krajów), aby wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie 
projektowego problemu. 

Słusznie uważa się, że praca w konsultingu wymaga 
wszechstronności oraz umiejętności szybkiego 
uczenia się. Przed rozpoczęciem projektu u klienta, 
często trzeba poznać w bardzo krótkim czasie duży 
kawałek funkcjonowania jego biznesu, zrozumieć 
proces lub poznać szczegółową architekturę systemu 
informatycznego. Widać więc wyraźnie, że efektywny 
system zdobywania oraz dzielenia się wiedzą przez 
konsultantów jest kluczowy.
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Mateusz Mikulski 
Konsultant SAP, specjalizujący się w SAP Business Intelligence,

wdraża systemy SAP BI.  
Ukończył informatykę i Ekonometrię na SGGW.
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Konsultanci to wytrwali ludzie, w pracy spędzają 
większość doby: od 11 do nawet 16 godzin. 
Czasami praca jest konieczna także w weekend. 
Brzmi strasznie? Fakt, pewnie nie jednego to 
przeraziło… ale tych, którzy wytrwale dążą do celu 
konsulting szczodrze wynagradza. Wiedza oraz 
umiejętności jakie można zdobyć w konsultingu 
są ogromne. A zdobycie tej wiedzy pozwala 
na samorealizację i generuje dużo satysfakcji.

Mój dzień zaczyna się około 5:45 razem z dzwonkiem 
budzika. Przez pół godziny staram się chodzić na 
palcach i cicho skradać, by nie obudzić rodziny. 
Wychodzę z psem i widzę, że czeka na mnie taksówka, 
choć jest dopiero 06:15. Lubię jeździć o tej porze, 
bo omijam wszystkie korki, które zwykle tworzą 
się już około 07:30, a jak wiadomo na stratę czasu 
nie możemy sobie pozwolić…  Dzięki wczesnemu 
wyjściu, o 6:30 jestem już w biurze bądź u klienta.

Konsultanci myślą strategicznie, dlatego najpierw 
zaopatruję się w herbatę lub kawę, a następnie 
przygotowuję szkice slajdów na jutrzejsze spotkanie, 
które wysyłam jak najprędzej do obróbki graficznej w 
Indiach. Prace z drużyną indyjską trzeba odpowiednio 
wcześniej zaplanować, ponieważ powrót  

z gotowym produktem 
zajmuje im 10-12 godzin. 
Do godziny 09:00 
przeglądam i 
szlifuję materiały na 
dzisiejsze spotkanie 
z grupą roboczą do 
spraw rebrandingu 

po fuzji. W zespole tym są dwaj członkowie 
zarządu dużego banku, więc w krótkim czasie 
muszę zawrzeć jak najwięcej informacji.

Od 9:00 do 10:00 mam spotkanie z liderem projektu, 
w którym daję status update ze swojej częsci zadania, 
omawiam strategię na dzisiejsze spotkania oraz wyniki 

Dzień z życia doradcy

Konsultanci to wytrwali ludzie, w pracy 
spędzają większość doby: od 11 do nawet 
16 godzin. Czasami praca jest konieczna 
także w weekend. 

“
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analiz związanych z tematem rebrandingu, którym 
się zajmuję. Wspólnie dochodzimy do wniosku, 
że chcemy jeszcze zbadać kilka opcji kampanii 
marketingowych po zmianie nazwy marki. W tym celu 
robimy dodatkowe funkcje do modelu rynkowego 
i staramy się zasymulować potencjalną kampanię.

Ok. 10:30 odbieram wydruki i jadę do klienta. 
Spotkanie grupy roboczej do spraw rebrandingu idzie 
dobrze i wszyscy członkowie są pozytywnie nastawieni 
do naszej koncepcji bardziej szczegółowego 
zbadania potencjalnych kampanii marketingowych 
po zmianie nazwy marki. Po spotkaniu wybieram 
się na lunch z kilkoma menedżerami do spraw 
marketingu, komunikacji, CRMu i kampanii 
sprzedażowych. Na lunchu omawiamy opcje 
kosztów i skali potencjalnych kampanii oraz 
dzielimy się wrażeniami z minionych świąt.  

Wracam do biura firmy taksówką około 14:00. 
Przez następne kilka godzin buduję symulację 



paru różnych opcji kampanii marketingowych 
w oparciu o nasz już istniejący model rynkowy. 
Model w ciągu najbliższych dni zostanie omówiony  
z klientem, najpierw z mid-management a potem 
z przewodniczącą grupą do spraw rebrandingu. 

Dział rekrutacji poprosił mnie, abym przeprowadził 
szkolenie dla osób nowo zatrudnionych, 

jako wsparcie analityczne na pół etatu 
lub krótkoterminowo. Są to zazwyczaj 
studenci, dla których praca jako wsparcie 
dla zespołów firmy konsultingowej może 
być bardzo dobrym doświadczeniem. Przed 

rozpoczęciem pracy potrzebują jednak 
szkoleń z: Excela, PowerPointa oraz innych 

narzędzi typu – Alterix. Przez następną godzinę 
przeprowadzam szkolenie z dodatkowych funkcji  

w Excelu dla ok. 8 takich osób.
Od 19:00 do 20:00 przygotowuję warsztat na 
temat rynku ubezpieczeń, o który poprosił 
mnie jeden z partnerów. Razem z nim  
i kilkoma kolegami omawiamy go w trakcie 
kolacji. Wszyscy prezentują swoje pomysły 
odnośnie tego, co mogłoby urozmaicić warsztat.

Do domu jadę około 20:30. Jeżeli będę miał szczęście 
zdążę zanim syn pójdzie spać i sam położę go do łóżka. 
Pod koniec dnia obejrzę jeszcze jakiś film lub serial 
z partnerką. W pewnym momencie zwrócę jednak 

uwagę na czas, 
p o n i e w a ż 
zawsze staram 
się spać 
przynajmniej 
6 godzin. 
Jutro czeka 

mnie przecież ważne zadanie – omawianie danych 
do modelu kampanii z teamem klienta. Dane te 
będą podstawą do dalszej części mojego modułu. 

Wiedza oraz umiejętności ludzi  
w firmie są na najwyższym poziomie.

