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Rödl & Partner i Castellers de Barcelona

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (siła, równowaga, odwaga i rozwaga) to hasło 
katalońskich castellerów, czyli budowniczych ludzkich wież, które opisuje cenione 
przez nich wartości. Na tych samych wartościach opierają się zasady działania 
firmy Rödl & Partner. Dlatego w maju 2011 nawiązaliśmy współpracę z Castellers 
de Barcelona, przedstawicielami stowarzyszenia, które kultywuje tradycję 
budowania wież z ludzi.

Rödl & Partner und die Castellers de Barcelona

„Força, Equilibri, Valor i Seny” (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische 
Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt 
uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner eine Kooperation 
mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de 
Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein aus Barcelona verkörpert neben 
vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.



Prof. Dr. Christian Rödl, Partner Zarządzający,  
adwokat, doradca podatkowy
Prof. Dr. Christian Rödl, Geschäftsführender Partner,  
LL.M. (Columbia University, New York),  
Rechtsanwalt, Steuerberater

„Tutaj liczy się każdy” – jak w wieży z ludzi, tak i w Rödl & Partner.

Wieże budowane z ludzi doskonale symbolizują kulturę firmy 
Rödl & Partner. Obrazują naszą filozofię opartą na poczuciu więzi, 
równowadze, odwadze i duchu pracy zespołowej. Pokazują drogę 
rozwoju osiąganego dzięki własnym siłom – drogę, która ukształtowała 
firmę Rödl & Partner jako międzynarodowego doradcę. 

Przedstawiając kulturę naszej firmy za pomocą wież budowanych 
z ludzi wysyłamy jasny przekaz – u nas liczy się każdy, jako członek 
zespołu jak również jako doradca naszych klientów. U nas każdy jest 
wartościowy i każdy ma swoją rolę do spełnienia. Właśnie dlatego 
wieże z ludzi idealnie oddają to, co naprawdę wyróżnia nas na tle 
konkurencji.

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unter- 
nehmenskultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie 
von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie 
veranschaulichen das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partner 
zu dem gemacht hat, was es heute ist. 

Die Wertschöpfung und Differenzierung unserer Marke sehen wir 
als entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Mit der Visualisierung 
unserer Unternehmenskultur durch die Menschentürme setzen wir 
ein klares Zeichen nach innen und außen. Denn „Jeder Einzelne 
zählt“ bei Rödl & Partner – im Miteinander und für die Beratung 
unserer Mandanten. Generationenübergreifend, im Team und als 
authentische Markenbotschafter.
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Rödl & Partner jest międzynarodową firmą świadczącą zinte-
growane usługi w obszarze audytu, doradztwa prawnego, 
doradztwa podatkowego, księgowości finansowej, 
obsługi kadr i płac oraz doradztwa biznesowego. Jesteśmy 
wszędzie tam, gdzie nasi klienci dostrzegają potencjał dla 
zaangażowania gospodarczego, służąc im radą i pomocą.  
W Polsce jesteśmy obecni od 25 lat. Korzystając z zebranego 
przez ten czas doświadczenia  oferujemy wszechstronne 
doradztwo w sześciu biurach Rödl & Partner w Gdańsku, 
Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Rödl & Partner  ist ein internationales Unternehmen, das integrier-
te Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Rechtsberatung, 
Steuerberatung, Steuerdeklaration und Business Process Out-
sourcing, Unternehmens- und IT-Beratung sowie Wirtschaft-
sprüfung erbringt. Wir sind überall dort vertreten, wo die Mandan-
ten Potenzial für ihren wirtschaftlichen Einsatz sehen – dabei stehen 
wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite. In Polen sind wir bereits seit 
25 Jahren präsent. Dank der in dieser Zeit gesammelten Erfahrung 
bieten wir umfassende Beratung in sechs Büros von Rödl & Partner 
(Breslau, Danzig, Gleiwitz, Krakau, Posen und Warschau) an.

Dane na 1 maja 2017 r. 
Angaben zum 1. Mai 2017

2017 108 Biur/Büros
50 Krajów
50 Länder

4500 
Pracowników
Mitarbeiter

Fakty w pigułce:
Fakten auf einen Blick:

1977
Norymberga

Nürnberg
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Strategia CSR Rödl & Partner w Polsce

Charakter działalności prowadzonej przez Rödl & Partner 
determinuje obszary, na których koncentrujemy się planując  
i realizując działania związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu (CSR). Działania te są nieodłącznym elementem 
prowadzonej przez nas działalności biznesowej, opierającej się 
na uczciwości, wzajemnym zaufaniu wszystkich stron, dbaniu  
o interesy naszych klientów i pracowników.

CSR-Strategie von Rödl & Partner Polen

Der Charakter der von Rödl & Partner ausgeübten Tätigkeit 
determiniert die Bereiche, auf die wir uns bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen konzentrieren, die mit der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibi-
lity – CSR) verbunden sind. Diese Maßnahmen sind ein untrenn- 
bares Element unserer Geschäftstätigkeit, die sich auf Ehrlich- 
keit, gegenseitiges Vertrauen aller Parteien und die Sorge für die 
Interessen unserer Mandanten und Mitarbeiter stützt.

