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Warszawa, 10 marca 2017 roku 

Walne Zgromadzenie CCIFP  

Assemblée Générale de la CCIFP 

Szanowni Państwo, 

 

Jestem kobietą - przedsiębiorcą i uczestniczę 

aktywnie w życiu CCIFP od 8 lat w ramach 

organizacji dla których pracowałam i pracuję 

obecnie. Uważam że teraz nadszedł odpowiedni 

moment abym zaangażowała się bardziej  

w pracę na rzecz CCIFP. Dlatego zgłaszam moją 

kandydaturę na stanowisko członka Rady CCIFP 

aby wspierać Izbę w rozwoju usług dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Mesdames, Messieurs, 

 

Femme entrepreneuse, je participe dans la vie 

de la CCIFP depuis 8 ans, via les sociétés dont je 

faisais partie. Il est temps que je m'engage 

davantage et c'est pourquoi je présente ma 

candidature au Conseil de la CCIFP pour soutenir 

l'équipe permanente de la Chambre dans le 

développement des services pour les TPE et 

PME. 

Jestem adwokatem. Specjalizuję się w prawie 

konkurencji i prawie własności intelektualnej.  

W ramach moich kompetencji regularnie 

wspieram Centrum Szkoleniowe Izby.  

Avocate, spécialisée dans les domains du droit 

de la concurrence et de la priopriete 

intellectuelle, j'interviens régulièrement auprès 

du Centre de Formation de la CCIFP.  

Trzy lata temu założyłam własną firmę,  

w której obecnie pracuje osiem osób, i którą  

z powodzeniem rozwijam. 

J'ai créé avec succès ma propre entreprise il y a 

trois ans et j'emploie actuellement 8 Personnes.  

Jestem Polką, od 16 lat w związku małżeńskim  

z Francuzem.  Władam biegle językiem 

francuskim i znam dobrze obie kultury. 

Chciałabym wykorzystać moje doświadczenia 

jako francusko-polskiego przedsiębiorcy jak  

i moje kompetencje w dziedzinie prawa, aby 

inicjować nowe formy pomocy i współpracy dla 

micro-przedsiębiorstw. 

Polonaise, mariée avec un Français depuis 16 

ans, je suis parfaitement francophone et je 

connais très bien les deux cultures. Je voudrais 

utiliser ma propre expérience en tant 

qu'entrepreneuse franco-polonaise ainsi que 

mes compétences juridiques pour initier de 

nouveaux services d'entraide et de soutien aux 

TPE. 

Liczę na Państwa głosy! Je compte sur vos voix et je vous présente, 

Mesdames et Messieurs, mes meilleures 

salutations. 

 

 

 

Joanna Affre 
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