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Rödl & Partner nowoczesny w zarządzaniu – 19. Ranking 
Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” 

 
 
W 19. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” Rödl & Partner otrzymał 

wyróżnienie w kategorii nowoczesność w zarządzaniu. Tym samym znalazł się w gronie najbardziej 

innowacyjnych firm prawniczych w Polsce. 

  
Firma otrzymała wyróżnienie za oficjalne wdrożenie programu mentoringowego dla nowych 
Partnerów, mentee, a także innych osób na stanowiskach zarządczych przygotowujących się do 
nowych ról – Associate Partnerów i Managerów. Program przewiduje przekazanie wiedzy, 
umiejętności i postaw zgodnych z firmowymi wartościami przez doświadczonych Partnerów, 
mentorów. Wspiera także kulturę organizacyjną firmy oraz strategiczne cele organizacji. Mentee 
mają szansę na rozwój osobisty, rozwój kariery i nawiązanie relacji z kluczowymi osobami w firmie, 
a następnie mogą również stać się mentorami. 
 
 
Zdaniem dr Moniki Behrens, radcy prawnego i Partnera współodpowiedzialnego za dział prawny w 
Rödl & Partner: Wyniki Rankingu pokazują nasze dążenie do świadczenia usług najwyższej jakości i 
zorientowanie na potrzeby naszych klientów oraz pracowników. Wierzymy w moc współdziałania i 
dzielenia się wiedzą, czego dowodem jest realizowany program mentoringowy dla osób na 
stanowiskach zarządczych. Nasze sukcesy to efekt nieustannego doskonalenia się, elastycznego 
podejścia do komunikacji i prowadzonych projektów. Jak dodaje Jarosław Hein, adwokat, doradca 
podatkowy i Partner współodpowiedzialny za dział prawny: Wciąż poszukujemy skutecznych 
rozwiązań, by znaleźć się w gronie najlepszych firm doradczych. Postępująca digitalizacja procesów, 
dbałość o bezpieczeństwo danych zapewniają sprawną obsługę naszych klientów oraz poprawiają 
efektywność realizacji zleceń. Jednak Rödl & Partner to przede wszystkim ludzie, pracownicy, 
których osiągnięcia i doskonalenie się są naszymi największymi sukcesami.  
 
W Rankingu „Rzeczpospolitej” nagradzane są największe i najlepsze firmy prawnicze w kraju.  
W obszarze innowacji badano najbardziej nowatorskie rozwiązania i technologie, jakie kancelarie 
wprowadziły u siebie w 2020 r. 
 
 

*** 
Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 48 krajach i ma 106 biur, w których pracuje 5130 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 
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