Therese Baginski, biegły rewident, Partner
Therese Baginski, Wirtschaftsprüferin (PL), Partnerin

Postawą sukcesu Rödl & Partner w Polsce są nasi pracownicy. Dla-
tego od samego początku przykładamy ogromną wagę zarówno 
do ich rozwoju merytorycznego, harmonijnego łączenia życia pry-
watnego z zawodowym, jak również do promocji zdrowego trybu 
życia wśród pracowników. Jesteśmy otwarci na dialog, regularne 
poznawanie zdania i potrzeb pracowników, chętnie wspieramy ich 
inicjatywy – od zawodów sportowych, przez udział w akcjach chary-
tatywnych po usprawnienia we wspólnym środowisku pracy. 

Die Grundlage des Erfolgs von Rödl & Partner in Polen sind unsere 
Mitarbeiter. Deswegen war es für uns von Beginn an sehr wichtig, 
dass sie ihre Fachkenntnisse vertiefen und ihr Berufsleben harmo-
nisch mit ihrem Privatleben verbinden, des Weiteren machen wir 
uns dafür stark, dass unsere Mitarbeiter einen gesunden Lebensstil 
führen. Wir sind offen für den Dialog, und lernen gerne die Meinung 
und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter kennen. Wir unterstützen 
ihre Initiativen – von Sportwettbewerben, über die Teilnahme an  
karitativen Veranstaltungen bis hin zur Optimierung des gemeinsamen 
Arbeitsumfelds.

W tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” docenione zostały 
działania Rödl & Partner związane z wdrożeniem struktury zarządzania i strategii CSR. 
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Rödl & Partner zawdzięcza sukces pracownikom i partnerom  
na całym świecie. To dzięki ich zaangażowaniu udaje się osiągać 
coraz ambitniejsze cele, stale się rozwijać i pracować na sukces 
naszych Klientów na całym świecie. W Polsce jesteśmy obecni 
25 lat (od 1992 roku) i od samego początku przywiązujemy 
ogromną wagę do tego, żeby pracownicy mieli komfortowe 
warunki pracy, szerokie możliwości rozwoju, jak również, żeby 
praca nie przeszkadzała im w życiu pozazawodowym (work-life 
balance). Oferujemy różne formy zatrudnienia, w niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz na podstawie umowy o telepracę.

 Rödl & Partner verdankt seinen Erfolg seinen Mitarbeitern 
und Partnern weltweit. Dank ihrem Engagement ist es möglich, 
immer ehrgeizigere Ziele zu erreichen, die eigene Entwicklung 
stetig voranzutreiben und so auf den Erfolg unserer Mandanten 
auf der ganzen Welt hinzuarbeiten. In Polen sind wir schon seit 
25 Jahren – seit 1992 – präsent. Von Anfang an war es uns sehr 
wichtig, unseren Mitarbeitern komfortable Arbeitsbedingungen 
und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, aber 
auch, dass ihre Arbeit ihr Privatleben nicht stört (Work-Life-Ba-
lance). Wir bieten diverse Beschäftigungsformen an – sowohl 
Teilzeitbeschäftigung als auch Telearbeit.

In der diesjährigen Ausgabe des Berichts „Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung in Polen 
2016. Gute Praktiken” wurden Maßnahmen von Rödl & Partner im Bereich der Einführung  

der Verwaltungs- und Strategiestruktur gewürdigt.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu  
w Rödl & Partner
Rödl & Partner to firma o międzynarodowym zasięgu, obecna na 
rynku od ponad 40 lat. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzial-
ności, którą pociąga za sobą tak szeroki zakres działań. 
Rödl & Partner globalnie zwraca szczególną uwagą na wpływ, 

jaki działania firmy mają na środowisko i lokalne społeczności. 
Dokładamy wszelkich starań, aby był to wpływ pozytywny 
— wsparcie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej, 
lokalnej oraz osobistej. Aby zrealizować ten postulat,  
Rödl & Partner wdraża strategię zrównoważonego rozwoju 
w swojej polityce wewnętrznej i w kontaktach z dalszym 
i bliższym otoczeniem.

CSR w Rödl & Partner

Partner odpowiedzialny 
za CSR

Grupa robocza 
d.s. CSR

Koordynatorzy CSR

Partner, der für CSR 
zuständig ist

CSR-Arbeitsgruppe

CSR-Koordinatoren

CSR bei Rödl & Partner
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Soziale Verantwortung der  
Unternehmen bei Rödl & Partner
Rödl & Partner ist ein internationales Unternehmen, das 
seit über 40 Jahren auf dem Markt besteht. Wir sind uns der 
Verantwortung bewusst, die mit einem so breiten Spektrum an 
Tätigkeiten einhergeht. Rödl & Partner legt weltweit besonderes 

Augenmerk auf den Einfluss, den die Tätigkeit des Unternehmens 
auf die Umwelt und auf lokale Gemeinschaften hat. Wir setzen 
alles daran, dass dieser Einfluss positiv ist – und unterstützen eine 
ausgeglichene Entwicklung auf globaler, lokaler und persönlicher 
Ebene. Zu diesem Zweck führt Rödl & Partner in seine interne 
Politik sowie bei Kontakten mit dem näheren und weiteren 
Umfeld die Strategie der ausgeglichenen Entwicklung ein.
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Wiarygodność – przejrzysta współpraca  
z klientami i kooperantami

