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Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko członka Rady CCIFP. Uważam, że moja osoba 

świetnie odnajdzie się w zespole CCIFP na stanowisku członka Rady CCIFP oraz wierzę, że pozytywnie wpłynę na 

funkcjonowanie organizacji. 

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako prawnik specjalizujący się w prawie handlowym, prawie papierów 

wartościowych oraz w transakcjach fuzji i przejęć spółek publicznych, jak również prywatnych. Miałam okazję 

zdobywać moje doświadczenie w międzynarodowych firmach w Polsce i za granicą. Po ukończeniu studiów 

prawniczych w Polsce, kontynuowałam naukę na prestiżowej uczelni paryskiej Sciences Po. W Paryżu również 

zdobyłam moje pierwsze doświadczenie zawodowe w międzynarodowych kancelariach prawnych takich jak Hogan 

Lovells LLP, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP oraz White & Case LLP. W Polsce od ponad sześciu lat jestem 

związana z warszawskim biurem kancelarii prawnej White & Case, gdzie pracuję na bardzo zróżnicowanych 

projektach. Doradzam klientom z sektora telekomunikacyjnego, technologicznego, deweloperskiego, 

energetycznego oraz instytucjom finansowym przy publicznych emisjach akcji, publicznych i niepublicznych 

emisjach dłużnych papierów wartościowych polskich i zagranicznych spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. 

 

Uważam, że warto rozważyć moją kandydaturę na stanowisko członka Rady CCIFP, gdyż dzięki mojemu 

międzynarodowemu doświadczeniu jestem w stanie wspierać dalszy rozwój CCIFP dzieląc się swoim 

doświadczeniem z członkami CCIFP. Mogłabym wesprzeć CCIFP jako prelegent podczas szkoleń z zakresu 

transakcji międzynarodowych lub możliwości pozyskania kapitału przez spółki będące członkami CCIFP (czy to w 

formie emisji papierów dłużnych bądź emisji akcji).  

 

Pracując w międzynarodowym środowisku na międzynarodowych transakcjach posiadam doświadczenie w pracy 

z różnymi środowiskami, kulturami oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z występowaniem różnych 

jurysdykcji i odrębnych systemów prawnych (jak i organizacyjnych). Jestem w stanie dopasować się do specyfiki 

pracy w innych kulturach „na odległość”. Tę ostatnią formę miałam okazję skutecznie przetestować podczas 

ostatnich kilku miesięcy pracy zdalnej. Uważam, że dalsze perspektywy rozwoju CCIFP nie muszą ograniczać się 

wyłącznie do osobistych spotkań, które chociaż bardzo ważne, to ograniczają często możliwości zaproszenia i 

spotkania i wymiany doświadczeń z ciekawymi osobistościami. Dalszy rozwój CCIFP powinien uwzględniać 

spotkania i kursy „online”, co daje możliwość uczestnictwa często większej ilości uczestników oraz możliwości 

zorganizowania spotkania z osobami, które czasem nie mają możliwości spotkać się osobiście w Warszawie lub 

innym mieście w Polsce. Dzięki pracy w międzynarodowej organizacji mam dostęp do szerokiego grona ciekawych 

międzynarodowych postaci z ogromnym doświadczeniem, co może procentować możliwością bezpośredniego 

dostępu do takich osób i możliwością dzielenia się ich wiedzą z członkami CCIFP. 

 



Co więcej, jako kobieta pracująca w środowisku prawniczo-biznesowym i w specjalizacji rynków kapitałowych 

oraz fuzji i przejęć, która jest raczej zdominowana przez praktyków o płci męskiej, chciałabym wspierać rozwój 

CCIFP poprzez wsparcie młodych kobiet zaczynających swoje kariery w środowiskach prawniczych, ale również 

w jakiejkolwiek innej branży na początku swojej kariery. W ramach pracy w kancelarii prawnej White & Case 

mam okazję być liderem inicjatywy Women’s Initiative, tj. programu wspierającego kobiety poprzez szkolenia 

oraz spotkania z ciekawymi kobietami, które odniosły sukces w swojej branży. Zależy mi, by CCIFP wspierał firmy 

zakładane oraz zarządzane przez kobiety poprzez serię szkoleń z zakresu determinacji, budowania własnej marki 

oraz bardziej specjalistyczne branżowe, gdzie również ja mogłabym wesprzeć CCIFP dzieląc się swoim 

zawodowym doświadczeniem. 

 

Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa moją osobą oraz że moje umiejętności i doświadczenie przysłużą się 

rozwojowi CCIFP. 

  

Z poważaniem, 

Monika Dużyńska  

 

 


