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Warszawa, 23.07.2019 r. 

 

TPA Poland ma trzech nowych Associate Partnerów 

Anita Bis i Maciej Krokosiński z warszawskiego Działu audytu i doradztwa 

gospodarczego oraz Mikołaj Ratajczak z poznańskiego Działu doradztwa podatkowego 

objęli stanowiska Associate Partnerów w TPA Poland. 

 

Anita Bis jest związana w warszawskim działem audytu i doradztwa 

gospodarczego TPA Poland od 2007 roku. 

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz business consulting. 

Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych 

z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jest 

specjalistką w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych. 

Była również zaangażowana w liczne projekty obejmujące audyty 

i przeglądy sprawozdań finansowych wielu różnorodnych podmiotów. 

Uczestniczyła także w projektach związanych z przeglądami procesów 

oraz procedur kontroli wewnętrznej w spółkach, procesów zarządzania 

oraz wykrywaniem oszustw i nadużyć (audyty śledcze). 

 

Maciej Krokosiński zdobywał doświadczenie od 2007 roku. Z TPA 

Poland związany jest od 4 lat. 

Zajmuje się świadczeniem usług z zakresu audytu oraz doradztwa 

księgowego dla największych spółek budowlanych oraz 

nieruchomościowych w Polsce. Realizował projekty takie jak badania 

i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z PSR, UK GAAP, 

MSSF/MSR oraz projekty due diligence.  

Jest autorem wielu artykułów dotyczących branży finansowej 

i nieruchomości oraz współautorem Real Estate Guidebook.  

Od 2013 roku posiada tytuł brytyjskiego biegłego rewidenta (ACA).  

 

Mikołaj Ratajczak specjalizuje się w zagadnieniach związanych 

z opodatkowaniem, podatkiem VAT oraz CIT, w tym również w zakresie 

transfer pricing (ustalanie cen rynkowych, dokumentacja podatkowa). Jest 

członkiem zespołu zajmującego się obsługą klientów z sektora 

budowlanego oraz energetycznego.  

Jako wykładowca prowadził szereg szkoleń o charakterze otwartym jak 

i eksperckich szkoleń indywidualnych. Jest także autorem licznych 

publikacji prasowych i specjalistycznych. 

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, posługuje się biegle 

językiem angielskim. 
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*** 

 

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. 

Zapewnia 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 
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KONTAKT DLA MEDIÓW 

 

Agnieszka Sieczka  

Marketing & PR Manager  

tel. 0048 508 087 430 

agnieszka.sieczka@tpa-group.pl 
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