
 

 

 
 
 
 

Warszawa, 09.02.2018 
 
 
 

Nagrody EuropaProperty CEE Retail Real Estate 
Awards rozdane. Firma doradcza TPA Poland 
nagrodzona tytułem Tax & Financial Provider. 
Podczas 10. jubileuszowej edycji EuropaProperty CEE Retail Real Estate Award, która 
odbyła się 8 lutego 2018 roku, zostały nagrodzone najlepsze firmy działające na rynku 
retail i odnoszące sukcesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród wyróżnionych 
znalazła się firma doradcza TPA Poland, która od blisko 15 lat doradza na rynku 
nieruchomości w  Polsce. 

Jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny doceniono naszą pracę dla rynku i obdarzono nas 

zaufaniem, tym bardziej, że w tym roku występujemy już pod szyldem Baker Tilly, jako niezależny 

członek Baker Tilly International i Baker Tilly Europe Alliance. Postrzegamy tę nagrodę jako 

uznanie dla naszej kultury organizacyjnej, która sprawia, że jesteśmy w stanie budować zespoły 

znakomitych ekspertów, rozpoznawalnych na rynku i kreujących wartość dla naszych klientów. 

Dziękujemy jurorom, klientom i członkom naszych zespołów za to zaufanie – skomentowała 

otrzymanie tytułu Małgorzata Dankowska Partner oraz szefowa działu nieruchomości w TPA 

Poland. 

Gala wręczenia nagród została poprzedzona forum, podczas którego eksperci z Polski 

i zagranicy dyskutowali o najważniejszych trendach i zmianach na rynku real estate, ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian i prognoz dla branży retail. Kluczowym tematem były istotne 

i liczne zmiany w przepisach podatkowych, z którymi od 2018 roku muszą zmierzyć się podatnicy 

i firmy prowadzące działalność na rynku krajowym. Wśród ważnych zmian wymieniano kwestie 

związane z leasingiem, w szczególności klauzule w umowach najmu, a także zmiany w podejściu 

banków do tej kwestii. Dużo uwagi poświęcono nowym technologiom i telekomunikacji, w tym 

nowościom w obsłudze budynków, konkursom ofert i nowelizacjom w prawie 

telekomunikacyjnym. 

W naszej codziennej pracy obserwujemy z jak wieloma nowymi wyzwaniami muszą mierzyć się 

nasi klienci. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać im jak najbardziej kompleksowe usługi 

pozwalające na zwiększanie ich zysków. Nagrody taka jak ta, to dla nas jasny sygnał, że 

proponowane przez nas rozwiązania są skuteczne, a efekty zauważalne. Polski rynek 

nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i branża retail, są na fali wznoszącej. Życzymy sobie 

oraz naszym klientom, aby był to czas kolejnych sukcesów i opłacalnych inwestycji.- 

podsumowuje Krzysztof Kaczmarek Partner Zarządzający w TPA Poland, który wręczył nagrodę 

dla CFE Poland, zdobywcy tytułu Construction firm. 

EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards jest cenionym i uznawanym wydarzeniem wśród 

inwestorów i deweloperów w Europie. W tym roku zgromadziło ponad 450 osób z krajów takich 

jak Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Ukraina, Austria, Litwa, Łotwa i Estonia. Co roku czołowi 

przedstawiciele branży retail, firmy deweloperskie, a także projekty i osoby indywidualne są 

oceniane przez niezależne Jury pod kątem nie tylko skali sukcesów, ale także innowacyjności 

i kreatywności. Nagrodzeni to niewątpliwie liderzy w swoich dziedzinach, którzy wyznaczają 

standardy i nowe trendy na rynku. 



TPA Poland Strona 2 

 

 

 

 

*** 
 
O nas: 
 
TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi 
doradztwa biznesowego w 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.  
 
W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym 
koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe 
z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, 
audytu finansowego, outsourcingu księgowego  
i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego. 
 
TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować 
swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, 
księgowych i konsultantów biznesowych. Obsługujemy naszych klientów posługując się językiem 
angielskim i niemieckim. Bogate doświadczenie transgraniczne naszych ekspertów uzyskane 
dzięki wspólnej pracy nad szeregiem projektów pozwala nam stworzyć rzeczywistą wartość dla 
klientów działających w wielonarodowym środowisku państw Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
Doradcy TPA posiadają nie tylko wiedzę, ale także bogate doświadczenie w obsłudze 
przedsiębiorstw działających w sektorze nieruchomości i budownictwa, branży energetycznej,  
a także handlu detalicznego. Usługi kierowane są przede wszystkim do najemców centrów 
handlowych oraz właścicieli centrów handlowych i obiektów towarzyszących, a także firm 
deweloperskich i budowlanych realizujących projekty w zakresie budowy centrów handlowych 
oraz funduszy inwestycyjnych działających na rynku powierzchni handlowych i podmiotów 
zarządzających takimi funduszami. 
 
 
Więcej na: www.tpa-group.pl 
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