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Działając na polskim rynku co roku doradzamy tysiącom firm, 
zarówno małym przedsiębiorstwom, jak i globalnym korporacjom. 

Tworzymy unikatowe analizy, dzielimy się wiedzą, integrujemy 
środowisko przedsiębiorców oraz angażujemy się społecznie. 

Wszystko to w zgodzie z naszą misją „Building a Better Working 
World”, bo wiemy, że lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące 
gospodarki, społeczeństwa i my sami. 

EY doradza ponad: 

60%
największych firm w Polsce**

40% 
firm notowanych na GPW* 

*Szacunkowo na podstawie listy klientów EY Polska w latach 2017–2021
**Na podstawie Listy 500 „Rzeczpospolitej” (XXII edycja rankingu, 2020 r.)

co  11osoba pracująca w Polsce 
jest zatrudniona w firmie, 
której doradza EY* 
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900
prezentacji rozwiązań startupów wśród przedstawicieli korporacji 

Ponad 

7 000
uczestników kursów, organizowanych m.in. z Polskim Funduszem 
Rozwoju i spotkań dla startupów  

Wspieramy rozwój ekosystemu  
startupów w Polsce

Realizujemy szereg inicjatyw edukacyjnych: mentoring, 
kluby dyskusyjne, hackathony, szkolenia. Doradzamy firmom 
technologicznym w zakresie prawno - podatkowym, skalowania 
biznesu i ekspansji międzynarodowej. Potrzeby korporacji łączymy 
z dopasowanymi rozwiązaniami startupów.   

70 000
osób rozwinęło swoje kompetencje korzystając z możliwości 
EY Academy of Business

EY Academy of Business 

Jesteśmy partnerem w rozwoju kompetencji zarówno dla 
kadry zarządzającej, przedsiębiorców jak i osób wchodzących 
dopiero na rynek pracy. Oferujemy ponad 200 kursów i szkoleń 
m.in. z zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości, 
prowadzenia projektów, prawa i podatków.

18
edycji konkursu

234
finalistów

 

Od 2003 roku zgromadziliśmy wokół idei propagowania osiągnięć 
polskich przedsiębiorców imponującą społeczność. Należą do niej 
właściciele najlepszych polskich firm oraz autorytety świata biznesu. 
Grupa ta nieustannie się powiększa, oferując nowym uczestnikom 
niespotykaną szansę budowania relacji biznesowych. 

Dzielimy się wiedzą i integrujemy społeczność przedsiębiorców w Polsce  1/2
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Ponad 

80 000
zgłoszeń rocznie na wydarzenia organizowane przez EY

Konferencje, spotkania 

W ciągu roku dostarczamy ponad 100 publicznie dostępnych 
przewodników, kompendiów, analiz, poradników i raportów z badań 
oraz organizujemy ponad 150 otwartych wydarzeń - konferencji, 
spotkań, webcastów.   

Współpraca z kluczowymi ośrodkami 
akademickimi

Wraz z najważniejszymi uczelniami w Polsce współtworzymy 
studia MBA, podyplomowe i magisterskie. Współpracujemy m.in. 
z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Leona Koźmińskiego, 
Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Poznaniu, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Zespół Analiz Ekonomicznych EY 

Dostarczamy wyjątkowe analizy ilościowe dotyczące relacji między 
przedsiębiorstwami i gospodarką, w tym oceny ekonomicznego 
wpływu firm, inwestycji, branż i regulacji. Od lat prowadzimy badania 
dotyczące szarej strefy i sposobów na jej przeciwdziałanie.

Dzielimy się wiedzą i integrujemy społeczność przedsiębiorców w Polsce  2/2
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Angażujemy się społecznie

Fundacja kompleksowo wspiera rozwój i edukację 
dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych. 
Realizuje stale 20 projektów pomocowych, a z jej 
wsparcia co roku korzysta 1 300 rodzin.

Cykliczny program obejmujący wsparcie EY 
dla pracowniczych inicjatyw prospołecznych. 
Co roku finansowanych jest kilkanaście 
realizowanych przez pracowników - wolontariuszy 
długoterminowych inicjatyw. 

Jesteśmy strategicznym partnerem 
fundacji, której misją jest propagowanie idei 
równości i różnorodności w zarządzaniu oraz 
równomiernego dostępu do najwyższych 
stanowisk zarządczych.

Celem programu jest stworzenie jak 
najlepszych warunków pracy dla osób z różnymi 
wyzwaniami zdrowotnymi oraz promocja 
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 
z niepełnosprawnościami.

Program edukacyjny na rzecz jakości powietrza 

EY GDS Poland we współpracy z ABSL, Dolnośląskim Alarmem 
Smogowym oraz Wojewódzkim Sejmikiem Młodzieżowym organizuje 
warsztaty informujące o tym jak się bronić przed szkodliwym 
wpływem smogu oraz jakie podjąć działania aby zmniejszyć jego 
powstawanie.