“

Mariusz Maik
doradca transakcyjny

Partner w F5 Konsulting
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Na podstawie takiego dnia widać, że praca w 
doradztwie strategicznym nie będzie odpowiadała 
wszystkim. Wiem jednak, że tym, którzy są gotowi 
na wyzwania daje niezwykłe doświadczenie 
i duże możliwości. Wiedza oraz umiejętności 
ludzi w firmie są na najwyższym poziomie. 
Dodatkowo każdy członek zespołu jest przyjazny  
i dobrze nastawiony do pracy (co przy długich 
godzinach wspólnego przybywania razem jest 
bardzo ważne). Większość, jeśli nie wszystkie 
osoby w firmie pochodzą z najlepszych uczelni 
krajowych i międzynarodowych programów 
MBA. Jednym z wielkich przywilejów pracy 
w najlepszych firmach w branży doradztwa 
strategicznego jest po prostu przebywanie obok 
inteligentnych, pracowitych i zmotywowanych 
ludzi, od których można się wiele nauczyć.

Mikołaj Bołtuc 
Absolwent bioinżynierii na University of Illinois oraz finansów 

na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2013 roku pracuje w 
wiodącej firmie doradztwa strategicznego w Warszawie.
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Jak trafiłeś do działu Management Consulting w 
KPMG?
Było to efektem świadomej ścieżki, obranej na długo 
przed rozpoczęciem studiów. Nie wyobrażałem 
sobie siebie w innej pracy niż projektowej, związanej  
z osiąganiem celów i samodoskonaleniem, wszystko 
to znalazłem w KPMG.

Jaka wygląda struktura w dziale MC?
Dział MC tworzą zespoły osób specjalizujących się  
w różnych obszarach biznesowych, jak np. 
bankowość, telekomunikacja, energetyka, 
zarządzanie finansami czy doradztwo ogólne. 
Zespołom przewodzą Partnerzy i Dyrektorzy. Nadają 
oni kierunek pracom Menedżerów i Konsultantów, 
podejmują ostateczne decyzje i pilnują wysokiej 
jakości prac dostarczanych przez KPMG. 

Jak wygląda Twój dzień pracy?
Mój dzień pracy potrafi być bardzo różnorodny,  
w zależności od aktualnie realizowanych zadań. Mogą 
to być prace na projektach lub szeroko pojęty rozwój 
biznesu, jak np. opracowywanie nowych narzędzi 
zarządczych, usług czy też przygotowywanie ofert. 
Codziennie współpracuję z osobami na różnych 
stanowiskach, choć najczęstszy model wygląda tak, 
że wspólnie z innymi Konsultantami realizujemy 
zadania zlecone przez Menedżerów. Nieodłącznym 
elementem mojej pracy jest laptop, przy którym 
spędzam większość czasu, resztę pochłaniają 
spotkania w ramach zespołu KPMG i z klientami.

W Y W I A D

Konsultant
z a w ó d :

P r a c a  w  M a n a g e m e n t  C o n s u l t i n g  d l a  ż ą d n y c h  w i e d z y  i  c i e k a w y c h  ś w i a t a

W y w i a d  z  J a n e m  D o m a ń s k i m ,  
J u n i o r  C o n s u l t a n t e m  w  z e s p o l e  B a n k i n g  

w  d z i a l e  M a n a g e m e n t  C o n s u l t i n g  w  K P M G



Jaka panuje atmosfera między pracownikami?
Atmosfera w dziale MC jest bardzo dobra i to nie jest  
z mojej strony poprawność polityczna. Uważam, 
że dużą siłą naszego departamentu jest swoboda 
w kontakcie pomiędzy pracownikami wszystkich 
szczebli – od Partnerów po Praktykantów. Moje 
koleżanki i koledzy służą radą zawsze, kiedy tego 
potrzebuję.

Jak wygląda ścieżka kariery w dziale MC?
Okres praktyk trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy. 
Jeśli Praktykant się sprawdzi, zostaje zatrudniony 
na stanowisko Junior Consultanta. W dziale MC 
funkcjonuje 5 stopni konsultanckich. 
Przejście z pierwszego stopnia na drugi 
następuje zwykle kilkanaście miesięcy 
od momentu dołączenia do firmy. Na 
następne awanse trzeba czekać już trochę 
dłużej, choć tu nie ma reguły. Osoby, 
które osiągają 4 stopień zostają Executive 
Consultantami. Na tym etapie weryfikowane 
są zdolności przywódcze danej osoby oraz 
jej umiejętności pozyskiwania nowych 
projektów, następnie zapada decyzja  
o tym, czy będzie ona kontynuować karierę na ścieżce 
eksperckiej, czy na menedżerskiej. Samodzielni 
eksperci skupiają się na pracy projektowej. Głównym 
zadaniem Menedżerów jest natomiast pozyskiwanie 
projektów i zarządzanie nimi.

Jakie jest największe wyzwanie zawodowe,  
z którym musiałeś się dotychczas zmierzyć?
W branży konsultingowej codziennie pojawiają się 
nowe, wymagające wyzwania zawodowe. To, co rok 
temu wydawało się skomplikowane, dziś jest proste, 
ale czekają już na mnie kolejne zadania. Klienci KPMG 
oczekują, że nasza praca przyniesie im szczególne 
korzyści. Na każdym spotkaniu trzeba pokazać, że 
zasługujemy na pokładane w nas zaufanie.

Czy praca w KPMG daje Ci możliwość rozwoju?
Praca w KPMG daje możliwość rozwoju 
w wielu kierunkach. W ciągu ostatniego 
1,5 roku firma zorganizowała mi 6 szkoleń 
przydatnych merytorycznie, w tym jedno 

poza granicami kraju oraz pozwoliła zdobyć 
doświadczenie w kilku ciekawych projektach. 
KPMG wspiera swoich pracowników również  
w realizacji zainteresowań pozazawodowych.  
Ja jestem zapalonym żeglarzem regatowym  
i pomimo pełnoetatowej pracy w korporacji udaje mi 
się ocierać o sport wyczynowy, trenować i startować 
w zawodach. Dzięki wsparciu KPMG jako sponsora 
udało mi się wystartować na Mistrzostwach Europy 
klasy 505 w Szwecji, a w przyszłym roku wybieram 
się na Mistrzostwa Świata rozgrywane na akwenie 
olimpijskim w Weymouth, koło Londynu.

Za co lubisz swoją pracę?
Za jej różnorodność, wielość wyzwań, które 
przede mną stawia. W konsultingu nie 
można się nudzić! Dzień pracy zawsze mija 
mi błyskawicznie.

Czego nauczyła Cię praca w branży 
konsultingowej?
W pierwszej kolejności, branża 
konsultingowa rozwija umiejętności 
wyszukiwania informacji, szybkiego 

uczenia się różnorodnych zagadnień oraz określania 
priorytetów. Jako Konsultant uczę się jak należy 
wiedzę strukturyzować oraz prezentować w zależności 
od rozmówcy oraz celu i warunków rozmowy. W pracy 
stykam się z wieloma osobami, zarówno wewnątrz 
firmy, jak i poza nią, co motywuje do wychodzenia 
poza strefę komfortu, jaką zapewnia mi własny zespół.

