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Warszawa, 20 kwietnia 2020 roku 

 

Walne Zgromadzenie CCIFP  

Assemblée Générale de la CCIFP 

 

Szanowni Państwo, 

Od 6 lat prowadzę własną firmę, w której pracuje obecnie 10 osób. Od 11 lat aktywnie uczestniczę 

w życiu CCIFP, a od 3 jestem zaangażowaną członkinią Rady. Dlatego zgłaszam moją kandydaturę na 

stanowisko członka Rady CCIFP. Nadal chcę wspierać stowarzyszenie w działaniach na rzecz mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw.  

Jestem adwokatem. Moja kancelaria specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie własności 

intelektualnej. W ramach naszych kompetencji regularnie wspieram Centrum Szkoleniowe Izby oraz 

pro bono dyrekcję CCIFP w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych. 

Jestem aktywnym członkiem Rady. To była moja pierwsza kadencja, podczas której brałam udział we 

wszystkich posiedzeniach Rady oraz wielu spotkaniach CCIFP promujących rozwój biznesu. 

Nie boję się wyzwań. Wyszłam z inicjatywą przyłączenia do Izby nieformalnej grupy WIN skupiającej 

mikro przedsiębiorców – to otwarta grupa, która spotyka się raz w tygodniu i jest forum wymiany 

doświadczeń, wzajemnej pomocy i platformą do wspólnych inicjatyw biznesowych. Jestem 

pomysłodawczynią "Giełdy Barterów" - przestrzeni do wymiany produktów i usług pomiędzy 

członkami CCIFP. W ostatnim czasie uczestniczyłam, wraz z moim zespołem, w przygotowaniu 

postulatów przedsiębiorców zrzeszonych w CCIFP co do kształtu regulacji prawnych na czas epidemii.   

Jestem zaangażowaną ambasadorką Izby.  Dzięki moim staraniom do stowarzyszenia dołączyło kilku 

nowych członków, a przedstawiciele dużych polskich przedsiębiorstw pojawili się na spotkaniach 

CCIFP. Zawsze byłam do dyspozycji nowych członków Izby, którzy chcieli dowiedzieć się więcej na 

temat funkcjonowania CCIFP. Promuję też aktywność Izby zapraszając do opowiedzenia o jej 

działalności podczas konferencji oraz organizując wydarzenia w siedzibie CCIFP, aby jak najszersze 

grono mogło poznać nasze stowarzyszenie.  

Zależy mi na dalszym rozwoju i budowaniu rozpoznawalności Izby. Chciałabym wykorzystać moje 

doświadczenie jako francusko-polskiego przedsiębiorcy oraz moje kompetencje w dziedzinie prawa, 

aby kontynuować  dotychczasowe działania i poszukiwać nowych form współpracy i wsparcia dla 

MŚP. 
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Mesdames et Messieurs, 

Depuis 6 ans, je dirige ma propre entreprise qui emploie 10 personnes. Je participe aussi activement 

à la vie de la CCIFP depuis 11 ans et suis membre du Conseil depuis 3 ans. Je souhaite continuer 

à soutenir la CCIFP dans des activités pour les micro, petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi 

je présente ma candidature au Conseil de la CCIFP pour un nouveau mandat.  

Je suis avocate. Mon cabinet d'avocats est spécialisé en droit de la concurrence et en droit de la 

propriété intellectuelle. Dans le cadre de nos compétences, nous soutenons régulièrement le Centre 

de Formation de la Chambre et la direction de la CCIFP dans la résolution des problèmes juridiques. 

Je suis un membre actif du Conseil. Lors de mon premier mandat, j'ai participé à toutes les réunions 

du Conseil et à de nombreuses réunions du CCIFP pour le développement des entreprises membres. 

Je n'ai pas peur des défis. J’ai pris l'initiative de lier à la Chambre un groupe informel de  

micro-entrepreneurs qui se nomme WIN - c'est un groupe ouvert qui se réunit une fois par semaine et 

est un forum d'échange d'expériences, d'entraide et une plateforme pour des initiatives commerciales 

conjointes. Je suis aussi à l'origine de "Barters Exchange" - une plateforme d’échanges de produits et 

services entre les membres de la CCIFP. Récemment, avec l’équipe de mon cabinet, j'ai participé 

à l'élaboration des postulats concernant les réglementations légales lors de l'épidémie pour les 

entrepreneurs membres de la CCIFP. 

Je suis une ambassadrice engagée de la Chambre. Grâce à mes efforts, plusieurs nouveaux membres 

ont rejoint la CCIFP et des représentants de grandes entreprises polonaises sont apparus aux rendez-

vous de la CCIFP. J'ai toujours été à la disposition des nouveaux membres de la Chambre qui 

souhaitaient en savoir plus sur le fonctionnement de la CCIFP. Je fais également la promotion de 

l'activité de la Chambre en invitant la direction de la chambre à participer à des conférences et en 

organisant des événements au siège de la CCIFP afin que notre association soit reconnue par un 

public le plus large possible. 

Je me soucie du développement futur et de la notoriété de la Chambre. Je souhaite mettre à profit 

mon expérience d'entrepreneur franco-polonais et mes compétences dans le domaine du droit pour 

poursuivre mes activités actuelles et rechercher de nouvelles formes de coopération 

et d'accompagnement des PME. 

 

 


