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Wstęp

Zwykle autorskie analizy przygotowywane przez ekspertów Grant Thornton kierowane są do 
przedsiębiorców i menedżerów. Zbliżający się wielkimi krokami czas wakacji inspiruje jednak do 
tego, aby tematy poważne i wielkiego kalibru odłożyć na bok i rozpocząć planowanie letnich 
wojaży. Dla wielu ludzi wakacyjne miesiące to czas podróży tropem festiwali muzycznych. Kilka 
dni występów artystów, atmosfera pełna nieziemskiej energii w towarzystwie przyjaciół, poczucie 
jedności z tysiącami ludzi, którzy w tym momencie czują dokładnie to samo, co Ty, spotkanie na 
żywo muzycznych idoli, no i to najważniejsze – brzmienie Twojej ukochanej muzyki – to wszystko 
warte jest każdej ceny!

Ale czy rzeczywiście, aby zaznać tego dobra musisz mieć do dyspozycji dużą kasę? To zależy. 
Przyjrzeliśmy się 12 renomowanym festiwalom europejskim – 10 największym festiwalom 
zagranicznym i 2 polskim – rachując skrupulatnie koszty biletów wstępu, podróży, noclegów, 
transportu, wyżywienia. Lista imprez jest oczywiście subiektywna (wybacz, jeśli nie ma na niej 
Twojej ulubionej). 

Zapraszamy do lektury, a potem – cóż, pakujcie plecaki i… w drogę! 

Życzymy udanych wakacji pełnych muzycznych inspiracji.
Katarzyna Nowaczyk 
Dyrektor ds. potencjału ludzkiego

Grant Thornton



Kluczowe wnioski

Średni koszt wyjazdu na festiwal muzyczny  to 1530,04 PLN.

Najtańszy okazuje się wyjazd na Przystanek Woodstock, 
a to dlatego, że to jedyny spośród analizowanych festiwali, na 
który wstęp jest darmowy. Aby wziąć udział w 3-dniowej zabawie, 
wystarczy mieć w portfelu 253,51 PLN – co przekłada się na 3 dni 
pracy studenta. 

Z kolei najbardziej kosztowna impreza muzyczna to 
oferujący „global journey” Tomorrowland – aby wybrać się 
do bajkowej krainy, trzeba liczyć się z kosztami rzędu 2553,99 PLN. 
Na tę imprezę student musi pracować przez 1,5 miesiąca (29 dni).

Spośród zagranicznych festiwali najtańszy jest czeski 
Colours of Ostrava – koszt wyjazdu to 1024,59 zł, czyli 
minimalne wynagrodzenie za 12 dni pracy.

Aby zarobić na festiwal, statystyczny student, zarabiający 13 zł 
brutto za godzinę na umowie zlecenie (minimalna krajowa), musi 
przepracować 17 dni roboczych (zakładając, że pracuje 5 dni 
w tygodniu po 8 h), a więc prawie cały miesiąc.



Idea badania

Lato obfituje w festiwale muzyczne, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Otwarte granice i możliwość relatywnie taniego podróżowania 
sprawiają, że studenci coraz częściej wyjeżdżają na kilkudniowe festiwale, łącząc pasję do muzyki 
z okazją do zwiedzenia nowego miasta. Dzisiejsze festiwale to bowiem nie tylko kilka dni muzyki 
na żywo. Imprezy te łączą w sobie różnorodne formy artystyczne – koncerty niejednokrotnie 
przeplatane są spektaklami teatralnymi, pokazami mody czy kina. Nic zatem dziwnego,  
że przyciągają tak wielu chętnych. Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje udział w tego typu 
eventach i czy jest to przyjemność jedynie dla osób z grubym portfelem.

Do badania wybraliśmy 12 festiwali muzycznych, które odbywają się w Europie w okresie  
lipiec-sierpień 2017 r. – 10 zagranicznych i 2 polskie.