Jakiej rady udzieliłbyś osobom, które chciałyby 
rozpocząć pracę w MC?
Trzeba wierzyć w siebie oraz ciężko pracować nad 
zdobywaniem wiedzy, tak biznesowej jak i ogólnej. 
Już na etapie przygotowań do matury oraz wyboru 
studiów warto mieć plan na siebie, nie iść na łatwiznę, 
nie unikać odpowiedzialnych zadań. Nie polecę 
konkretnego kierunku studiów czy rodzaju staży. 
Trzeba wybrać to, co się lubi, daje poczucie spełnienia 
i szukać miejsca, w którym zajmują się tym na jak 
najwyższym poziomie.

TO, CO ROK TEMU 

WYDAWAŁO SIĘ 

SKOMPLIKOWANE, 

DZIŚ JEST PROSTE, 

ALE CZEKAJĄ JUŻ 

NA MNIE KOLEJNE 

ZADANIA. 

Jan Domański
Junior Consultant w zespole Banking w dziale Management 
Consulting w KPMG. Ukończył Ekonomię na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.
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Przed dołączeniem do pracy w zespole Fuzji  
i Przejęć (Mergers and Acquisitions) w Deloitte 
moje wyobrażenia na temat pracy nad 
transakcjami opierały się na teorii przedstawionej 
w podręcznikach czy przekazanej na wykładach. 
Rzeczywistość nie okazała się jednak tak prosta jak 
na papierze. Poniżej przedstawiam wam więc mały 
wstęp przedstawiający to jak wygląda praca w M&A.

Mit 1 -  Klient przychodzi sam?
Owszem, zdarza się (częściej w przypadku dużych 
spółek), że doradca M&A otrzymuje tak zwane 
zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie 
usług doradczych. Bardzo często jednak sami 
wychodzimy z inicjatywą do potencjalnego klienta 
przedstawiając mu argumenty mogące skłonić go 
do tak zwanego „wyjścia na rynek” wykorzystując 
przy tym sieć kontaktów wszystkich działów 
Deloitte. 

Fakt 1 -  Proces rzadko przebiega 
zgodnie z harmonogramem
Proces M&A ma określoną strukturę,  
a wszystkie jego etapy następują w ustalonej 
wcześniej kolejności. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć jednak wszystkich ruchów inwestorów, 
a czasem nawet naszego klienta. Zdarza się również, 
że do procesu dołącza nowy podmiot całkowicie 
odwracający losy procesu.

Mit 2 - Po udanych negocjacjach, 
reszta to już tylko formalność 
Super! Po męczącym due diligence i jeszcze 
bardziej wyczerpujących negocjacjach udało 
się podpisać SPA (Share Purchase Agreement). 
Czy to już koniec? Teoretycznie zostały już tylko 
formalności takie jak np. zgoda UOKiK. Niestety,  
w okresie pomiędzy „signingiem”, a „closingiem” 
transakcji zdarzenia mogą potoczyć się wbrew 
woli inwestora i np. nowe władze w spółce matce 
sprzedawanej spółki mogą chcieć cofnąć decyzję  
o sprzedaży - jest to duże ryzyko dla transakcji. 

Fakt 2 - Dużo pracy, dużo satysfakcji
Jeszcze przed rozpoczęciem transakcji, na 
etapie „pitchowania” i ofertowania, wykonujemy 
ogromną pracę starając się jak najlepiej 
zrozumieć analizowaną spółkę i dosłownie 
wszystko, co z nią związane. Jeszcze więcej 
czasu spędzamu już na etapie samej transakcji 
przy przygotowywaniu dokumentów, wycen czy  
w okresie trwania negocjacji. Satysfakcja pojawia 
się na każdym etapie projektu szczególnie za 
sprawą pochwał  od klienta czy po udanym 
zamknięciu całego „deala”. Poza aspektami 
materialnymi, „fun” z udanego projektu jest tym co 
nakręca nas do kolejnych wysiłków.
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Fakty i mity w prowadzeniu
             transakcji M&A

Kacper Miszkiewicz
Konsultant w zespole  

Corporate Finance Deloitte
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Audyt polega przede wszystkim na badaniu 
wiarygodności sprawozdań finansowych, jakie 
spółki prawa handlowego przygotowują dla swoich 
właścicieli, urzędów skarbowych, statystycznych  
i innych odbiorców. Każdy rok kalendarzowy  
w audycie ma swój tzw. sezon. Jest to nic innego, 
jak okres, w którym pracy jest 
najwięcej. Sezon audytorski 
zazwyczaj rozpoczyna się wczesną 
jesienią i trwa do końca marca.

W branży, takiej jak audyt, nie 
istnieje coś takiego jak typowy 
dzień pracy. Każdy dzień 
jest inny, każdy nietypowy, 
każdy stawia przed audytorem nowe 
wyzwania. Można mówić o pewnej rutynie, czy 

powtarzalności zadań, jakie trzeba wykonywać  
w codziennej pracy, ale o typowym dniu, który miałby 
swój utarty, stały schemat mowy nie ma. 
Pierwszym etapem każdego sezonu jest planowanie 
badań sprawozdań finansowych, jakie odbędą 
się  po zamknięciu roku kalendarzowego. 

Planowanie badania to nic 
innego, jak przygotowanie 
wykazu procedur, jakie zostaną 
przeprowadzone, aby zweryfikować 
zawartość ksiąg rachunkowych  
i sprawozdania finansowego. Plan 
każdego badania sporządzany jest 
przez zespół audytorów, biorących 
udział w badaniu i zatwierdzany 

przez ich przełożonych.

A R T Y K U Ł

Z Audytem na Ty!

Można mówić o pewnej 
rutynie, czy powtarzalności 
zadań, jakie trzeba wykonywać  
w codziennej pracy, ale o 
typowym dniu, który miałby 
swój utarty, stały schemat 

mowy nie ma. 
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Drugim istotnym etapem sezonu audytorskiego 
są badania wstępne. Obejmuje one najczęściej 
tygodniową wizytę u klienta, podczas której 
omawiane są z zarządem spółki prognozy na koniec 
roku, za który sporządzone zostanie sprawozdanie 
finansowe (szacowany przez zarząd na koniec 
roku wynik finansowy, plany na lata kolejne) oraz 
przeprowadzany jest przegląd funkcjonowania 
środowiska kontroli wewnętrznych spółki (często 
jest ono kluczowe dla zapewnienia wiarygodności 
danych zawartych w księgach rachunkowych  
i w sprawozdaniu finansowym). Jeżeli czas na to 
pozwala, wykonywane są także pewne dodatkowe 

czynności, jak np. przegląd 
nowych inwestycji  
w środki trwałe.  
Po zakończonym badaniu 
wstępnym weryfikuje się 
plan całego badania – 
nierzadko bowiem zdarza 
się, że podczas wizyty  

u klienta dowiadujemy się pewnych nowych 
informacji, jakie nie były dla nas wcześniej dostępne,  
a które rzucają nowe światło na naszą wiedzę o kliencie 
i narzucają konieczność zweryfikowania podejścia do 
badania.

