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Monika Behrens na liście „25 prawniczek w biznesie” magazynu 
Forbes Women 

 
Dr. iur. Monika Behrens, radca prawny i Partner współodpowiedzialny za dział doradztwa prawnego 
w Rödl & Partner w Polsce znalazła się wśród wyróżnionych kobiet na liście 25 najwybitniejszych 
prawniczek w biznesie. Raport powstał z inicjatywy Forbes Women Polska oraz Fundacji Women in 
Law. 
  
Do kapituły pierwszej edycji zestawienia zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – 
wskazali prawniczki, które mają znaczący wpływ na polski biznes. Osiągnięcia zawodowe, wsparcie 
innych kobiet działających w prawniczym środowisku oraz działania pro bono to główne kryteria, 
jakimi przy wyborze kierowała się kapituła. 
 
Jest mi ogromnie miło, że znalazłam się w tym gronie i bardzo dziękuję za wyróżnienie. Stanowi ono 
wyjątkową nagrodę za wiele lat wyzwań podejmowanych razem z Rödl & Partner. Jestem dumna, że 
współtworzę w kancelarii Rödl & Partner w Polsce miejsce, w którym kierujemy się zasadą „człowiek 
w centrum uwagi” i osiągamy sukces biznesowy, realizując strategię zarządzania ukierunkowaną na 
takie wartości jak: troska (o pracowników, o zespół, o klientów), zespołowość, przedsiębiorczość, 
międzynarodowość i pragnienie sukcesu. W naszej organizacji kładziemy nacisk na likwidację 
„szklanych sufitów”, utrudniających kobietom zajmowanie stanowisk zarządczych. Nowoczesność 
w zarządzaniu rozumiemy nie tylko jako „zwinne” zarządzanie kancelarią wykorzystujące 
postępującą digitalizację, lecz przede wszystkim jako zarządzanie wspierające człowieka, 
respektujące jego zdrowie i zrównoważony rozwój. Szczególnie chciałabym podziękować wszystkim 
osobom, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, jakie spotkałam na swojej drodze zawodowej, które 
mnie wspierały. Cieszę się, że teraz ja mogę być mentorką dla kolejnych pokoleń prawniczek i 
prawników – mówi Monika Behrens.  
 
To niezwykle prestiżowe wyróżnienie docenia osiągnięcia zawodowe Moniki Behrens i jej wsparcie 
dla rozwoju zawodowego kobiet w branży prawniczej, w tym działalność mentoringową w Fundacji 
Women in Law od początku jej powstania. Dodatkowo jej aktywne działania w ramach wewnętrznego 
programu mentoringowego w Rödl & Partner przygotowującego menedżerki do zarządzania opartego 
na wartościach.  
 
Monika Behrens jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem doradczym w Niemczech i w 
Polsce. Absolwentka Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu, gdzie uzyskała tytuł Dr. iur. 
(2008 r.) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z tytułem doktora nauk prawnych (2012 
r.). Przez kilka lat praktykowała w Niemczech jako prawnik dla renomowanej kancelarii gospodarczej 
– Flick Gocke Schaumburg oraz jako adiunkt Prof. Dr. Dres. h.c. Marcusa Luttra w Centrum 
Europejskiego Prawa Gospodarczego w Bonn. W 2012 r. ukończyła z wyróżnieniem aplikację 
radcowską w Warszawie i otrzymała tytuł radcy prawnego. W 2013 r. dołączyła do zespołu Rödl & 
Partner, a w lipcu 2020 r. objęła stanowisko Partnera współodpowiedzialnego za obszar LEGAL. 
Doradza międzynarodowym klientom przy inwestycjach, wejściu na rynek polski oraz przy 
restrukturyzacjach, również w ramach międzynarodowych transakcji M&A. Interesuje się nowymi 
technologiami w prawie, cyfrową transformacją w biznesie i „zwinnym” zarządzaniem kancelarią 
prawną. 
 

*** 
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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