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W EY każdego dnia realizujemy misję budowania 
lepiej funkcjonującego świata poprzez rzetelne 
doradztwo tysiącom firm, wspieranie ich w rozwoju, 
przeprowadzanie audytów, które zwiększają zaufanie 
na rynkach. To jest nasz kluczowy wpływ na ludzi i 
gospodarkę. 

Podejmujemy również wiele inicjatyw wspierających 
społeczności lokalne, angażujemy się w działania 
mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 
Wdrażamy i promujemy dobre praktyki, bo wierzymy, 
że rozwój firm powinien być zrównoważony.

EY doradza ponad: 

60%
największych firm w Polsce**

40% 
firm notowanych na GPW* 

*Szacunkowo na podstawie listy klientów EY Polska w latach 2018–2021
**Na podstawie Listy 500 „Rzeczpospolitej” (XXIII edycja rankingu, 2021 r.)
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Wspieramy rozwój ekosystemu  
startupów w Polsce

Oferujemy dostęp do szeregu programów m.in. szkoleniowych, 
warsztatowych czy sesji eksperckich. Doradzamy 
w zakresie prawno‑podatkowym, skalowania biznesu i ekspansji 
międzynarodowej. 
Łączymy potrzeby korporacji i przedsiębiorstw z dopasowanymi 
innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Pełnimy rolę 
mentorów w programach akceleracyjnych. 

80 000
osób rozwinęło swoje kompetencje korzystając z możliwości 
EY Academy of Business

Ponad

6 500
subskrybentów newslettera ‘Startupy i innowacje’ 

EY Academy of Business 

Jesteśmy partnerem w rozwoju kompetencji zarówno dla 
kadry zarządzającej, przedsiębiorców, jak i osób wchodzących 
dopiero na rynek pracy. Oferujemy ponad 300 kursów i szkoleń 
m.in. z zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości, 
prowadzenia projektów, prawa i podatków. 

20
edycji konkursu

130
profesjonalnych usług 
doradztwa biznesowego 

70
rekomendowanych szkoleń 
i warsztatów 

Ponad

250
finalistów

Od 20 lat gromadzimy wokół idei propagowania osiągnięć polskich 
przedsiębiorców imponującą społeczność. Należą do niej właściciele 
najlepszych polskich firm oraz autorytety świata biznesu.

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

W ciągu roku udostępniamy publicznie dziesiątki przewodników, 
kompendiów, analiz, poradników i raportów z badań oraz 
organizujemy wiele 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 1/2

Fundacja EY od ponad 20 lat kompleksowo wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzin 
zastępczych, zwiększając ich szanse na lepszą przyszłość.

Galeria Plakatu AMS 

Od lat jesteśmy audytorem konkursu, który 
wyłania najlepsze plakaty o tematyce społecznej, 
promujące ważne postawy. 

Mecenat nad Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie

Wspieramy działalność Muzeum, zarówno 
jego wystawy, jak i publikacje oraz programy 
edukacyjne i badawcze.

EY Ripples 

Globalny program społeczny, w ramach którego realizowane 
są inicjatywy na rzecz wsparcia młodych ludzi w odnalezieniu 
się na rynku pracy, ochrony środowiska oraz zrównoważonego 
rozwoju. 

Dzień wolny na wolontariat 

Pracownicy EY mają możliwość wzięcia 
dodatkowego dnia wolnego na działania 
wolontariackie. 

Cykliczny program obejmujący wsparcie finansowe 
dla pracowniczych inicjatyw prospołecznych. 

Konkursy dla studentów

Ponad 8000 studentów zdobyło pierwsze 
doświadczenia zawodowe w ramach ostatnich 
edycji konkursów EYe on Tax, Audit OdyssEY, 
EY Financial Challenger.

EY Certified 

Program, w którym studenci mogą poszerzyć 
swoją wiedzę z wybranych biznesowych obszarów 
i otrzymać certyfikat potwierdzający ich 
umiejętności. 

Wspieramy edukację dzieci oraz młodzież wchodzącą 
na rynek pracy 

Wspieramy kulturę

Wolontariat pracowniczy 
Ponad

20
realizowanych projektów rocznie

1300
rodzin zastępczych rocznie otrzymuje wparcie 
dzięki Fundacji EY 

Przykładowe programy: 
• program korepetycji „Klucz do jutra”
• warsztaty dla młodzieży „Skrzydła Samodzielności”
• Turnusy Terapeutyczne 
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Angażujemy się społecznie 2/2

Building a Better Me

Prowadzimy wewnętrzny program, który wspiera rozwój 
zawodowy kobiet w EY. 

EY Neurodiversity Center of Excellence

Wdrożyliśmy pilotażowy program przystosowania procesu 
rekrutacji i warunków pracy dla osób neuroróżnorodnych. 

Dziewczyny Poziom Wyżej

Prowadzimy program mentoringowy dla studentek, które chciałyby 
rozpoczął pracę w obszarze consultingu czy strategii i transakcji. 