Na przełomie roku kalendarzowego, bardzo częste 
są wizytacje na inwentaryzacjach, jakie spółki 
przeprowadzają na potrzeby zamknięcia swojego 
roku obrotowego. Udział audytora w inwentaryzacji 
jest jedną z najważniejszych procedur, jakie wykonuje 
się na całym badaniu.

Kolejny etap to tzw. „busy season” – okres, w którym 
pracy jest najwięcej. Przypada on od stycznia do końca 
marca. Właśnie wtedy większość spółek zamyka 
swój rok obrotowy, finalizuje zapisy księgowe  
i sporządza sprawozdania finansowe. W tym okresie 
praktycznie co tydzień pracuje na rzecz innego 
klienta. Najczęściej na finalizację każdego badania 
mamy tylko tydzień. W skali roku jest to ten okres,  
w którym praca jest najbardziej intensywna. Ale jest 
ona tym samym najciekawsza. Praca dla każdego 
klienta to ogromna ilość zapisów księgowych, jakie 

trzeba przejrzeć i zbadać, spotkań z pracownikami 
spółki, które trzeba odbyć, analiz i zestawień w Excelu, 
jakie trzeba przygotować dla swoich przełożonych. 
Nakład pracy, do wykonania w tym czasie jest 
naprawdę duży. Jednak doświadczenie zawodowe, 
jakie zdobywa się w ciągu tych zaledwie trzech 
miesięcy, można śmiało porównać do dwóch-trzech 
lat pracy w innej firmie.
 
Okres, jaki następuje od kwietnia do końca wakacji 
letnich jest zazwyczaj czasem, w którym intensywność 
projektów nie jest już tak duża. Zdarzają się oczywiście 
projekty podobne do tych, jakie są przeprowadzane  
w sezonie – dotyczy to najczęściej pracy na rzecz 
spółek, jakie kończą swój rok obrotowy w innym 
miesiącu niż grudzień. Okres wiosenno-letni 
jest zawsze najbardziej lubiany przez wszystkich 
audytorów. A jest tak z uwagi na wakacje, na 
które można się wówczas wybrać, żeby odpocząć  
i zapomnieć o wyzwaniach i realiach codziennej 
pracy zawodowej.

Jakub Wesołowski
Pracował dla takich firm jak PwC, KPMG czy BDO przez 7 lat 

jako audytor sprawozdań finansowych. Badał sprawozdania 
spółek z branży motoryzacyjnej, usługowej, przemysłu 

produkcyjnego i energetycznego. Brał udział w projektach 
doradczych dla jednego z największych europejskich graczy 

na rynku telefonii komórkowej. Obecnie pracuje jako kontroler 
finansowy w jednej ze spółek koncernu Carlsberg.
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inwentaryzacji jest jedną  

z najważniejszych procedur, 
jakie wykonuje się na całym 
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Czym zajmuje się Pani zespół?
Zespół Digital & Technology zajmuje się 

doradztwem technologicznym dla 
klientów ze wszystkich sektorów 

biznesowych. Dokonująca się 
na naszych oczach rewolucja 
technologiczna wymusza 
konieczność szybkiej adaptacji 
i przyjęcia nowych trendów. 
Przykładowo: kilka lat 
temu mało kto inwestował  

w rozwiązania chmurowe. 
Obecnie ten rynek, tylko w Stanach 

Zjednoczonych jest wart około  
100 miliardów dolarów! W efekcie, 

by skutecznie konkurować i prowadzić 
biznes, firmy muszą zaakceptować  

i docenić rosnącą siłę IT i cyfrowych nowinek 
oraz ich ogromnego wpływu na biznes. Tempo, 
w którym zachodzą zmiany jest ogromne: naszą 
rolą jest przedstawić naszym klientom nowości, 
podpowiedzieć jak skutecznie wdrożyć je w firmie  
i bezpiecznie wprowadzić ich w cyfrową rzeczywistość, 
maksymalizując zyski, skutecznie unikając ryzyka.

Jakie projekty realizujecie?
Zespół Digital & Technology realizuje 
projekty na dwóch polach. Po pierwsze, 
jesteśmy obecni w obszarze bardziej 
tradycyjnego, „twardego” IT związanego 
głównie z doradztwem przy wyborze systemów  
i dostawców, wsparciem przy wdrożeniach czy budową 
strategii IT dla firm. Z drugiej strony, wspieramy 
naszych Klientów w przeprowadzaniu transformacji 
cyfrowych, prezentując im najnowsze trendy  
i rozwiązania, wykorzystujące media społecznościowe, 
technologie mobilne, rozwiązania chmurowe czy 
analitykę danych. Według naszych badań, mniej niż 

20% menadżerów czuje się dobrze przygotowanych 
do cyfrowej transformacji. Z drugiej strony, 
połowa menadżerów planuje znaczne inwestycje 
w wykorzystanie mediów społecznościowych do 
monitorowania preferencji klientów. Zespół Digital 
& Technology pracując z Klientami, pomaga im 
odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości 
i wypracować nowoczesny model biznesowy.  
Pamiętajcie: realizujemy naprawdę ciekawe zadania, 
podczas których współtworzymy nową jakość na 
polskim rynku!

O czym należy pamiętać, zajmując się 
doradztwem technologicznym?
Ta praca wymaga pasji, energii i chęci do nieustannej 
nauki. Podkreślam to, ponieważ nasz zespół to nie 
tylko informatycy: to osoby kreatywne, o głowach 
pełnych pomysłów, zainteresowane tym, jak 
technologia może ułatwiać prowadzenie biznesu. 
Zachęcam członków mojego zespołu, by swoimi 
zainteresowaniami dzielili się i mówili o nich głośno: 
wspólnie szukamy sposobów, by z ich pasji stworzyć 
nowe produkty. Pamiętajcie, że obecne czasy 
pomagają osobom odważnym i śmiało myślącym na 
dokonywanie wielkich rzeczy a technologia ma nam 
w tym pomagać a nie przeszkadzać!

