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Nowi Partnerzy w Rödl & Partner 

 

1 lipca 2020 r. grono Partnerów w Rödl & Partner powiększyło się o cztery osoby z Polski. To długoletni 
pracownicy firmy: dr iur. Monika Behrens, Jarosław Hein, Katarzyna Judkowiak i Marzena Rączkiewicz. 
Nowo mianowani Partnerzy wesprą dotychczasowe działania Renaty Kabas-Komorniczak (Partner 
Zarządzający), Therese Baginski, Magdaleny Ludwiczak i Liliane Preusser. Do grona Partnerów 
dołączyło w sumie 28 osób z Niemiec, Polski, Szwajcarii, Włoch, Łotwy, Słowacji, USA i Indii, w tym 6 
kobiet i 22 mężczyzn. Wśród nich 9 osób reprezentuje audyt (w tym audyt IT), 7 doradztwo podatkowe 
i BPO, 9 doradztwo prawne, jest także 2 doradców dla przedsiębiorstw (energie odnawialne i IT) i jeden 
nowy Chief Operation Officer - doradca podatkowy, audytor oraz doradca IT. 
 
Nowi Partnerzy reprezentują różne działy i gałęzie biznesu, co pokazuje, że Rödl & Partner umacnia 
kompleksowe podejście do doradztwa poprzez multidyscyplinarne wspieranie swoich klientów. Jest 
to także wyraźny sygnał, że pomimo obecnej sytuacji na świecie związanej z koronawirusem, firma 
rozwija się i inwestuje w kadrę. 
 
- Jestem przekonana, że nasza decyzja o powiększeniu grona Partnerów w Polsce jest tym 
właściwym kierunkiem w rozwoju firmy i będzie się ono dalej powiększać. Proces nominacji na to 
stanowisko trwa około roku. Jest to długa ścieżka działań, w której biorą udział najważniejsze osoby 
w światowych strukturach naszej firmy. Do grona Partnerów dołączają osoby z ogromnym 
doświadczeniem zawodowym, związane z naszą firmą od lat, mogące pochwalić się wieloma 
interesującymi projektami, znakomitymi zespołami pracowników i świetnymi relacjami z klientami. 
Nowi Partnerzy to także nowe pomysły i energia, a w Rödl & Partner rozwijamy się poprzez pracę w 
zespole, nie w pojedynkę. Jesteśmy orkiestrą ze znakomitymi indywidualnościami - mówi Renata 
Kabas-Komorniczak, Partner Zarządzający w Rödl & Partner. – Monika Behrens i Jarosław Hein będą 
odpowiedzialni za dalszy rozwój naszych usług prawnych, Katarzyna Judkowiak skupi się na 
doradztwie podatkowym, a Marzena Rączkiewicz na usługach związanych z Business Process 
Outsourcing (BPO), usprawnianiem procesów, robotyką i automatyzacją. Nowi Partnerzy działają w 
międzynarodowych praktykach firmy: M&A, doradztwo transakcyjne, prawo restrukturyzacyjne i 
upadłościowe, international tax, law, VAT, tax compliance, expats i Business Process Outsourcing 
– dodaje. 
 

Dr. iur. Monika Behrens to radca prawny z wieloletnim doświadczeniem 
doradczym w Niemczech i w Polsce. Do Rödl & Partner dołączyła w 2013 r., a 
od 2018 r. kieruje działem doradztwa prawnego w Warszawie i grupą 
ekspercką M&A. Specjalizuje się w doradztwie związanym z inwestycjami i 
wejściem na rynek w Polsce, doradztwie transakcyjnym, negocjowaniu umów 
oraz projektach międzynarodowych wymagających znajomości prawa 
niemieckiego. Jest specjalistką w zakresie real estate i doktorem nauk 
prawnych zarówno Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu, jak i 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była pracownikiem naukowym Centrum Europejskiego Prawa 
Gospodarczego w Bonn i stypendystką na Uniwersytecie w Heidelbergu i Greifswaldzie. 

 
Jarosław Hein to absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adwokat i 
doradca podatkowy. Z Rödl & Partner związany jest od 2005 r., od 2008 r. 
jako kierownik działu prawno-podatkowego w gliwickim biurze Rödl & 
Partner. Do głównych obszarów jego działalności zawodowej należą: prawo 
zobowiązań, prawo karne i prawo karno-skarbowe, compliance, prawo 
upadłościowe i restrukturyzacyjne, M&A i AML. Doradza klientom przy 
sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym, przy transakcjach M&A oraz 
przeprowadza legal i tax due diligence. Reprezentuje klientów w 

postępowaniach cywilnych i karnych oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych 
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Katarzyna Judkowiak to absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n/Odrą na kierunku Międzynarodowej 
Ekonomiki Przedsiębiorstwa. Odbywała stypendium w Urugwaju, dzięki czemu 
oprócz niemieckiego i angielskiego mówi po hiszpańsku. Z Rödl & Partner 
związana jest od 2005 r., tytuł doradcy podatkowego uzyskała w 2007 r. 
Kieruje działem doradztwa podatkowego w warszawskim oddziale Rödl & 
Partner. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku VAT, CIT i PIT dla 
polskich i zagranicznych klientów. Realizuje projekty dotyczące 

międzynarodowego prawa podatkowego, w tym strategie podatkowe uwzględniające inwestycje w 
różnych jurysdykcjach. Uczestniczy w przeglądach podatkowych, podatkowych due diligence, 
projektach mergers & aquisions, a także w transakcjach obrotu nieruchomościami. Reprezentuje 
klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w tax compliance. 
 

Marzena Rączkiewicz to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Rödl & Partner związana od 
1999 r. Jest kierownikiem zespołu księgowości płacowej w oddziałach Rödl & 
Partner w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Posiada tytuł doradcy 
podatkowego oraz certyfikat Lean Practitioner. Prowadzi sprawy dotyczące 
doradztwa podatkowego oraz outsourcingu kadrowo-płacowego i finansowo-
księgowego.  Odpowiedzialna za wdrożenie i rozwój Portalu Pracowniczego w 

Rödl & Partner. Główne obszary jej aktywności zawodowej to: podatek dochodowy od osób 
fizycznych, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy. Kieruje projektami zgodnie z metodyką project 
management professional (PMP), agile. Wdraża w firmie Robotic Process Automation (RPA), 
automatyzuje i usprawnia procesy. 
 

*** 
Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, business process outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 49 krajach i ma 109 biur, w których pracuje  5120 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 