Nazwa Miejsce Termin
1 EXIT Festival Nowy Sad, Serbia 5-9.07.2017

2 Wireless Festival Londyn, Wielka Brytania 7-9.07.2017

3 Super Bock Super Rock Lizbona, Portugalia 13-15.07.2017

4 Ultra Europe Split, Chorwacja 14-16.07.2017

5 Colours of Ostrava Ostrawa, Czechy 19-22.07.2017

6 Tomorrowland Boom, Belgia 21-23.07.2017;  
28-30.07.2017

7 Bout du Monde Festival Presqu’île de Crozon, Crozon, 
Francja

4-6.08.2017

8 Sziget Festival Budapeszt, Węgry 9-16.08.2017

9 Lowlands Biddinghuizen, Holandia 18-20.08.2017

10 Creamfields Daresbury, Wielka Brytania 24-27.08.2017

11 Open’er Festival Gdynia, Polska 28.06-1.07.2017

12 Przystanek Woodstock Kostrzyn, Polska 3-5.08.2017



Metodologia

Dla potrzeb analizy przyjęliśmy założenie, że na koszt udziału w festiwalu składają się następujące 
elementy: karnet 3-dniowy, transport (punkt startowy: Warszawa), nocleg, wyżywienie oraz piwo. 
Uwzględnione zostały zniżki studenckie. Przy każdej z kategorii sprawdzaliśmy różne warianty, 
np. analizowaliśmy koszty podróży samochodem i pociągiem, a następnie wybraliśmy najtańszą 
opcję. w przypadku wyżywienia - dla pełnej porównywalności - jako ekwiwalent całodniowego 
wyżywienia uznaliśmy koszt 3 zestawów Big Maca. Bynajmniej nie namawiamy do żywienia się 
fast foodami, ale akurat Bic Mac - z uwagi na swoją uniwersalność pod względem składu  
i sposobu przygotowania - daje możliwość wiarygodnego porównania kosztów gastronomii 
między poszczególnymi krajami.

Wszystkie ceny przeliczone zostały na PLN po następujących kursach:

Koszt Założenia Źródła

Bilet najtańszy karnet 3-dniowy strony internetowe festiwali

Transport

samochód
samochód osobowy, kompaktowy, benzyna,  
silnik 1,6 litra

zużycie paliwa: 7,5 l/100 km

cena paliwa: 4,51 zł/l

liczba podróżnych: 3 osoby; łączny koszt 
transportu samochodem dzielony jest przez 3

wyjazd z Warszawy, dojazd do centrum 
festiwalowego miasta

www.viamichelin.pl 
(odległości, autostrady)

samolot
bezpośrednie połączenia lub przesiadki poniżej 
12 godz., terminy zgodne z terminem festiwalu

Dodatkowy koszt: transfer z/na lotnisko

strony przewoźników, 

ewent. ceny z wyszukiwarek

pociąg
terminy maksymalnie zbliżone do festiwalu

dla części połączeń podano alternatywne 
połączenia autobusowe

dla Polski - ceny z portali 
sprzedających bilety

dla połączeń 
międzynarodowych 
- dostępne ceny z 
wyszukiwarek

Nocleg pole namiotowe lub hostel
strony www festiwalu lub 
www.trivago.pl

Wyżywienie
koszt 9 zestawów Big Mac  
(3 zestawy dziennie przez 3 dni)

strona Mc’Donalds lub 
https://www.numbeo.com/
cost-of-living/

Piwo
4 piwa dziennie

średnia dla miasta/kraju: 
http://graphics.wsj.com/
table/BEER_062415

1,00 EUR =  4,17 zł UE

1,00 GBP = 4,85 zł  Wlk. Brytania

1,00 USD =  3,77 zł  USA

1,00 HUF =  1,13 zł  Węgry

1,00 RSD =  0,03 zł  Serbia

1,00 HRK =  0,61 zł  Chorwacja

1,00 CZK =  0,16 zł Czechy



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

434,72 131,32 589,05 182,50 131,32 589,05 182,50 161,00 138,92 89,12

1. EXIT Festival

5-9.07.2017
 

Nowy Sad, Serbia

Gwiazdy 2017
 

The Killers, Liam Gallagher, Hardwell, 
Jason Derulo, Paul Kalkbrenner

Łączny koszt wyjazdu*:

1 086,40 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg na polu namiotowym)

Po raz pierwszy EXIT Festival 
zorganizowany został  

w 2000 roku przez grupę 
studentów z Uniwersytetu 
w Nowym Sadzie. Od tego 

czasu, co roku w lipcu 
na scenie zlokalizowanej 

w magicznej Twierdzy 
Petrowaradińskiej na 

brzegach Dunaju, zobaczyć 
można łącznie kilkuset 

artystów. Imprezę cechuje 
różnorodność – tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie: fani 
rocka, popu, hip-hopu czy 
muzyki elektronicznej nie 

będą zawiedzeni.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

776,00 287,51 188,65 305,00 287,51 188,65 305,00 411,00 187,26 204,48

2. Wireless Festival

7-9.07.2017
 

Londyn, Wielka Brytania

Gwiazdy 2017
 

The Weeknd, Chance the Rapper, 
Skepta, Bryson Tiller

Łączny koszt wyjazdu*:

1 956,04 zł

*najtańsza opcja (podróż samolotem, nocleg 
w hotelu York Hotel Illford - najtańsza oferta 

wg trivago.pl)

Wireless Festival to ważne 
wydarzenie dla fanów 
muzyki pop i dance. 

Odbywa się w 
w londyńskim Finsbury 
Park. W poprzednich 
latach gromadził na 

swojej scenie gwiazdy 
światowego formatu, takie 
jak: Rihanna, Avici, Drake 
czy Calvin Harris, dzięki 

czemu zbudował swoją silną 
pozycję na liście festiwali 

europejskich.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

454,53 588,48 616,82 690,00 588,48 616,82 690,00 252,00 220,68 116,72

3. Super Bock Super Rock

13-15.07.2017
 

Lizbona, Portugalia

Gwiazdy 2017
 

Red Hot Chili Peppers, Future, 
Deftones, Fatboy Slim

Łączny koszt wyjazdu*:

2 220,89 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg w hotelu Sunny Lisbon-Guest House - 

najtańsza oferta wg trivago.pl)

Kolejny z festiwali z bogatą, 
bo 23-letnią tradycją. Jest to 
święto przede wszystkim dla 
fanów rocka, a jego nazwa 

pochodzi od głównego 
sponsora – piwa Super Bock. 
Impreza zlokalizowana jest  

w centrum Lizbony,  
w prestiżowym parku Parque 

da Nações na nadbrzeżu 
rzeki Tag, co umożliwia 

szybką komunikację  
oraz dostęp  

do wielu atrakcji Lizbony.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

704,73 231,48 548,31 317,50 231,48 548,31 317,50 186,00 192,15 118,53

4. Ultra Europe

14-16.07.2017
 

Split, Chorwacja

Gwiazdy 2017
 

Adam Beyer, David Guetta, Tiesto, 
Armin van Buuren

Łączny koszt wyjazdu*:

1 664,37 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg w hostelu Sunce - najtańsza oferta 

wg trivago.pl)

Europejska wersja 
popularnego 

amerykańskiego festiwalu 
Ultra w Miami. Mówi się,  

że jest to jeden z najbardziej 
spektakularnych festiwali 
muzyki klubowej. Odbywa 

się on na stadionie 
piłkarskim, na malowniczym 

wybrzeżu Adriatyku.  
Od kilku lat cieszy się 
sporą popularnością 

wśród Polaków, którzy 
przybywają do Chorwacji, 

aby spędzić 3 słoneczne dni 
w towarzystwie najlepszych 

DJ-ów z całego świata.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

465,00 51,22 986,54 127,19 51,22 968,54 127,19 165,00 171,36 120,79

5. Colours of Ostrava

19-22.07.2017
 

Ostrawa, Czechy

Gwiazdy 2017
 

Imagine Dragons, Birdy,  
Norah Jones, Midnight Oil

Łączny koszt wyjazdu*:

1 024,59 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg na polu namiotowym)

To międzynarodowy 
festiwal wielogatunkowy, 

odbywający się na 
obrzeżach miasta, 

trzykrotnie uznany za 
najlepsze wydarzenie 
muzyczne przez ALMA 
(Akropolis Live Music 

Awards). Organizatorzy 
zapewniają wiele 

kulturalnych atrakcji: 
koncerty, teatr, filmy,  

ale też panele dyskusyjne  
i warsztaty.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

1 171,77 172,06 177,82 882,37 172,06 177,82 882,37 594,00 300,24 143,86

6. Tomorrowland

21-23.07.2017 oraz 28-30.07.2017
 

Boom, Belgia

Gwiazdy 2017
 

Eric Prydz, David Guetta, Afrojack, 
Armin van Buuren, Tiesto

Łączny koszt wyjazdu*:

2 553,99 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg w  hotelu B&B Bekersveld – najtańsza 

opcja wg trivago.pl)

Znany na całym świecie 
największy festiwal 

muzyki elektronicznej, 
organizowany m.in. przez 

Media Enterprise od 
2005 roku. Wyróżnia go 

przede wszystkim oprawa 
artystyczna i niesamowity 

wystrój. Wydarzenie 
odbywa się w malowniczym 

i zielonym belgijskim 
Boom, w którym na czas 

eventu powstaje kolorowe 
baśniowe miasteczko, 

pełne fantazyjnych 
postaci,  dekoracji oraz 

pokazów laserowych. Bywa 
nazywany placem zabaw 

dla dorosłych.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

279,39 316,03 906,60 b.d. 316,03 906,60 b.d. 420,00 300,24 191,82

7. Bout du Monde Festival

4-6.08.2017
 

Presqu’île de Crozon, Crozon, Francja

Gwiazdy 2017
 

Imany, Amparanoia, UB40, Patrice

Łączny koszt wyjazdu*:

1 823,51 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg w  hotelu Brest Sud Plougastel – 

najtańsza opcja wg trivago.pl)

Największy  
i najpopularniejszy festiwal 

muzyczny we Francji.  
Najbliższa edycja będzie już 
osiemnastą. Przyciąga gości 

bogatym, nieoczywistym 
przekrojem muzycznym  

z całego świata oraz świetną 
lokalizacją – odbywa się  

w malowniczej, leśnej 
scenerii na półwyspie 
Crozon w północno-

zachodniej części Francji, 
bezpośrednio nad oceanem 

i w sąsiedztwie parku 
krajobrazowego.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

875,70 101,89 267,82 431,18 101,89 267,82 431,18 201,00 152,55 106,77

8. Sziget Festival

9-16.08.2017
 

Budapeszt, Węgry

Gwiazdy 2017
 

Pink, Wiz Khalifa, ALT-J, Rita Ora, 
Birdy, Paul van Dyk

Łączny koszt wyjazdu*:

1 539,80 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg w  hotelu Plaza Rooms – najtańsza 

opcja wg trivago.pl)

To wyjątkowa, bo aż 
tygodniowa impreza,  

z bogatym programem 
atrakcji – od koncertów, 

po  teatr, wystawy, a nawet 
cyrk, która co roku ściąga 
na piękną wyspę w sercu 

Budapesztu fanów nie 
tylko z Europy. Na scenie 
gromadzi przedstawicieli 

różnych stylów muzycznych: 
house, techno, rock, pop, 

indie.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

771,45 158,08 286,27 763,94 158,08 286,27 763,94 0,00 262,71 137,08

9. Lowlands

18-20.08.2017
 

Biddinghuizen, Holandia

Gwiazdy 2017
 

Sean Paul, The XX, ALT-J, London 
Grammar, Mumford & Sons

Łączny koszt wyjazdu*:

1 487,40 zł

*najtańsza opcja (podróż samochodem, 
nocleg na polu namiotowym)

Legendarny holenderski 
festiwal muzyczno-

artystyczny w tym roku 
świętuje swoje 25-lecie. 