W kontaktach z klientami, jak również z dostawcami i kooperantami, 
priorytetem Rödl & Partner jest uczciwe informowanie na 
temat prowadzonych usług, zasad współpracy, wynagrodzenia, 
odpowiedzialności. Dbamy o zrozumiałe i przystępnie sformułowane 
warunki umów. Troska o uczciwe i jasne zasady współpracy jest  dla 
nas fundamentem budowanych relacji.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

Jednym ze sposobów redystrybuowania naszych sukcesów 
są usługi, które często świadczymy pro bono organizacjom 
społecznym. Dotyczy to przede wszystkim badań audytorskich 
sprawozdań finansowych (np. stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce, fundacja Promyk Słońca) oraz doradztwa prawnego  
i podatkowego (np. StartLine Foundation).

Glaubwürdigkeit – transparente Zusammen- 
arbeit mit Mandanten und Geschäftspartnern

Bei Kontakten mit Mandanten wie auch mit Lieferanten und 
Geschäftspartnern stehen ehrliche Informationen über die an-
gebotenen Dienstleistungen, die Zusammenarbeitsgrundsätze, 
die Vergütung, die Verantwortung etc. für Rödl & Partner an 
oberster Stelle. Wir legen Wert auf eine verständliche und klare 
Formulierung der Vertragsbedingungen. Die Sorge um ehrliche 
und klare Grundsätze der Zusammenarbeit stellt für uns das 
Fundament der zu knüpfenden Beziehung dar.

Austausch von Wissen und Erfahrung

Unsere Erfolge teilen wir auf verschiedene Art und Weise, u.a. 
mithilfe von Dienstleistungen, die wir oft pro bono an gesell-
schaftliche Organisationen erbringen. Dies betrifft vor allem die 
Jahresabschlussprüfung (z.B. Vereinigung SOS Wioski Dziecię-
ce, Stiftung Promyk Słońca) sowie Rechts- und Steuerberatung 
(z.B. StartLine Foundation).
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Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, Partner
Magdalena Ludwiczak
Wirtschaftsprüferin (PL), Partnerin

Każdy jubileusz jest okazją do podsumowań i oceny dotychczasowych 
osiągnięć. W ciągu 25 lat obecności Rödl & Partner na polskim rynku 
spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy stali się naszymi klienta-
mi i partnerami biznesowymi. Chcemy przede wszystkim serdecznie 
podziękować wszystkim klientom, bez których nasza działalność nie 
miałaby sensu. To dzięki ich zaufaniu możemy się rozwijać, usprawniać 
działania i poprawiać jakość naszych usług. Ten kredyt zaufania spłaca-
my nie tylko Klientom – na ile to możliwe, wspieramy także inicjatywy 
pomagające najbardziej potrzebującym osobom, wspieramy organiza-
cje społeczne, szczególnie zajmujące się dziećmi i młodzieżą.

Jedes Jubiläum bietet Gelegenheit, sich einen Überblick über die 
bisherigen Erfolge zu verschaffen und sie zu bewerten. In 25 Jahren 
der Aktivitäten von Rödl & Partner auf dem polnischen Markt haben 
wir viele tolle Menschen getroffen, die zu unseren Mandanten und 
Geschäftspartnern geworden sind. Vor allem möchten wir uns bei allen 
unseren Mandanten herzlich bedanken, weil unsere Tätigkeit ohne sie 
sinnlos wäre. Dank ihrem Vertrauen können wir uns entwickeln sowie 
unsere Aktivitäten und die Qualität unserer Dienstleistungen verbessern. 
Wie erweisen uns dieses Vertrauensvorschusses als würdig und geben 
nicht nur unseren Mandaten etwas zurück. Soweit möglich unterstützen 
wir Aktionen für die bedürftigsten Personen und gesellschaftliche 
Organisationen, insbesondere für die Kinder- und Jugendhilfe.
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Równość szans – poszanowanie 
praw człowieka

Zarówno w polityce wewnętrznej firmy, jak i we wszelkich 
kontaktach zewnętrznych wdrażamy politykę równości szans 
i poszanowania praw człowieka. Wewnątrz organizacji oznacza 
to przede wszystkim bezwzględny zakaz dyskryminacji 
(m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, formę 
i wymiar zatrudnienia) i działania wspierające grupy potencjalnie 
dyskryminowane.

Chancengleichheit – Respekt  
der Menschenrechte

Sowohl in der internen Unternehmenspolitik als auch in allen ex-
ternen Kontakten verfolgen wir die Politik der Chancengleichheit 
und des Respekts der Menschenrechte. Intern bedeutet dies vor al-
lem das bedingungslose Verbot der Diskriminierung (u.a. aufgrund 
von Geschlecht, Alter, Behinderung, Beschäftigungsform) sowie 
Maßnahmen, die potentiell diskriminierte Gruppen unterstützen.

Należymy do/Wir sind Mitglied
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Przekazywanie wiedzy i edukacja 

Pracownicy Rödl & Partner stanowią interdyscyplinarny zespół 
doświadczonych ekspertów, którzy wspierają klientów w ich 
działaniach i chętnie dzielą się wiedzą. 

