
 

 

 
Warszawa, 21 kwietnia 2020 r. 

 
 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) 
Nowogrodzka Square 
Al. Jerozolimskie 93 
02-001 Warszawa 

 
 

 
LIST MOTYWACYJNY 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Jako członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) od 2007 roku oraz również jako 
przedstawiciel Kancelarii BMSP, a później Kancelarii BSJP, uczestniczyłam przez wiele lat w większości 
wydarzeń organizowanych przez Izbę, znam dobrze strukturę jej funkcjonowania oraz podzielam 
wartości przez nią reprezentowane, które są mi bardzo bliskie. W związku z powyższym chciałabym 
zaproponować moją kandydaturę do Rady CCIFP. 
 
Mając na uwadze moje ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako prawnik specjalizujący się w 
prawie handlowym i prawie pracy, wierzę, że mogę wspomóc Izbę i Radę poprzez złożenie 
odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, w szczególności zważając na trudny okres, przez który 
przechodzi obecnie wiele przedsiębiorstw. 
 
Po zakończeniu moich studiów doktoranckich z zakresu prawa na Uniwersytecie Warszawskim 
zostałam również absolwentką Szkoły Prawa Francuskiego i Europejskiego przy filii Uniwersytetu w 
Poitiers. 
 
Jestem związana z Francją jeszcze od czasów liceum, gdzie brałam udział w zajęciach z języka 
francuskiego na poziomie zaawansowanym, a następnie pogłębiałam moją wiedzę w ramach zajęć 
prowadzonych przez Instytut Francuski. 
 
Mam nadzieję, że będę w stanie już wkrótce podzielić się swoim doświadczeniem na rzecz CCIFP. 
 
Z wyrazami poważania, 
 
 
 

________________ 
Dr Ewa Boryczko 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Varsovie, le 21 avril 2020 
 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
France Pologne (CCIFP) 
Nowogrodzka Square 
93, Al. Jerozolimskie 
02-001 Varsovie 

 
 
 
 

LETTRE DE MOTIVATION 
 

 

Madame, Monsieur, 

Étant membre de la CCIFP depuis 2007 autant que représentant de BMSP puis BSJP, j'ai participé 

pendant ces nombreuses années à la majorité des événements, je connais bien le fonctionnement de 

la Chambre ainsi que ses valeurs qui me sont chères et je souhaite proposer ma candidature au 

Conseil de la CCIFP.  

Compte tenu de mon expérience de plus de 20 ans autant que juriste spécialisée dans le droit du 

commerce et le droit du travail, je pense pouvoir apporter à la Chambre et au Conseil des 

recommandations dans ces domaines, surtout compte tenu de la période difficile que de 

nombreuses entreprises traversent actuellement. 

Après avoir terminé mon doctorat en droit à l’Université de Varsovie, j'ai également été diplôme à 

L’École du Droit Français et Européen de la filiale de l’Université de Poitiers. 

Je suis liée à la France déjà depuis le lycée ou j’ai suivi des cours de français avancé, pour ensuite 

approfondir mon apprentissage dans le cadre de l’Institut Français. 

J’espère pouvoir partager mon expérience au profit de la CCIFP très prochainement, 

Salutations sincères 

 
 
 
________________ 
Dr. Ewa Boryczko 

 


