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WIEDZA I JAKOŚĆ KOSZTUJĄ 
 
Wyróżnia nas doradztwo szyte na miarę –  mówią Magdalena Ludwiczak i Therese 
Baginski, partnerzy w Rödl & Partner.  
 
Państwa firma obchodzi w tym roku 30-lecie działalności w Polsce. Jak ewoluował 
biznes, od czego się zaczynał, a jaka jest pozycja firmy teraz?  
 
Therese Baginski: Rok 1992 był okresem burzliwych przemian gospodarczych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Właśnie wtedy firma Rödl & Partner otworzyła biuro w 
Warszawie, jako pierwsze w Polsce – by wspierać swoich klientów i innych 
międzynarodowych przedsiębiorców lokujących tutaj swój biznes. Obecnie działamy w 6 
miastach w Polsce. Dzięki strategicznemu rozlokowaniu biur – Gdańsk, Gliwice, Kraków, 
Poznań, Warszawa, Wrocław – zapewniamy łatwy dostęp do doradców i usług 
świadczonych we wszystkich regionach Polski. W ciągu tych 30 lat Rödl & Partner był 
wielokrotnie wyróżniany w najważniejszych rankingach branżowych w Polsce: m.in. 
rankingu „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazety Prawnej”, czwarty raz pojawiamy się w 
zestawieniu „Diamenty Forbesa”. Uznanie w rankingach kierowane jest także do 
naszych ekspertów z poszczególnych dziedzin, w których świadczymy doradztwo. 
Jesteśmy dumni z osiągnieć i wyróżnień, lecz najważniejsze dla nas pozostaje bycie 
docenianym przez klientów i pracowników. Wiele zawdzięczamy ciężkiej pracy, ścisłemu 
kierowaniu się naszymi wartościami, ciągłemu doskonaleniu i elastycznemu podejściu 
do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Dodatkowym atutem Rödl & Partner jest 
szeroko pojęta digitalizacja. Postęp technologiczny jest widoczny na każdym etapie 
naszej pracy. Jesteśmy mobilni i działamy interdyscyplinarnie. 
 
Jakie są plany Rödl & Partner na rynku polskim?  
 
Magdalena Ludwiczak: Jesteśmy świadomi wielu wyzwań i obowiązków, jak chociażby: 
postępująca cyfryzacja i bezpieczeństwo danych finansowych; rosnące koszty związane 
z nakładami informatycznymi oraz regulacjami w zakresie wewnętrznej kontroli jakości 
świadczonych usług; czy deficyt młodych ludzi, którzy chcieliby nauczyć się tego 
zawodu – dlatego wciąż poszukujemy skutecznych rozwiązań, by znaleźć się w gronie 
najlepszych firm audytorskich oraz przyjaznych pracodawców. Otaczający świat zmienia 
się szybko, a my zawsze planujemy kilka kroków do przodu. W usługach doradczych 
staramy odnosić się nie tylko do aktualnej sytuacji, lecz także przewidywać przyszłe 
kierunki rozwoju korzystne dla naszych klientów. Rozwijamy się i dbamy o wysoką 
jakość usług, procesów i metod pracy. 
 
Therese Baginski: Największym wyzwaniem dla branży audytorskiej jest 
upowszechnienie zdalnych audytów wraz z pełną cyfryzacją świadczonych usług 
audytorskich. Biegły rewident jest już nie tylko ekspertem księgowym, równie dobrze 
orientuje się w systemach informatycznych (zarówno klienta, jak i wspierających pracę 
audytorów) oraz szybko chłonie nowinki technologiczne. Dlatego ogromnym atutem  
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Rödl & Partner jest digitalizacja i interdyscyplinarność, na które stawiamy, aby 
zapewnić klientom kompleksowe i spójne doradztwo – świadczone przez jeden podmiot 
i w całości nadzorowane przez dedykowanego opiekuna. 
 
Jak wygląda sytuacja na rynku audytorskim w Polsce?  
 
Magdalena Ludwiczak: Minione lata dla wszystkich branż, w tym również dla audytu 
były pełne wyzwań. Stanęliśmy przed koniecznością szybkiego dopasowania do 
zmieniającej się rzeczywistości. Warto podkreślić, że wymagania formalno-prawne 
stawiane spółkom audytorskim są mocno obciążające zarówno pod kątem terminowego 
ich przestrzegania, jak i stopnia skomplikowania przepisów. Mniejsze spółki 
audytorskie, chcąc sprostać wymaganiom informatycznym i postępowi 
technologicznemu muszą się konsolidować. Te najmniejsze, jednoosobowe firmy 
audytorskie, nieposiadające odpowiedniego oprogramowania i sprzętu z trudem 
przystosowują się do zmieniających się warunków, przestają być konkurencyjne i w 
konsekwencji rezygnują ze świadczenia usług. Tak więc, mobilność, szybkość, 
bezpieczeństwo danych finansowych oraz dążenie do niezmiennie wysokiej jakości 
doradztwa są i będą czynnikami prowadzącymi do konsolidacji lub nawet likwidacji 
mniejszych spółek audytorskich. 
 
Koszty prowadzenia działalności audytorskiej w Polsce w ostatnich latach wzrosły. Czy 
należy spodziewać się dalszego wzrostu, przekładającego się na wzrost cen za audyt?  
 
Magdalena Ludwiczak: Coraz bardziej widoczny jest rozdźwięk między dużymi firmami 
audytorskimi, a średnimi i małymi spółkami. Mniejsze spółki audytorskie muszą 
sprostać dodatkowym obciążeniom w postaci kosztów związanych z ubezpieczeniami, 
wdrażaniem systemu wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ) oraz ciągłym podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów. Dlatego ceny za badanie sprawozdań 
finansowych systematycznie rosną. Dodatkowo podaż audytorów na rynku pracy jest 
coraz mniejsza, a badanie spółek publicznych wiąże się coraz większym ryzykiem. 
Wzrost cen wynika bezpośrednio z utrzymania odpowiedniej jakości świadczonych 
usług. Podsumowując, wiedza i jakość kosztują, dlatego świadczenie usług audytorskich 
jest coraz bardziej cenne i cenione.  

 
Jaka jest główna grupa docelowa Waszych klientów?  
 
Therese Baginski: Obecnie Rödl & Partner świadczy usługi w 106 biurach w 48 krajach. 
Wyróżnia nas charakter współpracy w skali międzynarodowej. Nie jesteśmy siecią firm, 
a jednym przedsiębiorstwem. Rödl & Partner w Polsce pod względem liczby 
pracowników jest drugi na świecie w grupie, pod względem przychodów trzeci. 
Oferujemy kompleksową obsługę doradczą zarówno inwestorów zagranicznych, jak i 
przedsiębiorstw krajowych. Kładziemy nacisk na stronę praktyczną oraz indywidualne 
potrzeby klientów. Naszym celem jest bycie najlepszym doradcą firm z grupy tzw. 
Mittelstand, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, ale i dużych niemieckich firm 
rodzinnych, często notowanych na światowych giełdach papierów wartościowych. 
 
Magdalena Ludwiczak: Wyróżnia nas w szczególności doradztwo szyte na miarę dla 
przedsiębiorstw wywodzących się z obszaru niemieckojęzycznego, które szukają na 
polskim rynku partnera odpowiadającego w pełni ich potrzebom i standardom. 
 

 
  
 Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, Partner, Rödl & Partner Poznań  
 Therese Baginski, biegły rewident, Partner, Rödl & Partner Wrocław 
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