Publikacje

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wyjaśnianie zawiłości 
rozwiązań prawnych i ich praktyki uważamy za swój obowiązek. 
Do naszych klientów i subskrybentów rozsyłamy tematyczne 
newslettery oraz prawno-podatkowy biuletyn informacyjny, 
organizujemy ponadto regularne szkolenia dla klientów i osób 
zainteresowanych – „Spotkajmy się w Rödl & Partner”. Eksperci 
publikują w prasie artykuły dotyczące najistotniejszych zmian 
prawnych, aktualnych wątpliwości i praktyk z nimi związanych, 
są zapraszani do mediów oraz na specjalistyczne konferencje, 
spotkania i seminaria. Regularnie wydajemy także publikacje 
książkowe związane z konkretnymi ustawami, publikacje 
związane z podatkami itp. Wiele artykułów zamieszczamy na 
stronie www.roedl.pl w zakładce „Warto wiedzieć”, dzięki 
czemu są one ogólnodostępne.

Weitergeben von Wissen und Ausbildung 

Die Mitarbeiter von Rödl & Partner bilden ein interdisziplinäres 
Team erfahrener Experten, welche die Mandanten bei deren 
Handlungen unterstützen und ihr Wissen gerne weitergeben. 

Publikationen

Es ist unsere Pflicht, Wissen und Erfahrung weiterzugeben und 
komplizierte rechtliche Lösungen sowie deren Praxis zu erläu-
tern. Wir versenden an unsere Mandanten und Abonnenten 
thematische Newsletter sowie ein steuerrechtliches Informa-
tionsbulletin, ferner organisieren wir regelmäßige Schulun-
gen für Mandanten und Interessenten – „Treffen wir uns bei  
Rödl & Partner”. Unsere Experten veröffentlichen oft Pressear-
tikel zu den wichtigsten Rechtsänderungen, aktuellen Zweifeln 
sowie der damit verbundenen Praxis; sie werden ins Radio und 
ins Fernsehen, auf spezialisierte Konferenzen, Treffen oder Se-
minare eingeladen. Regelmäßig veröffentlichen wir Buchausga-
ben zu konkreten Gesetzen sowie Publikationen zu steuerlichen 
Themen usw. Viele Artikel sind auch auf unserer Internetseite 
www.roedl.pl unter der Rubrik „Gut zu wissen“ (poln. „Warto 
wiedzieć”) allgemein zugänglich.

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH  
doradca podatkowy, radca prawny, Partner

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest dobrą praktyką 
profesjonalistów. W Rödl & Partner przykładamy znaczną wagę 
do dzielenia się informacją, komentarzem, do systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników, jak również przyszłych 
adeptów sztuki doradczej, w szczególności studentów, a także do 
szkoleń obecnych i potencjalnych klientów. Udaje się nam to reali- 
zować m.in. dzięki regularnie organizowanym konferencjom, 
szkoleniom, spotkaniom oraz eksperckim publikacjom książkowym 
i komenta-rzom w mediach.

Wissens- und Erfahrungsaustausch ist eine gute Praxis der Fachleute. 
Bei Rödl & Partner legen wir großen Wert auf den Austausch von 
Informationen, Kommentaren, die ständige Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter und angehender Berater, insbesondere Studenten, sowie 
Schulungen für jetzige und potentielle Mandanten. Es gelingt uns, 
dies zu realisieren, u.a. durch regelmäßige Veranstaltung von Konfe-
renzen, Schulungen und Treffen sowie durch Fachpublikationen und 
Kommentare in den Medien.

Prof. Dr. habil. Marcin Jamroży
Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner
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Przekazywanie wiedzy i edukacja/Weitergeben von Wissen und Ausbildung
publikacje książkowe • artykuły w mediach • seminaria i konferencje • szkolenia • warsztaty dla studentów • płatne praktyki i staże
Buchpublikationen • Presseartikel • Seminare und Konferenzen • Schulungen • Workshops für Studierende  

• entgeltliche Praktika und Berufspraktika

Działania skierowane do studentów

Rödl & Partner współpracuje ponadto z kołami naukowymi 
działającymi przy uczelniach wyższych. Pracownicy Rödl & Parter 
kilka razy do roku prowadzą na uczelniach warsztaty i wykłady 
dotyczące zagadnień prawnych, księgowych czy ekonomicznych. 

Program praktyk

Rödl & Partner oferuje płatne merytoryczne praktyki studenckie. 
Praktykant pracuje pod opieką doświadczonego pracownika  
i  wspierając bieżące zadania zespołu zapoznaje się ze specyfikę 
pracy w danym dziale. Wielu naszych praktykantów po odbytej 
praktyce dostaje propozycję zatrudnienia. Mają oni również 
możliwość przejścia do innego działu.

An Studierende gerichtete Maßnahmen 

Rödl & Partner arbeitet mit studentischen Forschungsgruppen 
an Hochschulen zusammen. Die Mitarbeiter von Rödl & Parter 
halten mehrmals im Jahr Workshops und Vorlesungen zu 
rechtlichen, buchhalterischen und wirtschaftlichen Themen an 
Hochschulen ab.