Mimo iż Lowlands główny 
nacisk kładzie na muzykę 
(rock, pop, hip-hop, metal, 
elektro, techno, drum and 
bass), oferuje również inne 
formy kultury: teatr uliczny, 
kabaret, balet czy literaturę.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

1 018,50 328,08 236,24 b.d. 328,08 236,24 b.d. 0,00 184,56 119,43

10. Creamfields

24-27.08.2017
 

Daresbury, Wielka Brytania

Gwiazdy 2017
 

Above Beyond, Duke Dumont, Armin 
van Buuren, Adam Beyer, Eric Prydz

Łączny koszt wyjazdu*:

1 794,97 zł

*najtańsza opcja (podróż samolotem,  
nocleg na polu namiotowym)

Kolejna ważna impreza dla 
fanów muzyki elektronicznej 

z bogatą tradycją oraz 
wieloma nagrodami na 

koncie. Festiwal wywodzi się 
z Anglii, ale rozprzestrzenił 

się na inne kraje, m.in.  
również na Polskę.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

679,00 52,71 88,89 24,01 52,71 88,89 21,95 0,00 143,10 96,00

11. Open’er Festival

28.06-1.07.2017
 

Gdynia, Polska

Lotnisko Gdynia - Kosakowo

Gwiazdy 2017
 

Radiohead, Foo Fighters,  
The Weeknd, Dua Lipa, The XX

Łączny koszt wyjazdu*:

964,06 zł 

*najtańsza opcja (podróż pociągiem,  
nocleg na polu namiotowym)

To jeden z największych 
festiwali muzycznych 
w Polsce, kilkakrotnie 

nominowany do prestiżowej 
nagrody European Festivals 

Awards. Kilkudziesięciu 
artystów, cztery sceny 

muzyczne, specjalna strefa 
dla dzieci, a także spektakle 

teatralne – to wszystko 
sprawia, że Open’er od 
lat cieszy się ogromną 

popularnością.



Koszt transportu - dojazd (PLN) Koszt transportu - powrót (PLN) Pozostałe koszty (PLN)

Cena 
biletu
(PLN)

samochód samolot pociąg samochód samolot pociąg

Koszt 
noclegu
(3 doby)

Koszt 
wyżywienia 
3-dniowego

Koszt 
piwa

0,00 83,43 47,17 24,64 83,43 47,17 25,67 0,00 143,10 60,00

12. Przystanek Woodstock

3-5.08.2017
 

Kostrzyn, Polska

Gwiazdy 2017
 

Łąki Łan, Wilki, HEY, Mesajah, Amon 
Amarth

Łączny koszt wyjazdu*:

253,51 zł

*najtańsza opcja (podróż pociągiem,  
nocleg na polu namiotowym)

Festiwal z wieloletnią 
tradycją, organizowany 
przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, z 

Jurkiem Owsiakiem na czele. 
Przyciąga przede wszystkim 

fanów rocka, choć na 
scenie pojawiają się również 

artyści prezentujący inne 
style, takie jak reggae czy 

metal, zarówno ci znani, jak 
i debiutujący. W ramach 
eventu odbywa się także 

Akademia Sztuk Pięknych – 
spotkania z dziennikarzami 
i medialnymi autorytetami. 

Udział w imprezie jest 
bezpłatny.



Festiwale muzyczne z roku na rok zyskują na popularności. Rośnie też ich jakość i skala. Coraz 
częściej łączą w sobie różne formy artystyczne – poza koncertami na żywo, możemy obejrzeć 
pokaz mody, występ grupy teatralnej, skosztować lokalnych specjałów, a także posłuchać paneli 
dyskusyjnych. 

Co pochłania większość budżetu festiwalowego?
Niewątpliwie bilety – to one stanowią największy koszt. Dlatego warto rozpocząć polowanie na 
karnety jak najwcześniej – bilety w przedsprzedaży mają niższe ceny.

