
1Przewodnik po konsultingu

Przewodnik po konsultingu

 KONSULTINGU
PRZEWODNIK PO 

STRATEGIA
WYWIADY
WIZYTÓWKI FIRM
ARTYKUŁY O KONSULTINGU
PROCESY REKRUTACYJNE
CASE STUDIES

DORADZTWO STRATEGICZNE

Cognitis



Mamy przyjemność zaprezentować Wam piątą od-
słonę Przewodnika po Konsultingu. Publikacja ta 
składa się z dwóch części: Doradztwa Biznesowe-
go oraz Doradztwa Strategicznego. Kierujemy ją do 
wszystkich osób zainteresowanych branżą konsul-
tingową, w szczególności studentów.

W pierwszej części znajdziecie artykuły, które przybliżą 
Wam szeroko pojętą branżę doradczą oraz szereg inte-
resujących kwestii z nią związanych. Druga część z kolei 
koncentruje się na doradztwie strategicznym i praktycz-
nych aspektach pracy konsultantów, dlatego znajdują się 
w niej m.in. przykładowe case’y. W obu częściach przed-
stawiamy ponadto wiodące firmy konsultingowe i procesy 
rekrutacyjne do każdej z nich.

Serdecznie dziękujemy firmom za zaangażowanie w po-
wstanie tegorocznej edycji oraz wszystkim specjalistom z 
branży, którzy zdecydowali podzielić się wiedzą. Podzię-
kowania kierujemy także do wszystkich członków Stowa-
rzyszenia Cognitis, którzy przyczynili się do powstania pu-
blikacji. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć Wam 
specyfikę branży doradczej, a treści zawarte w Przewod-
niku będą inspiracją do rozpoczęcia fascynującej kariery w 
konsultingu.

Miłej lektury!
Zespół Przewodnika po Konsultingu

Paulina Krakowska, Aleksandra Madejek, Aleksandra Tusz, 
Magdalena Wachnik i Julian Garnek pod redakcją Anny Reszke.

DRODZY 
CZYTELNICY !

Wstęp
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Wizytówka firmy

WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE. DELOITTE. I KROPKA. 
DELOITTE.

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

PROCES REKRUTACJI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

Nazwa Firmy: Deloitte.
Adres: Al Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 2200 osób
Zatrudnienie na świecie: 244 400 osób 
Firma Deloitte. jest obecna w 150 krajach
Strona: kariera.deloitte.pl 

• Konsulting technologiczny: wdrażanie rozwią-
zań informatycznych; doradztwo IT, innowacje, 
cyberbezpieczeństwo

• Konsulting strategiczny: ustalanie strategii i 
zarządzanie procesami, analizy ekonomicz-
ne, kształtowanie spójnego wizerunku marek, 
zrównoważony rozwój i CSR 

• Konsulting finansowy, zarządzanie ryzykiem, 
aktuariat

• Świadczymy także usługi doradcze w zakresie 
doradztwa finansowego, audytu, doradztwa 
podatkowego i prawnego.

Szukamy ambitnych, nastawionych na rezultaty, pewnych 
swojej wartości osób, które nie boją się wyzwań. Ważne są 
dla nas także: zdolności analityczne, innowacyjne podejście, 
umiejętność pracy w zespole i znajomość j. angielskiego. 

Proces rekrutacji:

1. Analiza aplikacji - sprawdź oferty praktyk i 
pracy. Aplikuj online: kariera.deloitte.pl

2. Testy online: analityczne (werbalny i 
numeryczny) oraz test językowy

3. Assessment Centre - kilkugodzinne spotka-
nie, które pomoże nam się lepiej poznać 

4. Rozmowa kwalifikacyjna – zaprosimy Cię na 
spotkanie z przedstawicielem działu merytoryczne-
go i HR

Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, 
w których je realizujemy. Co roku zatrudniamy studentów i ab-
solwentów oraz osoby z doświadczeniem do zespołów Kon-
sultingu, Audytu, Doradztwa Finansowego, Podatkowego i 
Prawnego.