   O D P O W I A D A M Y  N A  W Y Z W A N I A  B I Z N E S O W E

W  CYFROWYM  ŚWIECIE
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W y w i a d  z  S y l w i ą  P u s z ,  
P a r t n e r e m  w  P w C ,  l i d e r e m  D i g i t a l  &  T e c h n o l o g y

Sylwia Pusz 
Sylwia Pusz: od listopada 2014 r. kieruje zespołem  

Digital & Technology PwC w Warszawie, doradzając Klientom  
w zakresie efektywnego wykorzystania technologii w biznesie.



Na czym więc polega dobre przygotowanie  
i przeprowadzenie procesu sprzedaży?  

Jako właściciel powinieneś zacząć od 
skonfrontowania własnych wyobrażeń i oczekiwań 
co do wartości zbywanej firmy z jej wyceną 
dokonaną przez rynek. Jeżeli budowałeś firmę 
od podstaw, włożyłeś w nią mnóstwo czasu 
i energii, jej wartość szacowana przez ciebie 
może nie odzwierciedlać rynkowej wartości.  
To wartość „sentymentalna”, niewynikająca  
z przesłanek rynkowych i finansowych, lecz będąca 
pochodną twoich emocji. Dlatego ważne jest 
dokonanie obiektywnej rynkowej wyceny, która 
wskaże przedział wartości, jakiego można się 
spodziewać od potencjalnych inwestorów. Zderzenie 
tych wartości pozwoli wypracować dalszą strategię 
procesu sprzedaży.

Zastanów się, czy to dobry moment na sprzedaż 
firmy. Oceń, jaka jest koniunktura w branży, bo to 
ona w dużym stopniu kreuje popyt wśród inwestorów.  
Z drugiej strony, rozważ sytuację rynkową i finansową 
sprzedawanej firmy. Czy przeżywa jakieś trudności, co 
może negatywnie wpłynąć na jej rynkową wycenę? 

Czy przeciwnie – 
jest wewnętrznie 
uporządkowana, 
a jeśli w pewnych 
obszarach występują 
dysfunkcje, można 
je wyeliminować 

niewielkim nakładem i stosunkowo szybko, 
co spowoduje lepsze postrzeganie przez 
inwestorów i podniesienie wartości.

Dobrze prowadzony proces 
sprzedaży to proces konkurencyjny. Jak 
zatem należy postępować? Dostosuj sposób 
sprzedaży do celu, jaki chcesz osiągnąć, oraz profilu 
inwestora, jakiego chciałbyś pozyskać, który stworzy 
perspektywę skutecznego zamknięcia transakcji. 

Jak sprzedać firmę? 

– strategia skutecznych działań transakcyjnych

Oceń, jaka jest koniunktura w branży, 
bo to ona w dużym stopniu kreuje popyt 
wśród inwestorów.

“

Mariusz Maik
doradca transakcyjny

Partner w F5 Konsulting
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Przygotuj prezentację firmy. Teaser informacyjny 
oraz memorandum to kluczowe dokumenty,  
na podstawie których inwestorzy dokonają 
pierwszej oceny atrakcyjności zbywanego podmiotu.  
A pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Musi 
być ono dobre i skuteczne, to znaczy zachęcić 
inwestora do złożenia oferty, term-sheetu lub listu 
intencyjnego. Trzeba dotrzeć z informacją o transakcji 
w miejsca właściwe, a nie wszystkie możliwe. Długą 
listę inwestorów (long list) należy zbudować z głową,  
a strategię wyjścia na rynek z informacją odpowiednio 
dostosować. Można też rozważyć anonimowe 
rozpoznanie zainteresowania wśród inwestorów 
przy współpracy z doradcą transakcyjnym. Niekiedy 
bowiem powiadomienie zbyt szerokiego grona  
o zamiarze sprzedaży skutkuje ryzykiem osłabienia 
pozycji konkurencyjnej zbywanego podmiotu. Jedno 
trzeba robić na pewno: wykorzystując sprawdzone 
mechanizmy i wypracowane praktyki, podgrzewać 
atmosferę konkurencyjności wśród inwestorów.

F5 Konsulting w ramach inicjatywy For Better 
Data Flow uczestniczyła w opracowaniu Kodeksu 
dobrych praktyk transakcyjnych. Nasi eksperci, 
działając w Radzie Programowej tej inicjatywy, 
stworzyli dekalog kluczowych momentów procesu 
transakcyjnego, które decydują o jego powodzeniu. 
(Kodeks jest dostępny na naszej stronie: www.f5.pl).



Zawód doradcy podatkowego jest zawodem 
zaufania publicznego regulowanym 

ustawą z dnia 5 lipca 1996 r.  
o doradztwie podatkowym, 

która określa warunki i zasady 
wykonywania doradztwa 

podatkowego, organizację 
samorządu doradców 
podatkowych oraz zasady 
jego działania. Przynależność 
doradców podatkowych do 
samorządu jest obowiązkowa 

i powstaje z chwilą wpisu na 
listę, natomiast tytuł „doradca 

podatkowy” podlega ochronie 
prawnej.

Doradca podatkowy w ramach swojego 
zawodu wykonuje czynności doradztwa 

podatkowego, polegające m.in. na udzielaniu 
podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu 
prawa podatkowego, prowadzeniu  
w imieniu i na rzecz podatników 
ksiąg rachunkowych, podatkowych 
i innych ewidencji do celów 
podatkowych, sporządzaniu, 
w imieniu i na rzecz  klientów 
zeznań i deklaracji podatkowych, 
jak również reprezentowaniu 
swoich klientów w postępowaniach przed organami 
podatkowymi, organami kontroli skarbowej, 
oraz przed sądami administracyjnymi w zakresie 
sądowej kontroli decyzji organów administracji 
publicznej.

Aby zostać wpisanym na listę doradców 
podatkowych trzeba spełnić szereg wymagań.  
Na listę tę wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia 
m.in. następujące warunki:

• posiada wyższe wykształcenie;
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na 
doradcę podatkowego;
• odbyła, po zdaniu egzaminu, w Polsce 
sześciomiesięczną praktykę zawodową;
• wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie 
później niż w okresie 3 lat od złożenia z wynikiem 
pozytywnych egzaminu.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej  
i jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego 
przygotowania kandydatów na doradców 
podatkowych z wielu dziedzin, m.in: materialnego 
prawo podatkowego, analizy podatkowej, 
międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego 
prawa celnego, postępowania przed organami 

administracji publicznej  
i sądami administracyjnymi 
oraz postępowania 
egzekucyjnego  
w administracji, 
rachunkowości, czy też zasad 
etyki zawodu. 