Jaki środek transportu wybrać?
Po Polsce – pociąg, jeśli masz zniżki studenckie. Wybierając się natomiast na festiwal 
zagraniczny, najkorzystniej jest zaplanować podróż autem – tak wyjdzie zwykle najtaniej (jeśli 
podróżujemy przynajmniej 3-osobową grupą). Z kolei na festiwale do Wielkiej Brytanii polecamy 
połączenia lotnicze.

Gdzie spać?
Jeśli organizatorzy udostępniają pole namiotowe – warto skorzystać, zwłaszcza jeśli można 
wykupić je w pakiecie z biletem. Jeśli nie, pozostaje nam polowanie na tani hostel.

Koszt udziału
W płatnym festiwalu europejskim waha się on od około 1000 zł (tyle zapłacimy za udział  
w Open’erze, Colours of Ostrava czy EXIT Festival) do 2000-2500 zł (Wireless Festival, Super Bock 
Super Rock czy Tomorrowland). Czy eventy są warte swojej ceny?  
O tym musicie przekonać się sami :)

Polski Open’er porównywalny kosztowo  
z festiwalem w Czechach i w Serbii

Wykres: Koszt trzydniowego udziału w festiwalu (w zł)

Źródło: Obliczenia własne Grant Thornton

500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

Tomorrowland
Super Bock Super Rock

Wireless Festival
Bout du Monde Festival

Creamfields
Ultra Europe

Sziget Festival
Lowlands Festival

EXIT Festival
Colours of Ostrava

Open'er Festival
Przystanek Woodstock



O Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce. 
 
Specjalizujemy się w następujących obszarach:

  Audyt

  Outsourcing Rachunkowości i Płac

  Doradztwo Podatkowe

  Doradztwo w Transakcjach Kapitałowych

  Ceny Transferowe

  Konsulting

  Doradztwo Prawne

  Doradztwo Europejskie

Zatrudniamy ponad 400 osób w 6 biurach w Polsce - w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, 
Toruniu, Krakowie i we Wrocławiu. Oferujemy praktyki i staże studenckie oraz pracę.

Dlaczego my? 

Kiedy dołączysz do Grant Thornton, doświadczysz czegoś więcej niż obecności w nowym miejscu 
pracy. Tutaj, w przyjaznej kulturze opartej na szacunku i współpracy, w dynamicznym tempie 
rozwiniesz swoje talenty. Nieważne, czy studiowałeś na uniwersytecie, politechnice czy prywatnej 
uczelni. Tutaj każdemu dajemy możliwość rozwoju! Praca w Grant Thornton to nie tylko obowiązki, 
projekty i przemyślana ścieżka zawodowa kształtująca rozwój. To także, a może przede wszystkim, 
unikalna atmosfera i wyjątkowi ludzie, na których można liczyć w każdej sytuacji.

Tutaj czeka na Ciebie wiele możliwości. Możesz poszerzać horyzonty. Możesz więcej!

Dołącz do nas!
Aktualne oferty staży i pracy można znaleźć na:  
GrantThornton.pl/Kariera

http://grantthornton.pl/kariera/


Kontakt

Katarzyna Nowaczyk

Dyrektor ds. potencjału ludzkiego

T: +48 61 625 1134

M: +48 661 538 545

E: Katarzyna.Nowaczyk@pl.gt.com

Jacek Kowalczyk

Dyrektor Marketingu i PR

T: +48 22 205 4841

M: +48 505 024 168

E: Jacek.Kowalczyk@pl.gt.com

Kontakt dla mediów:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego, 
rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. 
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. 
nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji. 

Monika Łosiewicz

Specjalista ds. potencjału ludzkiego

T: +48 61 625 1156

M: +48 693 973 134

E: Monika.Losiewicz@pl.gt.com

Wsparcie – Zespół Audytu:

Wojciech Abramczuk

Aneta Łaszcz

Patrycja Szatkowska

Mikołaj Kalak