Stanowić standard najwyższej jakości poprzez kulturę współ-
pracy opartą na zawodowej rzetelności i maksymalnej warto-
ści dla klientów.

kariera.deloitte.pl

Dajemy pracownikom przestrzeń do rozwoju, 
wsparcie merytoryczne, zaplecze technologiczne, 
administracyjne i finansowe. Dzięki temu czują na-
turalną odpowiedzialność i smak sukcesu podczas 
realizacji projektów. Zdobyte wyróżnienia: Firma 
Konsultingowa Roku 2016 (Maraton Firm Konsul-
tingowych); jeden z najlepszych pracodawców w 
Polsce i na świecie wg AIESEC, Universum, Tren-
dence; prestiżowe nagrody biznesowe
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IMMEDIATE IMPACT, GROWING ADVANTAGE
ATKearney

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

PROCES REKRUTACJI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

Nazwa Firmy: A.T. Kearney 
Adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 40 osób
Zatrudnienie na świecie: 3500 osób
Strona: www.atkearney.com, www.atkearney.pl

Jesteśmy globalną firmą doradztwa strategiczne-
go. Współpracujemy z największymi firmami do-
starczając im perspektywicznych, skutecznych i 
trwałych rozwiązań. 2/3 firm notowanych na liście 
Fortune Global 500 to nasi byli bądź obecni klien-
ci. Nasze kompetencje i  doświadczenia obejmują 
szeroki zakres sektorów gospodarki i usług. Reali-
zujemy projekty dla przedsiębiorstw z wielu branż, 
m.in.: dobra konsumpcyjne i handel detaliczny, 
energetyka, finanse i bankowość, sektor publicz-
ny, komunikacja, media i nowoczesne technologie, 
przemysł wydobywczy, sektor paliwowy, transport.

Junior Business Analyst Internship Program skierowany 
jest do studentów drugiego roku studiów magisterskich 
oraz absolwentów. Cenimy osoby, które nie boją się wy-
zwań, mają apetyt na wiedzę i rozwój oraz potrafią ada-
ptować się do zachodzących zmian.

Proces rekrutacji:

1. Ocena aplikacji

2. Test kompetencyjny
Test (w języku angielskim) podzielony jest na trzy 
części: matematyczna, analityczna i werbalna. Skła-
da się z 40 pytań, a na jego rozwiązanie będziesz 
miał/a 60 minut.

3. I sesja rozmów rekrutacyjnych
Rozmowy nie mają jednego stałego scenariusza, ale 
w trakcie każdego z dwóch spotkań zostaniesz po-
proszony/a o rozwiązanie biznesowego case study.

4. II sesja rozmów rekrutacyjnych
Jeżeli pierwsza runda rozmów zakończyła się sukce-
sem zaprosimy Cię na jeszcze dwa spotkania. Będą 
one bardzo podobne do tych, których uczestniczy-
łeś/aś w pierwszej sesji. 

To właśnie wyróżniający/e się praktykanci/tki zostają konsul-
tantami/kami A.T. Kearney

Naszym celem jest doskonałość we wszystkim, co 
robimy. Potrafimy świetnie ze sobą współpracować, 
często łączą nas przyjaźnie. Cechuje nas ogromna 
wiedza, otwartość na nowe idee oraz pasja. Zespoły 
tworzą absolwenci najlepszych uczelni w Polsce i 
za granicą. To właśnie podejście do drugiego czło-
wieka, optymizm i apetyt na rozwój wymieniają 
nasi Alumni jako „coś”, czego nie można zapomnieć.
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Artykuł

„Każda praca jest specyficzna, ale konsulting 
jest specyficzny bardziej” - to nie moje sło-
wa, ale zdarza mi się powtarzać je znajomym 
i nieznajomym, którzy pytają, co jest potrzeb-
ne, żeby pracować w konsultingu, jakich lu-
dzi szukamy i jakie cechy są u konsultantów 
cenione. Trudno zebrać wymogi i wypisać je 
na liście, bo nie ma jednoznacznego profilu 
konsultanta – każdy zespół jest fascynującym 
zbiorem osobowości i charakterów.

• Nie jest istotna uczelnia czy kierunek, 
jeśli widać, że kandydat jest inteligentny, 
ciekawy świata i potrafi myśleć logicznie.

• Szukamy osób, które potrafią łatwo 
odnaleźć się w realiach pracy zespołowej, 
jednak każdy konsultant musi być gotowy 
również do samodzielnej pracy end-to-end 
nad zadanym fragmentem projektu.

• Konsultanci muszą potrafić podporządko-
wywać się decyzjom menedżerów czy dy-
rektorów, ale i bez wahania kwestionować 
je wówczas, gdy są ku temu podstawy.

• Nie szukamy ekstrawertyków ani intrower-
tyków, ale wiemy, że jakakolwiek skrajność 
charakterologiczna utrudnia efektywną 
pracę.