   W S K A Z Ó W K I  D L A  S T U D E N T Ó W

CECHY DORADCY PODATKOWEGO
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Zawód doradcy podatkowego 
jest zawodem zaufania 

publicznego



Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego 
wymaga zatem posiadania wysokich kwalifikacji, 
wiedzy specjalistycznej, a także stałego 
doskonalenia swoich kompetencji nie tylko z zakresu 
prawa podatkowego, ale także dziedzin z nim 
związanych, prawa finansowego czy handlowego; 

niejednokrotnie bowiem 
zagadnienia z tych 
dziedzin prawa przeplatają 
się z zagadnieniami 
podatkowymi. 
Konieczność stałego 
doskonalenia kompetencji 
jest wpisana w ten zawód 
i bezpośrednio wymagana 
ustawą korporacyjną, 
która nakazuje doradcom 
podatkowym stałe 

podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych 
poprzez udział w konferencjach, seminariach  
i szkoleniach. 

Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca 
podatkowy musi mieć nieskazitelny charakter 
a swoim postępowaniem dawać rękojmię 
prawidłowego wykonywania 
zawodu. Kwintesencją cech, 
jakie powinien posiadać 
doradca podatkowy oraz zasad, 
jakimi powinien się kierować 
wykonując swój zawód, jest rota 
ślubowania składanego wobec 
Przewodniczącego Krajowej 
Rady Doradców Podatkowych: 
„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę 
wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich 
klientów, z całą sumiennością  
i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą  
i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku  
z wykonywaniem zawodu fakty i informacje 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest 
podstawową cechą zawodu doradcy podatkowego 
jako zawodu zaufania publicznego. Obowiązek 
ten jest nieograniczony w czasie i daje pewność 
klientowi doradcy podatkowego, iż przekazane 
przez niego informacje będą traktowane jako 
poufne. Doradca podatkowy nie może być 
przesłuchiwany jako świadek co do 
faktów i informacji, na które rozciąga 
się obowiązek zachowania 
tajemnicy zawodowej, chyba 
że został zwolniony od 
tego obowiązku w trybie 
określonym odrębnymi 
ustawami. Elementem 
budującym zaufanie 
pomiędzy klientem  
o doradcą podatkowym 
jest ponadto obowiązkowe 
podleganie doradcy 
podatkowego ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone 
przy wykonywaniu czynności 
doradztwa podatkowego.

Studentów chcących rozwijać 
się w kierunku doradztwa 
podatkowego zachęcam do 
zgłębiania tajników prawa 
podatkowego już teraz, 
poszukiwania w sposób 
wytrwały i skrupulatny 
odpowiedzi na niejednokrotnie 

trudne pytania podatkowe oraz praktykowania  
u doradców podatkowych aby zdobywać wiedzę 
oraz doświadczenie w tej dziedzinie.
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Małgorzata Ostrowska-Krzewina 
absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca podatkowy 
od 13.10.2009 r., w swojej kancelarii doradztwa podatkowego zajmuje 
się bieżącym doradztwem podatkowym, doradztwem strukturalnym, 

doradztwem w dziedzinie cen transferowych, jak również doradztwem 
podmiotom prowadzącym działalność w specjalnych strefach 

ekonomicznych, a także reprezentowaniem podatników w postępowaniach 
podatkowych i kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi. 

„Przyrzekam, że jako doradca 
podatkowy będę wykonywać 

ten zawód kierując się dobrem 
swoich klientów, z całą 

sumiennością i rzetelnością, 
zgodnie z prawem, wiedzą  

i zasadami etyki zawodowej.” 

„Poznane w związku  
z wykonywaniem zawodu fakty  

i informacje zachowam  
w tajemnicy wobec osób 

trzecich.”
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Podczas studiów na Wydziale Matematyki prawie nie 
miałam styczności z konsultingiem - nie wiedziałam 
na czym polega, czego dotyczą projekty i jacy klienci 
korzystają z tego typu usług. Po czwartym roku 
postanowiłam aplikować na praktyki do różnych firm, 
w tym do EY Polska – głównie dlatego, że znalazłam 
ogłoszenie które było bliskie moim zainteresowaniom 
– analizie danych. W zasadzie nie myślałam, że zostanę 
przyjęta - chciałam przede wszystkim sprawdzić się  
w rekrutacji i dowiedzieć się, czy taka praca mogłaby 
rzeczywiście być interesująca. 

Proces rekrutacji okazał się ciekawym 
doświadczeniem i po otrzymaniu oferty na  
3 miesięczne praktyki zdecydowałam się sprawdzić, 
co będzie dalej. 

Zespół analizy danych do którego dołączyłam to 
około 10 osób stanowiących część większego Działu 
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Już na samym 
początku kilka rzeczy bardzo pozytywnie mnie 
zaskoczyło. Niezależnie od stanowiska wszyscy 
traktują siebie po partnersku, nikt nie patrzy z góry  
i nawet z szefami można rozmawiać bez skrępowania. 
Obawiałam się, że z powodu mojego braku 
doświadczenia będę musiała zacząć od „parzenia 
kawy i kserowania”, tymczasem od pierwszego dnia 
dostałam ciekawe zadania związane z podejrzeniem 
przestępstwa o dużej skali w sektorze finansowym. 

A R T Y K U Ł

Wyzwania
Z Warszawy do Abu Dhabi, czyli

w  Z a r z ą d z a n i u  R y z y k i e m  N a d u ż y ć



Pomimo szybkiego tempa, 
każdy znajdował czas na 
odpowiedzi na moje 
pytania i przesyłał 
dodatkowe materiały.
Standardowo w pracy 
w y k o r z y s t y w a n e 
są zapytania  
w języku SQL. 
Pomimo, że 
chodziłam na 
taki przedmiot w 
toku studiów, mój 
poziom wiedzy okazał 
się raczej podstawowy  
i zrozumiałam, jak dużo 
mogę się jeszcze nauczyć.  
Z czasem nabierałam  
wprawy, a coraz trudniejsze zadania 
wymagały coraz bardziej zaawansowanych 
narzędzi. 

Bez wahania przeszłam z praktyk na stałą umowę 
jako Analityk.