Praktika-Programm

Rödl & Partner bietet entgeltliche, praxisbezogene Studentenprak-
tika an. Der Praktikant wird bei der Arbeit von einem erfahrenen 
Mitarbeiter betreut, unterstützt laufende Aufgaben des Teams und 
lernt die Spezifik der Arbeit in der betreffenden Abteilung kennen. 
Vielen unserer Praktikanten wird nach dem Praktikum eine  
Arbeitsstelle bei Rödl & Partner angeboten. Nach absolviertem Prakti- 
kum haben sie auch die Möglichkeit, die Abteilung zu wechseln.
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Ekologiczne biuro Rödl & Partner

Społeczna  odpowiedzialność biznesu to również codzienna troska 
o wpływ na środowisko. Dlatego we wszystkich biurach istotnym 
elementem prowadzonej działalności jest dbałość o ekologię – 
unikanie zbędnego drukowania oraz sukcesywne odchodzenie 
od papierowej dokumentacji na rzecz elektronicznej. Od wielu lat 
wprowadzamy narzędzia, które pozwalają nam na ograniczenie 
papierowej dokumentacji wewnątrz firmy i w komunikacji  
z klientami. Ważna jest również minimalizacja zużycia energii 
elektrycznej. 

Ökologisches Büro von Rödl & Partner

Soziale Verantwortung der Unternehmen bedeutet auch die 
tagtägliche Sorge um die Umweltbelastung. Daher gehen wir 
in unseren sämtlichen Büros umweltbewusst vor, insbesondere 
vermeiden wir unnötiges Drucken und gehen allmählich von der 
Dokumentation in Papierform zur elektronischen Dokumentation 
über. Seit mehreren Jahren führen wir Werkzeuge ein, die es uns 
erlauben, Papierdokumente intern und in der Kommunikation 
mit den Mandanten zu beschränken. Wichtig ist auch die 
Minimierung des Stromverbrauchs.

Liliane Preusser, Partner
Liliane Preusser, Partnerin

Rödl & Partner to nie tylko działanie na dużą skalę, to również co-
dzienne funkcjonowanie naszych biur, które ma wpływ na otaczającą 
rzeczywistość. Od lat efektywnie wdrażamy oraz promujemy narzę-
dzia, pozwalające minimalizować konieczność drukowania i zużycia 
papieru (elektroniczny obieg dokumentów). Obecnie w kolejnych 
oddziałach wdrażamy projekty ekologiczne, mające na celu minima-
lizowanie śladu węglowego naszych biur. Dużą wagę przykładamy 
do edukowania pracowników w tym zakresie oraz rozmawiania 
z nimi na temat możliwych rozwiązań, które sprawią, że nasze biura 
staną się bardziej „zielone”.

Rödl & Partner das sind nicht nur groß angelegte Projekte, sondern 
auch unser täglicher Büroalltag, der sich auf unsere Wirklichkeit 
auswirkt. Seit Jahren ergreifen und fördern wir Maßnahmen, die es 
uns erlauben, den Einsatz von Druckern und den Papierverbrauch 
zu minimieren (elektronischer Dokumentenumlauf). Wir sind dabei, 
in immer mehr Büros ökologische Projekte zur Minimierung unseres 
CO2-Fußabdrucks einzuführen. Wir legen großen Wert auf die 
diesbezügliche Aufklärung der Mitarbeiter und besprechen mit 
ihnen mögliche Lösungen, damit unsere Büros „grüner” werden.
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Eko biuro 
we Wrocławiu

Regulamin  
ekologicznego 

biura
Warsztaty wpro-
wadzające – po 
co nam ekologia 
w biurze i jak ją 

wdrażać

Oszczędzanie 
papieru – jak 
oduczyć się 
drukować?

Cotygodniowy 
mail z propozycją 

ekologicznego 
działania na dany 

tydzień

Segregacja  
śmieci 

Oszczędzanie 
wody i energii

Wyposażenie bi-
ura: sprzęt klasy 
energetycznej 

A++

Umweltbewusstes 
Büro in Breslau

Ordnung des 
umweltbewuss-

ten Büros

Wöchentliche 
E-Mail mit einer 
umweltbewuss-
ten Maßnahme 

für die betreffen-
de Woche

Einführungs-
workshops – 

Wozu brauchen 
wir Ökologie 
im Büro und 
wie ist diese 
umzusetzen?

Papier sparen – 
wie können wir 
uns das Drucken 
abgewöhnen?

Mülltrennung 

Sparen von  
Wasser und 

Energie

Büroausstattung: 
Geräte der  

Energieklasse 
A++

Ponadto na przełomie roku 2016 i 2017 w biurze we Wrocławiu 
wdrożony został projekt w pełni ekologicznego biura, który 
planujemy rozszerzyć również na inne lokalizacje.

Um die Jahreswende 2016/2017 wurde im Büro in Breslau das 
Projekt eines vollständig ökologischen Büros eingeleitet, das 
künftig auf sonstige Standorte erweitert werden soll.
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Nagrody/Auszeichnungen

Work-life balance

W Rödl & Partner zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne 
dla rozwoju zawodowego jest znalezienie równowagi 
między pracą, a życiem prywatnym i wypoczynkiem. 
Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym 
pracownikom nie tylko bezpieczne i komfortowe warunki 
pracy, lecz również możliwości realizowania swoich potrzeb 
i pasji w innych obszarach. 

