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Informacja prasowa 

Warszawa, 23 marca 2020 r. 
 
 

TPA Poland w pierwszej trójce największych firm doradztwa 
podatkowego w Polsce według rankingu DGP 
 

To już kolejny rok z rzędu, gdzie firma TPA Poland została uznana za 3. największą 
firmę doradztwa podatkowego w Polsce w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej. 
Właśnie rozstrzygnięto 15. edycję rankingu firm i doradców podatkowych, w którym 
zespół TPA Poland utrzymał swoją pozycję sprzed roku. 
 

„Utrzymanie pozycji na podium w kategorii Firmy Duże w Polsce to niezaprzeczalnie 

powód do dumy. Jest to też forma podziękowania dla całego zespołu podatkowego, który 

każdego dnia aktywnie i z pełnym zaangażowaniem realizuje projekty dla naszych 

Klientów. Dodatkowo powinniśmy uwzględnić fakt, że tegoroczna edycja rankingu to 

ocena roku 2020, a więc roku, który upłynął w rzeczywistości pandemii. Tak wysokie 

wyróżnienie naszego zespołu doradców w rankingu Dziennika Gazety Prawnej jest 

dodatkowym potwierdzeniem, że ze świetnym wynikiem zdaliśmy egzamin ze wsparcia 

Klientów w tych trudnych czasach” – stwierdza Małgorzata Dankowska, Partner 

odpowiedzialna za warszawską praktykę podatkową i zespół ds. nieruchomości TPA 

Poland. 

 

To jednak nie koniec wyróżnień 

W dwóch zestawieniach TOP 30 firm doradztwa podatkowego pod względem liczby 

doradców podatkowych, jak i pod względem liczby klientów firma TPA Poland zajęła 10 

miejsce. 

Natomiast wśród Firm Dużych, plasuje się odpowiednio na 4. miejscu pod względem 

przychodów oraz 5 – pod względem liczby osób merytorycznych. 

Ranking najlepszych Firm i Doradców Podatkowych, został opracowany przez redakcję 

Dziennika Gazety Prawnej po raz piętnasty. W skład kapituły przyznającej nagrody 

w głównej części zestawienie wchodzą niezależni eksperci, których celem jest niezmiennie 

wypracowanie rzetelnej klasyfikacji największych firm w Polsce zajmujących się doradztwem 

podatkowym. 
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KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Agnieszka Sieczka, Marketing & PR Manager, TPA Poland 

T: +48 508 087 430, agnieszka.sieczka@tpa-group.pl 

 

*** 

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. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym 

przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, 

outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości i doradztwa personalnego, a także audytu 

i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych 

usług jest obsługa prawna, którą od 2018 roku oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal. Zespół 

kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 

i doradczym.  

W 2019 roku połączyliśmy siły z ekspertami podatkowymi, księgowymi i audytorami firmy Moore Stephens 

Central Audit. Połączona pod marką TPA firma liczy obecnie niemal 300 ekspertów i należy do grona 

największych i najdynamiczniej rozwijających się firm konsultingowych w Polsce. 

Ponadto pod koniec 2019 roku uruchomiliśmy nową praktykę biznesową: TPA Real Estate Services, oferując 

usługi brokerskie, doradztwa inwestycyjnego oraz w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji dla sektora 

nieruchomości. 

Jako odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz potwierdzenie stabilnej pozycji w segmencie 

audytu i doradztwa biznesowego w 2020 roku pogłębiliśmy integrację z siecią globalną Baker Tilly, tworząc markę 

Baker Tilly TPA, pod którą świadczymy usługi audytorskie oraz doradztwa biznesowego. Członkostwo w dwóch 

silnych sieciach biznesowych – międzynarodowej grupie doradczej TPA i globalnej sieci Baker Tilly International – 

pozwala nie tylko na czerpanie wiedzy i doświadczenia o międzynarodowym zasięgu, ale przede wszystkim 

gwarantuje najwyższe i ujednolicone standardy profesjonalne. 

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

International w Polsce – jednej z 10 największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” 
z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej. 
 
www.tpa-group.pl 
www.bakertilly.pl 

mailto:agnieszka.sieczka@tpa-group.pl

