
30 lat Rödl & Partner w Polsce
#WeAreRoedl



Poznaj nas 
Rödl & Partner to ludzie #WeAreRoedl

Jesteśmy międzynarodową firmą, która doradza 
klientom na całym świecie – w 107 biurach 
w 50 krajach. Od 30 lat funkcjonujemy na rynku 
polskim. Doradzamy w obszarach – audyt, 
Business Process Outsourcing, podatki, prawo, 
consulting i finansowanie działalności, nowe 
technologie i cyberbezpieczeństwo.
 
  

https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/uslugi/bpo
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/uslugi/nowe-technologie-i-cyberbezpieczenstwo
https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/uslugi/nowe-technologie-i-cyberbezpieczenstwo


Jesteśmy z Wami od 30 lat. Nasza doradcza 
przygoda w Polsce rozpoczęła się w 1992 roku. 
Niezmiennie pomagamy międzynarodowym 
przedsiębiorstwom mierzyć się ze zmieniającą się 
rzeczywistością. Towarzyszymy Wam 
w podejmowaniu wyzwań, jakie stawia przyszłość.

30 LAT W POLSCE | 2022
Tworzymy przyszłość



Poznaj 
#RoedlFamily Gdańsk 

Dzięki strategicznemu 
rozlokowaniu biur – Gdańsk, 
Gliwice, Kraków, Poznań, 
Warszawa, Wrocław – zapewniamy 
łatwy dostęp do doradców i usług 
świadczonych we wszystkich 
regionach Polski.

Zobacz nasze lokalizacje i poznaj 
naszych doradców » 

Gliwice

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

https://www.youtube.com/watch?v=fX13KDUCJ1A&list=PLRFyryuChQjXJh6Pekc78gouq4zd7f_Jd
https://www.youtube.com/watch?v=NxXqG-Gl-v0&list=PLRFyryuChQjXJh6Pekc78gouq4zd7f_Jd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=A88Tjgjq_1M&list=PLRFyryuChQjXJh6Pekc78gouq4zd7f_Jd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=c1eqlUUep7I&list=PLRFyryuChQjXJh6Pekc78gouq4zd7f_Jd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Vwxe-uSgD_c&list=PLRFyryuChQjXJh6Pekc78gouq4zd7f_Jd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oM_hAy5gAOA&list=PLRFyryuChQjXJh6Pekc78gouq4zd7f_Jd&index=6


Wspieramy 
Ukrainę
Partnerzy podjęli decyzję o odwołaniu 
wspólnego świętowania 30-lecia 
Rödl & Partner w Polsce, by wesprzeć 
działania niosące pomoc objętej wojną 
Ukrainie. Przekazaliśmy darowiznę w 
wysokości 200 tys. zł, która została 
przeznaczona na zakup wyposażenia karetek 
pogotowia.

Przekazaliśmy darowiznę



Wspieramy 
Ukrainę
1 grudnia 2022 r. braliśmy udział w wyjątkowym wydarzeniu 
– konferencji „Komunikacja w życiu osoby 
z niepełnosprawnością”. Nasza Partnerka Therese Baginski 
przekazała kluczyki do dwóch karetek na ręce Yuri Tokara, 
Konsula Generalnego Ukrainy we Wrocławiu. 

W przekazaniu uczestniczyli również Jacek Sutryk, Prezydent 
Miasta Wrocławia, Aleksandra Ciechanowicz ze Stowarzyszenia 
Bonitum oraz Radosław Godula z Fundacji Help 22. 

Karetki dla Kijowa

https://www.facebook.com/StowarzyszenieBonitum?__cft__[0]=AZUGGVabfgfIKlFjRJSOPAyWEtQsmztAwXqgioPNZTMe_uQZEgusvl-4gb2QOwNKPLPfUWniLNg4hoHvag_XC1phT7WikjJDTB5IcsSa-We88qQmuvozoLdIsxY6bhBgJnYerwhoX-y5XhsF07jV3eGh8v3x5bh3OREfgmJQSo3ghC-kPKpyjwwGFWRXGSEyjc8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/StowarzyszenieBonitum?__cft__[0]=AZUGGVabfgfIKlFjRJSOPAyWEtQsmztAwXqgioPNZTMe_uQZEgusvl-4gb2QOwNKPLPfUWniLNg4hoHvag_XC1phT7WikjJDTB5IcsSa-We88qQmuvozoLdIsxY6bhBgJnYerwhoX-y5XhsF07jV3eGh8v3x5bh3OREfgmJQSo3ghC-kPKpyjwwGFWRXGSEyjc8&__tn__=-]K-R


Webinary – JUBILEUSZ Rödl & Partner 
Z okazji naszego Jubileuszu #30LatRoedlWPolsce przygotowaliśmy cykl bezpłatnych 
webinarów. Zobacz jak #dzielimySięWiedzą »

https://www.youtube.com/watch?v=-I_MERpKsJM&list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF&index=8
https://www.facebook.com/hashtag/30latroedlwpolsce?__eep__=6&__cft__[0]=AZV1nSkDxUpzISHW0If76DKGPbbU0TddL-MjdmZqgSSgQuxRyUIU0jWJ6hhWESsPNR8UFTvme9dF2bVGbAybByfws2ZtsIOPLaHHEqamc6Xv_uylXkFLLYQ5taeH3YHd1Dp0c2RlltjhmqttqfsXtVbBdxgqZYStOMO-ZLq8QFMkTFsFexK0wnImS94DD1W9Pzw&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=lJl99Dm-cRU&list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=peRMdjaMxdk&list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HIIrwb8mWHs&list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Nfujian2vnw&list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF&index=4


#RoedlKraków 
W 2022 r. przypada 30-lecie naszej obecności na polskim rynku oraz 26-lecie naszej działalności 
w Krakowie, co stanowiło dodatkowy powód do celebracji. 26 września 2022 r. uroczyście otworzyliśmy nasze nowe 
biuro w Krakowie. Na wydarzenie licznie przybyli: pracownicy, klienci, przedstawiciele – Konsulatu Republiki 
Federalnej Niemiec, biura regionalnego AHK w Katowicach, Domu Norymberskiego oraz Urzędu Stosunków 
Międzynarodowych Miasta Norymberga, Partnerzy Zarządzający oraz Partnerzy z Polski.



ZOBACZ OTWARCIE BIURA 
W KRAKOWIE | 26.09.2022 »

https://www.youtube.com/watch?v=wgRC8wPu4fU


DZIĘKUJEMY

LinkedIn | Facebook | Instagram | Twitter | roedl.pl

#30latRoedlWPolsce | #WeAreRoedl | #HaveYouMetRoedl

https://www.linkedin.com/company/2438117/admin/
https://www.facebook.com/roedl.und.partner.polska
https://www.instagram.com/roedlpoland/
https://twitter.com/RoedlPL
https://www.roedl.pl/pl/

