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Forma organizacyjno-prawna, struktura 

własnościowa 
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Przynależność do sieci 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. 
należy do sieci firm działających pod 
wspólną marką Grant Thornton.  

Poszczególne podmioty wchodzące w 
skład sieci są niezależnymi podmiotami 
prawa, utworzonymi oraz prowadzącymi 
działalność zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi w danym państwie. Każdy z 
tych podmiotów świadczy usługi w swoim 
imieniu i ponosi odpowiedzialność za swoje 
działania lub też zaniechania. Żaden z 
podmiotów nie ponosi odpowiedzialności w 
jakikolwiek sposób za działania czy też 
zaniechania innego podmiotu. Pomimo, że 
większość podmiotów używa w nazwie 
marki „Grant Thornton” to nie ma 
pomiędzy podmiotami żadnych powiązań 
kapitałowych. 

Grant Thornton International Ltd (GTI 
Ltd) zrzesza poszczególnych członków sieci, 
jest to podmiot typu „non-profit”, 
zarejestrowany zgodnie z prawem Anglii i 
Walii jako „private company limited by 
quarantee”. GTI Ltd sama nie świadczy 
usług na rzecz klientów, jest podmiotem 
koordynujących i wspomagającym działanie 
firm członkowskich, odpowiedzialnym 
między innymi za określanie i wdrażanie 
globalnej strategii, promocję marki Grant 
Thornton, a także za zapewnienie 
konsekwentnego stosowania przez członków 
sieci wspólnych standardów jakości. 

Sieć Grant Thornton jest jedną z 
największych organizacji o zasięgu 
globalnym oferującą usługi poświadczające, 
doradztwa podatkowego, konsultingowe, 
doradztwa finansowego, zarządzania 
ryzykiem dla przedsiębiorstw prywatnych 
oraz jednostek zainteresowania publicznego. 
Ponad  31 tysięcy pracowników obsługuje 
klientów Grant Thornton w ponad 100 
krajach świata świadcząc usługi najwyższej 
jakości. Łączne przychody sieci Grant 
Thornton za rok zakończony 30 września 
2011 wyniosły ponad 3,8 miliardy USD co 
stanowi 3,1% wzrost przychodów w 
porównaniu do 2010 roku 

Więcej informacji na temat struktury i 
organizacji Grant Thornton jest dostępne w 
Raporcie przejrzystości („Transparency 
report”) za rok 2012 umieszczonym na 
stronie internetowej: www.gti.org/about-us. 
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Za prowadzenie oraz reprezentowanie 
spółki odpowiedzialny jest zarząd. Zgodnie z 
umową spółki zarząd składa się, co najmniej 
z dwóch osób – prezesa i wiceprezesa. W 
przypadku, gdy zarząd składa się z dwóch 
osób, co najmniej jedna osoba jest biegłym 
rewidentem.   

Zarząd powoływany jest przez 
Zgromadzenie Wspólników. 

W skład zarządu wchodzą: 

 Cecylia Pol – Prezes zarządu, wpisana 
do rejestru biegłych rewidentów 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
pod nr 5282  

 Tomasz Wróblewski – Wiceprezes 
zarządu, Partner zarządzający.  
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Opis systemu wewnętrznej kontroli 

jakości Spółki 
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Polityka w zakresie doskonalenia 

zawodowego biegłych rewidentów 
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Przychody ze sprzedaży ogółem (w tys. zł) 1795,8

w tym:

Czynności rewizji finansowej 1620,6

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Doradztwo podatkowe

Prowadzenie postępowania upadłościowego  lub likwidacyjnego

Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych

Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny 

rachunkowości lub rewizji finansowej
175,2

Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych 

przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

Pozostałe przychody
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Nazwa podmiotu 

1. Pamapol SA 

2. LPP SA 

3. Makrum SA 

4. Wielton SA 
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www.GrantThornton.pl 
 
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.  
Malta Office Park, Bud. F, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań 
 
NIP: 778-01-62-560 , REGON: 632474183  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000006705  


