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Szanowni Państwo, 

 

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem i wyborami całego składu Rady CCIFP, pragnę złożyć 

swoją kandydaturę na sprawowanie mandatu Członka Rady CCIFP.  

Nazywam się Dorota Dąbrowska, jestem Polką i od blisko 20 lat mieszkam we Francji. Jestem adwokatem  

przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu. Kancelaria prawa gospodarczego TERRILLON AVOCATS, z ramienia której 

kandyduję, i w której jestem Partnerem, ma swoją siedzibę w Paryżu, natomiast swój zawód wykonuję 

zarówno we Francji jak i w Polsce. 

Od 18 lat aktywnie wspieram rozwój polskich firm na rynku francuskim, świadcząc kompleksowe usługi  

z zakresu obsługi prawnej biznesu. Oferuję pomoc i doradztwo prawne w zakresie zakładania firm, 

przejmowania spółek jak i w bezpośrednich inwestycjach we Francji. Wspieram firmy w wejściu i w rozwoju 

na rynku francuskim, w promowaniu się, a także w zawieraniu umów i transakcji z francuskimi partnerami.  

Na swoim koncie mam liczne polsko-francuskie transakcje zbywania i nabywania spółek, również w ramach 

postepowań upadłościowych, w tym dla polskich grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie. 

Kandyduję do Rady, gdyż chcę wspierać rozwój firm zrzeszonych w CCIFP poprzez:  

 wsparcie swoją ekspercką wiedzą, z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy, 

 dzielenie się dogłębną znajomością francuskiego rynku i szeroką wiedzą na temat różnic w kulturze 

biznesowej, 

 wykorzystanie swoich kontaktów biznesowych a także wieloletniego doświadczenia we współpracy  

z Ambasadą RP we Francji oraz francuskimi instytucjami i organizacjami. 

CCIFP to stowarzyszenie, które prężnie działa od 25 lat. Moja wizja rozwoju CCIFP to: 

 wsparcie firm członkowskich w rozpoczynaniu działalności we Francji, np. poprzez organizowanie 

spotkań biznesowych, dzielenie się dobrymi praktykami i ułatwianie dotarcia do polskich firm,  

które już rozpoczęły działalność we Francji, 

 doradztwo i pomoc polskim firmom w zakresie: zakładania firm, inwestycji bezpośrednich, zakupów 

i przejęć spółek zlokalizowanych we Francji, 

 promocja inwestycji w Polsce, wśród firm z kapitałem francuskim a także wśród francuskich 

organizacji biznesowych. 

Mam nadzieję, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Liczę na Państwa wsparcie  

w umożliwieniu mi dołączenia do grona Członków Rady, w celu aktywnego wspierania rozwoju CCIFP. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

                                                          