Jednym z największych wyzwań, z jakimi przyszło 
mi się mierzyć, a zarazem jedną z największych 
przygód, był wyjazd na projekt do Abu 
Dhabi w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. Spędziłam tam prawie 
rok (1 tydzień w miesiącu w Polsce,  
3 tygodnie w ZEA) będąc częścią zespołu 
odpowiedzialnego za analizę danych. 
Projekt był niezwykle ciekawy – naszym 
klientem był jeden z arabskich banków, 
dla którego prowadziliśmy dochodzenie 
w sprawie potencjalnego złamania sankcji 
gospodarczych nałożonych na takie kraje 
jak Sudan czy Iran. Transfery dolarowe 
do/z sankcjonowanych krajów czy 
pojedynczych osób – podmiotów podejrzanych np.  
o terroryzm, są zabronione.
Naszym celem było wskazanie takich transakcji  
w oparciu o dane z systemu bankowego (ponad 1TB 
danych z którymi miałam okazję pracować) oraz 
wiadomości SWIFT (unikalny sposób komunikacji 
pomiędzy bankami) i inne niestrukturyzowane 

dane (czyli np. tekst  
z wiadomości e-mail). 

Zadania były bardzo 
wymagające – 

praca na dużych 
zbiorach danych 
jest trudniejsza, 
konieczne jest 
stosowanie innych 
t e c h n o l o g i i .  
 

N a u c z y ł a m 
się pracować  

w środowisku 
linuxowym z bazą 

danych Postgres, 
językiem Python, a także 

rozwiązaniami bazującymi 
na technologii map-reduce  

w celu przyspieszenia przetwarzania zapytań. 
Do dyspozycji mieliśmy sprzęt za setki tysięcy 
i dużą dowolność w wybieraniu technologii 
tak, aby odpowiedzieć na pytania zespołu 
dochodzeniowego. Musiałam także poznać 
od podszewki temat sankcji gospodarczych,  
z którym wcześniej nie miałam styczności. Ciekawa była 
praca w międzynarodowym zespole – między innymi z 

osobami z Londynu, Indii, Arabii Saudyjskiej, 
Stanów Zjednoczonych i Pakistanu, a do 
tego zakwaterowanie w 5 gwiazdkowym 
hotelu bezpośrednio nad Zatoką Perską. Z 
perspektywy czasu myślę, że dołączenie do 
tego zespołu było bardzo dobrą decyzją. 
Pozwoliło mi  to na rozwinięcie swoich 
umiejętności technicznych, stawienie czoła 
nowym wyzwaniom i zyskanie większej 
wiary we własne możliwości. Kluczowa jest 
dla mnie praca w świetnym zespole, wśród 
ludzi, których się po prostu lubi. Firma 
pozwala realizować się w różnorodnych 

projektach – każdy z nich jest inny, praca jest ciekawa i 
nie jest powtarzalna. Każdy projekt wymaga szukania 
nowych rozwiązań - to daje duże możliwości rozwoju 
własnych umiejętności, również technicznych.

POMIMO 
SZYBKIEGO 

TEMPA, KAŻDY 
ZNAJDOWAŁ 

CZAS NA 
ODPOWIEDZI NA 

MOJE PYTANIA 
I PRZESYŁAŁ 

DODATKOWE 
MATERIAŁY.

Anna Kośmińska
Analityk w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY Polska
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Chcesz pracować tam, gdzie Ania? Masz dodatkowe pytania? Napisz do naszej rekruterki: Joanna.Debska@pl.ey.com
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Czy myślałaś kiedyś nad tym, aby pracować  
w bankowości inwestycyjnej, doradztwie 
transakcyjnym lub konsultingu w sercu finansów 
europejskich – w Londyńskim City? Ja tak, więc 
marzenia się spełniają!

Przyznam, że z pewnością jest to 
świat mężczyzn o silnych nerwach, 
jednak my kobiety mamy podobno 
bardzo dobre podejście do ryzyka 
inwestycyjnego. Być może nie 
pozwala nam ono bić na głowę 
kolegów po fachu w czasach hossy, 
lecz na wymagających rynkach, na 
których dominuje zmienność, nasze wyczucie ryzyka 
pomaga. Statystycznie performujemy bowiem lepiej 
niż nasi koledzy!

Bankowość inwestycyjna dzieli się na: back office, 
middle office i front office. W back office struktura 
zatrudnienia preferuje kobiety ze statystycznym 90% 
udziałem na liście płac. Jednak żeby pracować w back 
office nie musisz jechać do Londynu, powstaje ich  
w Polsce coraz więcej. Dlaczego kobiety są tak często 

zatrudniane w tym dziale? Ponieważ 
są bardziej wytrwałe, systematyczne, 
dokładne, a poza tym nie nudzą się 
tak szybko wykonywanym zadaniem.

W middle office struktura ta jest 
bardziej wyrównana, składa się  
z 60% kobiet i 40% mężczyzn. Nasze 

zadania nie ograniczają się tu już tylko do wypełniania 
Excela i sprawdzania sumy. Na mniej interesujących 
stanowiskach zdarzają się transakcje, przy których 

A R T Y K U Ł

Kobieta w City  
                               Londyńskim

Bankowość 
inwestycyjna dzieli się 
na: back office, middle 

office i front office
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procedury nie wystarczają i można wykorzystać 
wiedzę ze studiów. Ale middle office to również 
szeroka analityka, która daje dużo więcej satysfakcji 
oraz możliwości zdobycia cennej wiedzy.

Front office to już głównie świat mężczyzn. Żeby 
pracować we front office należy wykazać się ogromną 
odpornością na stres, myśleniem analitycznym 
i wytrwałością. Najważniejsze jest jednak to, że 
wszystkie podjęte przez Ciebie decyzje muszą 
przynosić inwestorom zyski.

Odpowiedzialność rośnie wraz z poziomem stresu 
oraz poziomem zarobków 
i dodatkowych benefitów. 
Ilość godzin spędzonych 
w biurze również zależy 
od departamentu, który 
wybierzesz. W back office 
spędzasz monotonne  
8 godzin bez wyzwań, 

jednak jeśli jesteś skrupulatna to także bez 
dodatkowego stresu. Liczy się jakość, brak błędów 
oznacza bowiem spokojne lata pracy.

W middle office możesz pracować w działach 
analitycznych, w których będziesz analizowała 
potencjalne inwestycje, czy swoją pracą – w postaci 
raportu analitycznego –  pomagała kolegom z front 
office’u. Możesz być również konsultantem w dziale 
doradztwa transakcyjnego, gdzie przeprowadzisz 
wyceny spółek, potencjalnych inwestycji, M&A, 
przygotowując szereg analiz w Excelu, celem 
określenia potencjalnych zysków z danej inwestycji. 
I tutaj spotkasz się na pewno z krótkimi deadline’mi, 
nagromadzeniem pracy, aczkolwiek poziom stresu 
powinien być akceptowalny.