• Specjaliści są w cenie, jednak konsultant 
musi potrafić szybko wniknąć w dowolny 
nowy temat, zgłębić go i spróbować 
zaproponować klientowi rozwiązanie, które 
nie przyszłoby do głowy jego pracownikom. 

 
Z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyj-
nych wyniosłam też garść przemyśleń na te-
mat tego, kogo konsulting na pewno NIE po-
szukuje.

1. Osób, które nie wiedzą, czego chcą i w su-
mie przyszły tylko zapytać, co to jest kon-
sulting.

Nikt nie spodziewa się, że student ma do-
głębne pojęcie o tym, co robimy, jednak 
uczelnie oferują bogaty wachlarz wydarzeń, 
które pozwalają chociaż powierzchownie 
poznać świat konsultingu. To, co warto 
zrobić przed rozmową kwalifikacyjną, to 
w jakimkolwiek stopniu zainteresować się 
tematem, poczytać, popytać i zorientować 
się, czy przychodząc na rozmowę nie mar-
nujesz czasu - swojego i naszego.

2. Osób, które „zawsze marzyły o konsultingu”, 
ale nigdy nie zrobiły nic w tym kierunku. 

Brak „profilu” konsultingowego i szeregu 
doświadczeń z Wielką Czwórką nie jest 
problemem tak długo, jak jesteście szczerzy 
względem siebie i nas. Rozpocząłeś pracę 
w operacjach bankowych żeby szybko się 
usamodzielnić, ale ktoś niedawno opowie-
dział Ci o konsultingu i chcesz spróbować? 
To dużo bardziej OK niż przekonywanie, że 
praca w placówce banku od zawsze miała 
przybliżyć Cię do upragnionej pracy w do-
radztwie strategicznym

3. Osób, które nie komunikują swoich potrzeb 
i oczekiwań.

Nie czytamy w myślach (choć nieraz bar-
dzo byśmy chcieli). Nie wiemy, co Was de-
nerwuje, czego nie lubicie, jakie projekty 
sobie wymarzyliście. Staramy się mówić 
bez ogródek, jaka jest konsultingowa rze-
czywistość, więc nie wmawiajcie sobie że 
„to tylko żarty” albo „może będzie zupeł-
nie inaczej”. Warto pamiętać, że precyzyj-
na, skuteczna i dwustronna komunikacja to 
podstawa warsztatu konsultanta - nie tylko 
na spotkaniach z klientem.

PROFIL KONSULTANTA 
STRATEGICZNEGO



 
W zasadzie jest tylko kilka pytań, które musisz 
sobie zadać, zanim przyjdziesz do konsultingu:

1. Czy posiadasz umiejętność analitycznego 
myślenia?

2. Czy potrafisz efektywnie organizować swoją 
pracę?

3. Czy jesteś kreatywny w rozwiązywaniu 
problemów?

4. Czy potrafisz w krótkim czasie zsyntetyzować 
informacje z różnych źródeł?

5. Czy odnajdujesz się w pracy projektowej?
6. Czy lubisz wychodzić ze „strefy komfortu” i 

robić rzeczy nowe, ciekawe, ale niełatwe?
7. Czy praca jest dla Ciebie istotnym elementem 

życia i potrafisz poświęcić jej nieco więcej niż 
standardowe 8h dziennie. 

Jeśli odpowiedź na powyższe to: „Tak”, ale też 
„Tak sądzę”, „Tak mi się wydaje” i „Chciałbym 
spróbować”, to nie wahaj się zapukać do drzwi 
konsultingu – to niełatwa, ale satysfakcjonu-
jąca podróż! 

Agnieszka Śpionek 
Ponad 4 lata doświadczenia w konsultingu 
strategicznym, w tym 3,5 roku w Deloitte 

Consulting

Artykuł

Przewodnik po konsultingu8
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Dlaczego wybrała Pani konsulting?

Wybrałam konsulting przede wszystkim dlatego, 
że chciałam mieć możliwość pracy w różnych bran-
żach i funkcjach (tj. strategia, operacje, etc.), głów-
nym powodem był dla mnie szybki rozwój, który 
oferuje nasza branża. 

Branża konsultingowa to bardzo szerokie pojęcie. 
Czym zajmuje się Pani w swojej pracy?

