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Warszawa, 04.04.2019 r. 

 

TPA Group po raz kolejny zdobywcą tytułu „Best of 

the Best” w kategorii Tax & Financial Advisor HOF 

Awards 2019 

Finał 4. europejskiej edycji konkursu Hall of Fame Awards 2019 
tradycyjnie już odbył się w czeskiej Pradze. O główne nagrody 
konkurowali zwycięzcy lokalnych CIJ Awards z dziewięciu krajów. Po 
raz kolejny firma doradcza TPA stanęła na najwyższym stopniu 
podium w kategorii Tax & Financial Advisor. 

Jesteśmy zaszczyceni tak prestiżowym wyróżnieniem kolejny rok z rzędu, w tym roku 
szczególnie, gdyż w finale znalazły się aż 3 firmy z grupy TPA – z Polski, Czech  
i Serbii. W imieniu całego zespołu doradców podatkowych i ekspertów finansowych 
dziękuję członkom Jury oraz wszystkim tym, którzy na nas głosowali i trzymali za nas 
kciuki. Ta nagroda to doskonały dowód na to, że reprezentujemy stabilną, 
rozpoznawalną i bezkonkurencyjną na międzynarodowym rynku nieruchomości 
praktykę podatkowo-finansową. Teraz w Polsce także poszerzoną o kompleksową 
obsługę prawną naszych kolegów w kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal. – 
komentuje Małgorzata Dankowska, doradca podatkowy, partner kierująca działem 
doradztwa dla nieruchomości i warszawską praktyką podatkową TPA Poland. 

Organizatorem HOF Awards jest miesięcznik CIJ Europe. Konkurs przebiega w dwóch 
etapach – po rywalizacji na etapie lokalnym, niezależne międzynarodowe Jury wyłania 
zwycięskie firmy i osoby, których działalność i praktyka zawodowa wyróżniają się na 
arenie europejskiej. W tym roku o główną nagrodę „Best of the Best HOF Awards" 
walczyły firmy z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Czarnogóry, Polski, Rumuni, 
Serbii i Słowacji. W skład Jury weszli wybitni CEO z branży nieruchomości, dyrektorzy 
stowarzyszenia, jak również czytelnicy miesięcznika. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 250 uczestników – specjalistów real estate z 17 krajów. 

Fakt, że nasza pozycja na rynku real estate w Europie CEE i SEE wciąż rośnie 
zawdzięczamy nie tylko naszym Klientom, stale motywujących nas do podejmowania 
coraz bardziej wymagających wyzwań – za co składam im podziękowania, lecz 
również członkom naszego zespołu, którzy wytrwale i aktywnie w nich uczestniczą. – 
dodaje Małgorzata Dankowska. 
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Edycja lokalna w Polsce odbyła się 6 listopada 2018 roku w Warszawie w Hotelu 
Okęcie. Ponad stu nominowanych rywalizowało w 6 głównych kategoriach. Firma 
doradcza TPA Poland została wyróżniona w kategorii "Best Tax & Financial Team". 

 

*** 

 

O TPA Poland 

 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi 

doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych zatrudniając ponad 200 ekspertów 

w Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz 

dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa 

podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 

outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego 

www.tpa-group.pl 

 

*** 

 

O kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal 

 

Baker Tilly Woroszylska Legal jest kancelarią skoncentrowaną na obsłudze przedsiębiorców 

we wszystkich kluczowych obszarach ich działalności. Zespół kancelarii tworzą prawnicy  

z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym i doradczym. Jako członek 

grupy doradczej TPA i niezależny członek Baker Tilly International, globalnej sieci oferującej 

kompleksowe usługi doradcze, kancelaria łączy zalety zintegrowanej obsługi „one stop shop” 

z ekspertyzą tradycyjnej kancelarii prawnej i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej. 

www.bakertilly.pl 

 

*** 

 

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly 

International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

 

 

 

 

*** 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW 

 

Agnieszka Sieczka  

Marketing & PR Manager  

tel. 0048 508 087 430 

agnieszka.sieczka@tpa-group.pl 
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