Work-life balance

Wir bei Rödl & Partner sind uns darüber im Klaren, wie wichtig für 
das berufliche Fortkommen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Arbeit, Privatleben und Erholung ist. Deshalb tun wir alles in unserer 
Macht stehende, um unseren Mitarbeitern nicht nur sichere und 
komfortable Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, sondern 
ihnen auch die Möglichkeit zu eröffnen, ihren Bedürfnissen und 
Leidenschaften auf anderen Gebieten nachzugehen.

  

Rödl & Partner 

Oświadczamy, że posiadacz certyfikatu o numerze 000980

000980/11.12.2013
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Sport i zdrowie

Pracownicy Rödl & Partner mają dostęp do bogatego pakietu 
socjalnego, który obejmuje prywatną opiekę medyczną i kartę 
uprawniającą do korzystania z licznych obiektów sportowych. 
Regularnie organizowane są wydarzenia integracyjne  
w poszczególnych biurach, firma wspiera również aktywność 
sportową pracowników – w barwach Rödl & Partner  
występują uczestnicy biegów indywidualnych i zespołowych 
(na 10 km, półmaratony, maratony, sztafety). Firma wspiera 
zakładanie drużyn piłkarskich oraz inne wspólne aktywności 
sportowe.

Fit bleiben!

Den Mitarbeitern von Rödl & Partner werden vielfältige  
Sozialleistungen angeboten, die u.a. private medizinische 
Fürsorge sowie eine Karte, die zur Nutzung vieler sportlicher 
Objekte berechtigt, umfassen. 

In allen unseren Büros werden regemäßig Integrationsver-
anstaltungen organisiert. Rödl & Partner unterstützt darüber 
hinaus die sportlichen Aktivitäten seiner Mitarbeiter – unter 
dem Logo von Rödl & Partner treten sie bei individuellen oder 
bei Teamläufen an (über 10 km, Halbmarathons, Marathons, 
Staffelläufe). Das Unternehmen unterstützt auch die Grün-
dung von Fußballmannschaften sowie andere gemeinsame 
Sportaktivitäten.
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Komunikacja:

Jednym z naszych priorytetów jest regularna i angażująca wszystkich chętnych komunikacja w firmie. Podstawowe kanały komunikacji 
wewnętrznej w Rödl & Partner to:

 > Intranet: 
 » informacje i dokumenty przydatne w codziennej pracy,
 » aktualności związane z życiem firmy,
 » osiągnięcia i publikacje  pracowników.

 > Interny – listy do pracowników z informacjami dotyczącymi:
 » zmian w firmie,
 » nowych pracowników,
 » codziennej pracy i procedur,
 » rekrutacji wewnętrznych.

 > Rödl Emotion – wydawany kwartalnie magazyn pracowników 
Rödl & Partner w Polsce
 » pracownicy mają możliwość publikowania własnych 

artykułów w magazynie, każda publikacja premiowana 
jest dwuosobowym zaproszeniem do kina.  

Aneta Majchrowicz-Bączyk, radca prawny, Partner
Aneta Majchrowicz-Bączyk, Rechtsanwältin (PL), Partnerin

Jako firma o niemieckim rodowodzie przykładamy wagę do społecz-
nej odpowiedzialności i dialogu, a w naszej codziennej działalności 
podkreślamy znaczenie współpracy międzynarodowej, zarówno dla 
gospodarki, państwa i społeczeństwa. Naszym naturalnym partne-
rem są firmy niemieckie, jednak nie ograniczamy się tylko do tego 
kierunku. Rödl & Partner należy do licznych izb i stowarzyszeń, które 
wspierają transgraniczne inwestycje oraz przekazywanie wiedzy i do-
świadczenia.

Als Firma deutschen Ursprungs legen wir großen Wert auf Sozialveran-
twortung und Dialog. Wir betonen in unserem Arbeitsalltag die Bedeut- 
ung der internationalen Zusammenarbeit – sowohl für die Wirtschaft als 
auch für den Staat und die Gesellschaft. Unsere natürlichen Partner sind 
deutsche Firmen, aber wir beschränken uns nicht nur auf diese Richtung.  
Rödl & Partner ist Mitglied zahlreicher Kammern und Vereine, die die grenz- 
überschreitenden Investitionen sowie den Austausch von Kenntnissen 
und Erfahrungen unterstützen.

 > Rozmowy roczne – to specyficzna forma komunikacji 
wewnętrznej, która ma dyskretny i poufny charakter. Co 
roku każda osoba pracująca w Rödl & Partner odbywa 
ze swoim przełożonym rozmowę, podczas której ma 
możliwość podzielić się swoimi spostrzeżeniami, planami, 
wątpliwościami, porozmawiać o mocnych i słabych 
stronach zarówno swoich, jak i zespołu, w którym pracuje.  

 > Ankieta satysfakcji pracowników – anonimowe badanie 
pozwalające pracownikom podzielić się swoimi refleksjami 
na temat środowiska pracy i zadowolenia z pracy w różnych 
jej aspektach.