W mojej pracy zajmuję się przeróżnymi tematami, 
których wspólnym mianownikiem jest to, że mają 
dla naszych klientów strategiczne znaczenie.  Dla 
przykładu, w zeszłym roku pracowałam nad pro-
gramem transformacji dla dużego 
operatora telekomunikacyjnego, 
a dla klienta z branży chemicznej 
projektowałam strukturę organi-
zacyjną. 

Jaki projekt, w którym brała 
Pani udział, określiłaby Pani 
jako najciekawszy i dlaczego?

Trudno wybrać najciekawszy pro-
jekt, w którym uczestniczyłam. Z 
jednej strony bardzo ciekawe są 
np. projekty commercial due diligence, w których 
w bardzo szybkim czasie musimy zrozumieć funk-
cjonowanie danej branży i na przykład zamode-
lować jej dalszy rozwój. Ja osobiście bardzo lubię 
pracować nad projektami transformacyjnymi, ze 
względu na skalę wpływu, jaki mają na biznes na-
szych klientów – to bardzo cenne doświadczenie 
mieć aktywny udział w przeobrażaniu się dużych 
biznesów w firmy przyszłości. 

Czy od początku planowania kariery wiązała 
Pani swoją przyszłość z branżą konsultingową?

Konsultingiem zainteresowałam się pod koniec 
studiów, ale początkowo planowałam spędzić w 
nim tylko dwa, maksymalnie trzy lata, nauczyć się 

najwięcej jak się da i iść dalej. Tymczasem minęło 
już ponad pięć lat, odkąd tu jestem – to praca, któ-
ra bardzo wciąga. Ciągłe wyzwania, zmiana, nauka, 
praca ze świetnymi ludźmi, to wszystko sprawia, że 
chce się tu być. 

Co wyróżnia firmę A.T. Kearney w branży 
konsultingowej?

Nasza firma ma opinię bardzo nastawionej na 
współpracę – zarówno wewnętrzną, jak i tą z 
klientem, i to faktycznie czuć bardzo mocno. Je-
steśmy jednym zespołem i nie mówię tu tylko o 
naszym biurze w Warszawie, często współpracu-
jemy z koleżankami i kolegami na różnych konty-

nentach, przyjaźnimy się ze sobą. 
To sprawia, że atmosfera pracy 
jest naprawdę fajna, a to ważne, 
bo spędzamy w pracy dużą część 
naszego życia. Oprócz tego jest 
u nas mocny duch przedsiębior-
czości. Jeśli ktoś ma fajny pomysł 
i chce go zrealizować, to zawsze 
znajdzie chętnych do pomocy i 
przestrzeń do działania. 

Praca w tej branży charaktery-
zuje się nieschematycznością. 

Jaka jest najbardziej niespodziewana rzecz, jaka 
się Pani przydarzyła? 

To prawda, że nasza praca jest pełna niespodzie-
wanych sytuacji, każdy konsultant ma takich histo-
rii na pęczki. Przykładowo, któregoś razu byliśmy 
umówieni z Zarządem jednej z firm na spotkanie 
wprowadzające do projektu. Kiedy przyjechaliśmy 
na miejsce, nieco się zdziwiliśmy, że zaprowadzo-
no nas do dużej sali konferencyjnej, ale po chwili 
wszystko stało się jasne – Zarząd zdecydował się 
wykorzystać to spotkanie do zakomunikowania 
projektu szeroko w organizacji, więc po chwili na 
Sali było kilkadziesiąt osób. Żałujcie, że nie widzie-
liście naszych min! Szybko dostosowaliśmy prezen-
tację i poprowadziliśmy spotkanie, a po prezentacji 

Wywiad z
Anną Wierzbicką
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potwierdziliśmy plan komunikacji z Zarządem, żeby 
uniknąć podobnych niespodzianek w przyszłości. 
Innym razem wyszłam z biura w piątek wieczorem 
i dosłownie kilka minut potem zadzwonił do mnie 
jeden z naszych Partnerów, z pytaniem czy mogła-
bym polecieć na tydzień do Kanady, ponieważ bar-
dzo potrzebują kogoś z moim doświadczeniem… 
Dwa dni później siedziałam w samolocie do Toron-
to. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, bo o takich 
przygodach mogłabym opowiadać do rana! 

Jakie przemyślenia ma Pani odnośnie przyszłości 
konsultingu? W jakim kierunku się rozwija? 

Co do przyszłości konsultingu, oczywiście wpływają 
na nie globalne trendy, takie jak np. big data, ale 
kwintesencja naszej branży wciąż jest aktualna – 
zmieniają się nasze narzędzia, potrzeby naszych 
klientów, ale nie ubywa strategicznych problemów, 
które pomagamy naszym klientom rozwiązywać.