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

Jesteśmy partnerem Fundacji, której misją jest propagowanie 
idei równości i różnorodności w zarządzaniu oraz równomiernego 
dostępu do najwyższych stanowisk zarządczych.
Fundacja prowadzi największy cross‑biznesowy program 
mentoringowy:

Inicjatywy na rzecz różnorodności i inkluzywności 

8
edycji

600
mentorów

1700
mentee
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EY dla Ukrainy 

Już pierwszego dnia wojny w Ukrainie powołaliśmy Zespół Wsparcia, który opracował i realizuje szereg działań pomocowych.

Prawie  1,5  mln zł 

zostało przeznaczonych przez 
EY Polska i Fundację EY na rzecz 
uchodźców z Ukrainy 

Ponad  250
osób z Ukrainy znalazło bezpieczne schronienie 
w Polsce dzięki pomocy EY

Ponad 2 200  godzin 
poświęconych na rzecz pomocy uchodźcom 
z Ukrainy 

Prawie 600 
dzieci z Ukrainy objętych pomocą psychologiczną i 
terapeutyczną dzięki Fundacji EY 

124 
wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy 

Ponad 200 
przygotowanych paczek z żywnością, ubraniami, 
kosmetykami dla dzieci z Ukrainy

Dodatkowy dzień wolny 

na wolontariat na rzecz pomocy uchodźcom

8  
bezpłatnych kursów polsko — ukraińskich 
przygotowanych przez EY Academy of Business 

Wsparcie organizacji pozarządowych 

Wolontariusze z EY pomagali m.in. Caritas w segregacji darów oraz PAH 
w punktach recepcyjnych na granicy polsko — ukraińskiej
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Dbamy o środowisko naturalne 

Całkowita eliminacja plastikowych naczyń 
i wody w plastikowych butelkach co oznacza 
m.in. rezygnację z zakupu każdego roku ponad 
6000 plastikowych butelek

W ramach wolontariatu pracowniczego 
prowadzimy projekty z zakresu ochrony 
środowiska oraz uczestniczymy w 
międzynarodowych badaniach na temat zmian 
klimatycznych

o  44% 
redukcja liczby samochodów 
z silnikiem diesel  
(2021 vs 2018)

o  65% 
redukcji emisji CO2 
spowodowanej podróżami 
lotniczymi (2021 vs 2020) 

o 47% 
redukcja papierowych 
dokumentów przechowywanych 
w archiwum (2021 vs 2015)

1 900 
uratowanych drzew od 2018 
roku dzięki inicjatywom paperless 

85% 
wystawianych faktur to faktury 
elektroniczne (2021)

o 77% 
redukcja zużycia papieru 
w drukarkach (2022 vs 2017)

W relacjach z dostawcami nawiązujemy do 
„Supplier Code of Conduct”, zawierającego 
zagadnienia z obszaru zrównoważonego 
rozwoju

EY „Liderem doradztwa dla zrównoważonego 
rozwoju” w konkursie „Sustainable Economy 
Awards” Executive Club

Zostaliśmy docenieni m.in. za odpowiedzialne wykorzystanie 
zasobów naturalnych, a także rekomendowanie klientom 
proekologicznych rozwiązań mogących przynieść im biznesowe 
korzyści.

Studia podyplomowe o transformacji 
klimatycznej 

EY oraz Akademia Leona Koźmińskiego prowadzą nowy kierunek 
studiów podyplomowych — Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla 
Biznesu. Transformacja Klimatyczna. Słuchacze będą poszerzać 
swoją wiedzę na temat zielonej transformacji, w szczególności 
o zmianach klimatycznych będących kluczowym wyzwaniem 
prowadzenia biznesu we współczesnym świecie.
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ponad 10 000 

Kształcimy talenty

Od ponad 3 lat Pracodawca numer 1 
w rankingu „Pracodawca Roku” AIESEC

Wymarzony pracodawca dla 
profesjonalisty wg badania HRM 
Institute

ACCA Approved Employer 

osób będących obecnie motorem polskiej gospodarki 
zdobywało swoje doświadczenie zawodowe w EY

Jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i kuźnią przyszłych liderów
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EY w Polsce EY na świecie

8 miast, w których pracują doradcy, audytorzy i księgowi:
Warszawa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław i Rzeszów

Ponad 

6 000
specjalistów

Centrum Usług Wspólnych EY  
we Wrocławiu

Talents Without Borders w Łodzi

Miejsce, które skupia wybitnych ekspertów 
z całego świata, którzy wspierają klientów EY

Ponad

700
biur

Biura w ponad 

150
krajach

Ponad

300 000
specjalistów

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.

10

Warszawa

Gdańsk

Poznań

Łódź

Kraków
Katowice

Wrocław

Rzeszów
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EY | Building a better working world

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata — poprzez wspieranie klientów, 
pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości — oraz budowanie zaufania na 
rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, 
zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji 
biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają 
nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi 
dziś świat.

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. Firmy członkowskie EY nie prowadzą praktyki prawniczej, jeśli jest 
to zabronione przez prawo lokalne. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

© 2022 EYGM Limited.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
SCORE: 

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
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