18

Kommunikation:

Eine unserer Prioritäten stellt die regelmäßige Kommunikation im Unternehmen dar, die alle Interessenten engagiert. Wichtigste 
Kanäle der internen Kommunikation bei Rödl & Partner:

 > Intranet:
 » Informationen und Dokumente, die bei der täglichen  

Arbeit nützlich sind;
 » Neuigkeiten aus dem Unternehmensleben;
 » Erfolge und Publikationen der Mitarbeiter.

 > Interns – Briefe an Mitarbeiter mit Informationen zu:
 » Änderungen im Unternehmen;
 » Neuen Mitarbeitern;
 » Täglicher Arbeit und den Verfahren;
 » Interner Rekrutierung.

 > Rödl Emotion – vierteljährlich herausgegebenes Magazin der 
Mitarbeiter von Rödl & Partner Polen
 » Mitarbeiter können eigene Artikel im Magazin veröffentli-

chen, für jede Publikation gibt es zwei Kinotickets.  

 > Jahresgespräche – spezifische Form der internen Kom-
munikation, die diskret und vertraulich ist. Jedes Jahr hält 
jede bei Rödl & Partner beschäftigte Person mit ihrem  
Vorgesetzten ein Gespräch ab, bei dem sie die Möglich-
keit hat, ihre Anmerkungen, Pläne und Zweifel zu teilen  
sowie über ihre Stärken und Schwächen, aber auch die des  
Teams in dem sie arbeitet, zu sprechen.   

 > Fragebogen zur Mitarbeiterzufriedenheit – anonyme  
Untersuchung, die es den Mitarbeitern erlaubt, ihre  
Reflexionen zum Arbeitsumfeld und zur Arbeitszufrieden- 
heit in diversen Aspekten zu teilen.
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Wspieranie kultury i sztuki

Od początku obecności w Polsce inwestowaliśmy nie tylko  
w rozwój naszej firmy, lecz również w rozwój kultury i sztuki. 
We wszystkich biurach Rödl & Partner w Polsce zawsze gościły 
i goszczą dzieła sztuki. 

Na przestrzeni lat udało nam się poprzez organizację 
wernisaży wesprzeć szereg artystów sztuk plastycznych, m.in.:  
Piotra Czaprackiego, Jacka Gramatykę, Ulego Hackenbrucha, 
Ewę Jankowską, Artura Kardamasza, Rafała Nowaka, Beatę 
Pendowską, Jerzego Piotrowicza, Klaudię Rabendę-Ładziak, 
Michała Sikorskiego, Michała Smółkę, Mariannę Sztymę, Kata-
rzynę Wrocławską, Krzysztofa Zwierz Cioka. Wystawy malarstwa 
były wielokrotnie orgaznizowane w poznańskim biurze  
Rödl & Partner, wspieraliśmy również wydarzenia organizowane 
w galeriach i muzeach. 

Unterstützung von Kunst und Kultur

Von Anfang an unserer Tätigkeit in Polen haben wir nicht nur 
in die Entwicklung unseres Unternehmens investiert, sondern 
auch in die Entwicklung von Kunst und Kultur. Schon immer 
waren in den Büros von Rödl & Partner Polen Kunstwerke zu 
finden – so ist es auch heute noch. Im Laufe der Jahre konnten 
wir zahlreiche Künstler durch die Organisation von Vernissagen 
unterstützen, u.a.: Piotra Czaprackiego, Jacka Gramatykę, 
Ulego Hackenbrucha, Ewę Jankowską, Artura Kardamasza, 
Rafała Nowaka, Beatę Pendowską, Jerzego Piotrowicza, Klaudię 
Rabendę-Ładziak, Michała Sikorskiego, Michała Smółkę, 
Mariannę Sztymę, Kata-rzynę Wrocławską, Krzysztofa Zwierz 
Cioka. Malerei-Ausstellungen wurden oft im Posener Büro von 
Rödl & Partner organisiert, wir haben auch Veranstaltungen in 
Galerien oder Museen unterstützt.

Renata Kabas-Komorniczak  
doradca podatkowy, Partner
Renata Kabas-Komorniczak,
Steuerberaterin (PL), Partnerin

Uważamy, że sukcesem trzeba się dzielić, że każde działanie w ja-
kiś sposób do nas wraca. Na wiele możliwych sposobów staramy 
się wspierać organizacje pozarządowe, instytucje opiekuńcze i kul-
turalne oraz artystów. Celem naszej pracy nie jest zysk finansowy, 
lecz pomnażanie wspólnego dobra i wspieranie zrównoważonego 
rozwoju społeczeństwa i każdej jednostki.  Wartości tworzące firmę 
Rödl & Partner to przede wszystkim wiara w wartość synergii, pracy 
zespołowej, akceptacji dla różnorodności.