Czy ma Pani jakieś rady dla studentów, którzy 
chcieliby podjąć pracę konsultanta?

Studentkom i studentom, którzy widzą siebie w 
konsultingu radzę przede wszystkim dobrze się 
przygotować do rozmowy rekrutacyjnej. W sieci 
jest mnóstwo materiałów, na bazie których można 
ćwiczyć case study, a to istotny element rekrutacji 
w naszej branży. Oprócz tego warto brać udział w 
spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez 
firmy konsultingowe (np. konkursy case study, 
mock interviews, etc.) – to świetna okazja żeby 
zadać wszystkie nurtujące Was pytania.

Anna Wierzbicka
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KPMG w Polsce oferuje usługi audytorskie, 
których celem jest podniesienie wiarygodności 
sprawozdań finansowych przygotowywanych 
przez klientów, a przeznaczonych dla udziałow-
ców, inwestorów, wierzycieli i innych zaintereso-
wanych stron, jak również spełnienie wymogów 
obowiązującego prawa. Oferta obejmuje wiele 
innych usług, także o charakterze atestacyjnym. 
Zatrudniamy ponad 500 audytorów w całej Pol-
sce, w tym ponad 100 biegłych rewidentów.

Czym zajmują się nasze zespoły?

Dział Audytu składa się z kilku odrębnych ze-
społów, w których pracują eksperci do spraw 
poszczególnych sektorów gospodarki. Człon-
kowie zespołów realizują projekty w zakresie 
m.in. rewizji finansowej, przeglądów due dili-
gence oraz doradztwa księgowego w Polsce i 
za granicą.

Praktyki dla studentów, praca dla absolwentów!

Idealny kandydat to osoba posiadająca kom-
petencje analityczne, potrafiąca spojrzeć na 
daną sytuację z różnych perspektyw. Liczy się 
dla nas zaangażowanie oraz skuteczne podej-
ście do podejmowanych działań. Istotne są 
również: komunikatywność oraz umiejętność 
pracy. Zapraszamy do współpracy wszystkich, 
którzy posiadają cechy przywódcze, odważnie 
bronią własnych przekonań, chętnie przejmują 
inicjatywę i są otwarci na nowe wyzwania.

Szukamy osób, które interesują się zagadnie-
niami z zakresu sprawozdań finansowych i ra-
chunkowości oraz chcą poznać tajniki zawodu 
audytora. Ofertę praktyk kierujemy do studen-
tów III, IV i V roku kierunków ekonomicznych, 
finansowych, a także nauk ścisłych, posiadają-
cych bardzo dobrą znajomością języka angiel-
skiego.

Studentom ostatnich lat oferujemy płatne 
praktyki zimowe, które trwają sześć miesięcy, 
od października do marca. Absolwentom, na-
tomiast, ofertujemy pracę na stanowisku asy-
stenta na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony.

Proces rekrutacji

Każdy proces rekrutacyjny rozpoczyna się od 
przesłania dokumentów aplikacyjnych onli-
ne. Analizowane są one pod kątem wymagań 
zawartych w konkretnym ogłoszeniu. Osoby 
ocenione pozytywnie zostają zaproszone do 
wypełnienia testów kwalifikacyjnych TalentQ. 
To testy adaptacyjne, które same dostosowują 
się do udzielanych przez kandydata odpowie-
dzi. Ich celem jest ocena poziomu zdolności 
analitycznych oraz preferencji zachowań kan-
dydata w środowisku zawodowym.

Test z języka angielskiego określa poziom bie-
głości w zakresie ogólnej znajomości z elemen-
tami tzw. office English. Sprawdza umiejętność 
rozumienia ze słuchu oraz znajomość zagad-
nień leksykalno-gramatycznych języka angiel-
skiego.

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa 
kwalifikacyjna, podczas której skupiamy się 
na poznaniu kandydata – jego doświadczeń, 
umiejętności, zainteresowań oraz powodów, 
dla których aplikuje do konkretnego działu w 
KPMG. Sprawdzamy również kompetencje i 
wiedzę merytoryczną z obszaru specjalizacji 
docelowego zespołu.

Sprawdź, kogo aktualnie poszukujemy na ka-
riera.kpmg.pl.

PRACA W AUDYCIE – ANALITYCZNY 
UMYSŁ TO PODSTAWA!