Świadczenie nieodpłatnych usług profesjonalnych

Jesteśmy audytorem konkursu na plakat o tematyce społecznej 
Galerii Plakatu AMS oraz konkursu „Dobroczyńca Roku” Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Mecenat nad Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie 

Wspieramy działalność Muzeum, zarówno jego wystawy jak i publikacje 
oraz programy edukacyjne i badawcze.
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EY vs Covid – 19 

#Wspieramypomagamy

Program wsparcia biznesu i społeczeństwa w dobie pandemii Covid - 19

1,8  mln zł 

przekazał EY na wsparcie dla 
szpitali, szkół, domów opieki 
społecznej oraz organizacji 
pozarządowych

Ponad  30
bezpłatnych nagrań wideo, kilkadziesiąt 
specjalistycznych artykułów z poradami EY dla 
przedsiębiorców

120  tys. zł 
kosztował specjalistyczny sprzęt medyczny dla 
szpitali i jednostek ochrony zdrowia

150 
komputerów zostało zakupionych dla stacji 
sanitarno-epidemiologicznych

300 
zakupionych testów na obecność SARS-CoV-2 dla 
pracowników służby zdrowia

900 
ufundowanych posiłków dla medyków i osób 
w potrzebie

45  tys. sztuk 
środków ochrony osobistej (maseczek 
ochronnych, rękawiczek, ubrań ochronnych)

250  tys. zł  
kosztował sprzęt komputerowy dla dzieci 
i młodzieży, dzięki czemu mogły one uczyć się 
zdalnie

Krok przed oszustem 

W ramach serwisu upowszechniamy wiedzę o możliwych schematach 
przestępstw, których dopuszczają się oszuści, oraz dzielimy się 
praktycznymi poradami pomagającymi uniknąć zagrożenia.

#Terazpłynność

Poprzez bezpłatne webcasty, spotkania online, materiały edukacyjne 
doradzamy jak przeciwdziałać zatorom płatniczym i utrzymać płynność 
finansową. 
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ponad10 000 

Jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i kuźnią przyszłych liderów

Najbardziej Pożądany 
Pracodawca w rankingu  
„Pracodawca Roku®” AIESEC

Laureat rankingu 
Great Place to Work

Wymarzony pracodawca dla 
profesjonalisty  
wg. badania HRM Institute

Firma Przyjazna Rodzinie 

osób będących obecnie motorem polskiej gospodarki, 
zdobywało swoje doświadczenie zawodowe w EY
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EY w Polsce EY na świecie

7 biur, w których zatrudnieni są doradcy, audytorzy i księgowi:
Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław

Ponad 

4 000
specjalistów

Centrum Usług Wspólnych  
we Wrocławiu 

świadczące usługi księgowe,  
HR i IT dla EY i klientów firmy

Ponad

700
biur

Biura w 

150
krajach

Blisko

300 000
specjalistów

Warszawa

Gdańsk

Poznań

Łódź

Kraków

Katowice

Wrocław

1932 r. 1971 r. 1989 r. 2002 r. 

Nasza poprzedniczka, firma 
Whinney Murray & Co. otworzyła 
swoje biuro w Warszawie.

Whinney, Murray & Co  
połączyła się z firmą  Ernst & Ernst 
tworząc Ernst & Whinney 

Połączyliśmy się z kilkuset 
wybitnymi specjalistami 
z polskiego oddziału 
Arthur Andersen.

Ernst & Whinney połączyła się 
z Arthur Young tworząc  
Ernst & Young.

Z jeszcze większym doświadczeniem 
i kapitałem intelektualnym firma  
Ernst & Young wróciła do PolskiDziałała ona w Polsce przez okres II Rzeczypospolitej. 

Kiedy nie mogliśmy w czasach PRL działać w Polsce, 
rozwijaliśmy się na międzynarodowym rynku. 

Wspieramy rozwój polskiej gospodarki od 1932 r.

Wiemy, że aby jak najlepiej wspierać ambicje polskich przedsiębiorstw musimy się ciągle rozwijać.  
To dzięki temu podejściu staliśmy się największą firmą doradczą w Polsce.
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EY  |  Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi 
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo 
transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi 
przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych  i w gospodarkach 
całego świata. 

W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi 
zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. 

W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. 
Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas 
samych. 

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, 
z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, 
brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji 
(company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje 
na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych 
oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie 
danych osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl
© 2021 EYGM Limited  
Wszelkie prawa zastrzeżone.  
SCORE: 00440-162
Zgodnie ze zobowiązaniem EY na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko,  niniejszy dokument 
został wydrukowany na papierze wyprodukowanym z dużym  udziałem makulatury.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, a zawarte w nim dane nie  mają zastąpić 
porady księgowej, podatkowej lub innej profesjonalnej. W celu uzyskania  szczegółowej porady 
należy skontaktować się ze swoim doradcą.

ey.com/pl

Designed by EY Creative Services Poland
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