Wir glauben, dass der Erfolg geteilt werden muss. Jede Handlung 
kommt irgendwie zu uns zurück. Wir bemühen uns, Nicht-Regierungs- 
organisationen, Wohlfahrts- und Kultureinrichtungen sowie Künst-
ler auf möglichst vielfältige Weise zu unterstützen. Das Ziel unserer 
Arbeit ist nicht finanzieller Gewinn, sondern Förderung des Gemein- 
wohls und der nachhaltigen Entwicklung – sowohl der Gesellschaft 
als auch jedes Individuums.  Die Werte, die das Unternehmen  
Rödl & Partner formen, sind vor allem Glauben an Synergie und 
Teamarbeit sowie Akzeptanz von Unterschiedlichkeit.
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Wspieramy wiele wydarzeń związanych z kulturą, np. organizo-
wany corocznie w całej Polsce Tydzień Filmu Niemieckiego. Jako 
firma niemieckiego pochodzenia chętnie wspieramy również 
wszystkie wydarzenia związane z promowaniem kultury niemie-
ckiej w Polsce i polskiej w Niemczech. Ściśle współpracujemy 
z Domem Norymberskim, w siedzibie którego mieści się 
nasze krakowskie biuro. Ponadto chętnie uczestniczymy jako 
współorganizator w wydarzeniach związanych ze współpracą 
polsko-niemiecką.

Mamy na koncie również współpracę z muzykami, wsparliśmy 
wydanie płyty String Big Band i na przestrzeni lat wielokrotnie 
współpracowaliśmy przy okazji organizowania koncertów, 
szczególnie jazzowych. Często były to koncerty o charakterze 
charytatywnym.

Wir fördern finanziell diverse kulturelle Veranstaltungen,  
z.B. die Woche des deutschen Kinos (poln. Tydzień Filmu Nie-
mieckiego), die jedes Jahr in ganz Polen stattfindet. Als ein Un-
ternehmen mit deutschen Wurzeln unterstützen wir gerne auch 
alle Veranstaltungen, die das Verständnis der deutschen Kultur 
in Polen und umgekehrt, der polnischen Kultur in Deutschland, 
fördern. Wir arbeiten eng mit dem Nürnberger Haus zusam-
men, in dem sich unser Büro in Krakau befindet. Außerdem 
nehmen wir gerne als Mitveranstalter an Events teil, die mit der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit verbunden sind.

Auch Musiker kommen nicht zu kurz – wir unterstützten die 
Herausgabe der Platte von der String Big Band, und im Laufe 
der Jahre haben wir mehrmals bei der Organisation von Kon-
zerten – insbesondere Jazzkonzerten – mitgewirkt. Oft waren 
dies karitative Veranstaltungen.
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Kartka świąteczna Rödl & Partner

Z okazji świąt Bożego Narodzenia od 2011 roku organizujemy 
konkurs na kartkę świąteczną. Każdego roku do udziału 
w konkursie zapraszamy dzieci z innego domu dziecka, 
położonego w pobliżu jednego z biur Rödl & Partner w Polsce 
(Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław). 
Podopieczni wybranej  placówki tworzą dla nas prace 
plastyczne nawiązujące do motywu anioła. Następnie wszystkie 
prace biorą udział w konkursie. Po wyłonieniu zwycięskiej 
pracy przedstawiciele biura Rödl & Partner odwiedzają dzieci 
w wybranej placówce i wręczają im nagrody za udział w konkursie 
oraz świąteczne upominki.  Dodatkowo placówka otrzymuje od 
Rödl & Partner środki finansowe, które przeznacza na wycieczkę 
dla swoich podopiecznych lub inne pilne potrzeby. Wyłoniona 
w konkursie zwycięska praca jest drukowana na firmowej kartce 
świątecznej i wysyłana z życzeniami świątecznymi do klientów, 
współpracowników i partnerów firmy Rödl & Partner. Informacja 
na temat konkursu i zwycięskiego projektu przekazywana jest 
wszystkim pracownikom firmy oraz wszystkim adresatom 
świątecznych kartek. 

W latach poprzedzających rozpoczęcie współpracy z domami 
dziecka nasze kartki tworzyli artyści, których twórczość 
wcześniej wpieraliśmy.
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Weihnachtskarte von Rödl & Partner

Zu Weihnachten veranstalten wir seit 2011 einen Malwett- 
bewerb um die Weihnachtskarte. Jedes Jahr laden wir zur 
Teilnahme Kinder aus einem anderen Kinderheim in der Nähe 
eines der Büros von Rödl & Partner in Polen (Breslau, Danzig, 
Gleiwitz, Krakau, Posen, Warschau) ein. Die Kinder aus der 
gewählten Einrichtung schaffen für uns Kunstwerke mit einem 
Engelsmotiv. Alle Arbeiten nehmen am Wettbewerb teil. 
Nach Auswahl der Siegerarbeit besuchen die Vertreter von  
Rödl & Partner die Kinder in der betreffenden Einrichtung und 
übergeben ihnen Preise für die Teilnahme am Wettbewerb 
sowie Weihnachtsgeschenke. Zusätzlich erhält die Einrichtung 
von Rödl & Partner Finanzmittel, die sie für einen Ausflug 
für die Kinder bzw. sonstigen dringenden Bedarf bestimmt. 
Die im Wettbewerb gewählte Siegerarbeit wird auf die 
Unternehmens-Weihnachtskarte gedruckt und zusammen mit 
den Weihnachtswünschen an die Mandanten, Mitarbeiter und 
Partner von Rödl & Partner versandt. Die Information über den 
Wettbewerb und die Siegerarbeit wird an sämtliche Mitarbeiter 
sowie Empfänger der Weihnachtskarten übermittelt.

Vor der Aufnahme einer Zusammenarbeit mit den Kinderheimen 
wurden unsere Weihnachtskarten von den von uns geförderten 
Künstlern geschaffen.
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