We front Office staniesz się „gwiazdą”, bo front office 
co do zasady nie brata się z innymi departamentami 
i sprawia, że każdy „świeci”. Wszyscy tu marzą  
o Porsche, a nie o Fordzie; o wakacjach na prywatnej 
wyspie w Tajlandii, a nie wycieczce do Barcelony. 
Twoje sześciocyfrowe zarobki i nieograniczone 
bonusy pozwolą Ci na życie „high flyera” z adresem 
na Mayfair. A dzięki hojności Twoich pracodawców 
pobliskie restauracje na Soho, High Ken i wszelkiego 
rodzaju „przybytki” będą miały z czego płacić podatki.

„Gwiazdy” zaczynają dzień o 6:30, a kończą  
z zamknięciem się rynków. Po pracy zazwyczaj 
albo bawią klientów (z pozycji kobiety to bardzo. 
trudne zadanie w tym męskim świecie!) albo 

odstresowują się w pubach, których wokół 
Bank Station jest całe mnóstwo, bądź w innych 
miejscach do „odstresowania” stworzonych. Do 
legendy trafiły już imprezy pracowników banków 
po wypłaceniu bonusów zostawiających tysiące 
funtów w klubach. Dzień twój skończy się o 23:00,  
a zacznie o 6:00 rano następnego dnia, kiedy będziesz 
już w metrze w drodze do Bank Station albo Canary 
Wharf.

Praca w doradztwie finansowym, inwestycyjnym 
czy transakcyjnym, szczególnie we front office i na 
ciekawych pozycjach w middle office da Ci wiele 
satysfakcji. Pozwoli pracować z bardzo inteligentnymi 
ludźmi, którzy wiele Cię nauczą. Zdobędziesz 
doświadczenie na resztę życia, które będziesz mogła 
wykorzystać dosłownie wszędzie, w każdym zakątku 
świata, w którym tylko się znajdziesz. Jeśli będzie Ci 
ciężko w tym świecie pełnym mężczyzn, poszukaj 
grup jednoczących kobiety robiące karierę w City, one 
na pewno Ci pomogą i Tobą pokierują!
Oczywiście będzie to okupione ciężką pracą po 
godzinach, oraz wysokim poziomem stresu.
 
W momencie, w którym Twoja zdobyta wiedza 
zostanie już ugruntowana, doświadczenie i osiągnięte 
sukcesy otworzą Ci drogę do kariery w jakiejkolwiek 
dziedzinie i sektorze. Uwierz mi jednak, że będzie 
Ci brakować tej adrenaliny na co dzień, bo chyba 
żadna branża nie gwarantuje takich emocji, no może 
chirurgia na otwartym sercu, ale to już temat raczej 
do przewodnika chirurgii a nie konsultingu.

Joanna Porażyńska-Piętowska
W konsultingu pracuje całe swoje zawodowe życie, 

czyli już 14 lat. Karierę po studiach zaczynała  
w funduszach inwestycyjnych w Londynie; 

prowadzi działalność gospodarczą, jak również jest 
konsultantem w jednym z największych producentów 

FMCG. Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych 
córek, z którymi dba o utrzymanie aktywnej formy  

w wolnym czasie.
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We front Office staniesz się 
„gwiazdą”, bo front office co 

do zasady nie brata się  
z innymi departamentami  

i sprawia, że każdy „świeci”.
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Bain & Company
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Ranking prestiżowych
firm konsultingowych

Na potrzeby badania specjaliści ds. księgowości zostali zapytani czym 
kierują się przy wyborze potencjalnego pracodawcy. Okazało się że 
chociaż prestiż firmy jest istotny nie jest on jedynym determinującym 
kryterium wyboru. Bardzo ważne są również: kultura organizacyjna, rodzaj 
pracy, lokalizacja firmy, work /life balance, wynagrodzenie, perspektywy 
oraz możliwości rozwoju. Chcąc wybrać 50 najlepszych firm jednocześnie 
uwzględniając wszystkie czynniki stworzono specjalną formułę mierzącą 
atrakcyjność pracy w danej firmie, uwzględnia ona :

• 40% - prestiż
• 20%- kulturę organizacyjną
• 10%- work/life balance
• 10%- wysokość wynagrodzenia
• 10%- satysfakcje z wykonywanej pracy
• 5%- perspektywy firmy, jej pozycja na rynku
• 5%- szkolenia, możliwości rozwoju pracownika w danej firmie

R A N K I N G

METODOLOGIA

PwC (PricewaterhouseCoopers) LLP1.
WYNIK
8.515

Ernst & Young LLP (EY)2.
WYNIK
8.217

Deloitte LLP3.
WYNIK
8.067

KPMG LLP4.
WYNIK
7.921

Grant Thornton LLP5.
WYNIK
7.369

1
w 2015

3
w 2015

2
w 2015

4
w 2015

5
w 2015

 published with permission from vault.com

6.
WYNIK
7.241

BDO USA LLP6
w 2015
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Stowarzyszenie Cognitis zrzesza studentów zainteresowanych rozwojem 
ukierunkowanym na przyszłą pracę w branży doradcze. Zostało ono założone 
w 2005 roku przez studentów ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

Obecnie funkcjonuje w trzech dużych miastach akademickich.

Istotnym aspektem działalności organizacji jest dążenie do rozwoju członków na 
rónych płaszczyznach: zdolności analitycznych, umiejętnośi menedżerskich 
oraz charakteru. Wynika to bezpośrednio z misji Stowarzyszenia, która mówi 
o rozwijaniu osobowości i zdolności liderów w duchu podstawowych wartości. 
Dziedziną na której najsilniej skupiamy uwagę, jest konsulting strategiczny.

Ponadto rozwijamy umiejętności nieodzowne w pracy w innych typach doradztwa.

Rozwój w Cognitis możliwy jest dzięki szeregowi podejmowanych 
przez nas aktywności. Oto największe realizowane przez nas projekty:

100
członków

Poznań Warszawa Wrocław+        +         = 

jest cylem warsztatów dających 
studentom możliwość bliskiego 
poznania poszczególnych firm 

w branży, a także przećwiczenia 
umiejętności potrzebnych podczas 

rekrutacji.

to konkurs, którego celem jest wyłonienie 
i nagrodzenie wyróżniających się 

maturzystów, którzy w trakcie swojej  
dotychczasowej edukacji wykazali się 

wyjątkowymi osiągnięciami 
i aktywnościami.

to wydawana w formie elektronicznej 
publikacja mająca na celu dostarczenie  

niezbędnej wiedzy o doradztwie 
studentom rozpoczynającym swoją 

karierę zawodową.

Złap Konsulting Talent za TalentPrzewodnik
po Konsultingu
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