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r.pr. Katarzyna Sarek-Sadurska
Raczkowski Sp. k.
Ul. Bonifraterska 17
Warszawa
Walne Zgromadzenie
Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej
Szanowni Państwo,
Od wielu lat z dużym zainteresowaniem i optymizmem śledzę działalność Francusko-Polskiej
Izby Gospodarczej (CCIFP) i jej znakomity wpływ na rozwój, nie tylko gospodarczych, relacji polskofrancuskich. Działania podejmowane przez CCIFP w kierunku intensyfikacji i wzmocnienia relacji
między członkami, również w czasach, w których kontakty ograniczają się do spotkań i komunikacji
online zasługują na szczególne zainteresowanie. W tych działaniach uwidocznia się duża inicjatywa
i wysiłek, aby pomimo obiektywnych trudności dzisiejszych czasów, rynek nadal się rozwijał.
Istotnym obszarem dalszego rozwoju CCIFP są relacje z międzynarodowymi firmami
chcącymi działać w Polsce. Kancelaria Raczkowski, w której jestem partnerem, a współpracuję z nią
od początku jej istnienia, ma ogromne doświadczenie w tym obszarze. Raczkowski należy do Ius
Laboris, międzynarodowego stowarzyszenia prawa HR, które stowarzysza wiodące kancelarie HR
na całym świecie. Francuskim członkiem tego stowarzyszenia jest renomowana kancelaria Capstan
Avocats. Wspólnie z Capstan Avocats prowadzę, z ramienia Raczkowski, wiele międzynarodowych
projektów, w których pomagamy globalnym firmom francuskim w prowadzeniu ich biznesu w Polsce.
Podejmujemy także wspólne działania marketingowe, mające na celu rozwój biznesu, nawiązujemy
i budujemy relacje z klientami oraz wymieniamy się doświadczeniami. Moje doświadczenie w tym
obszarze może istotnie wspomóc CCIFP w rozwoju działań prowadzących do potencjalnego
przyciągnięcia nowych członków.
Drugim istotnym filarem działalności CCIFP jest działalność edukacyjno-rozwojowa. Zarówno
ja, jak i pozostali partnerzy Raczkowski wielokrotnie czynnie wspierali CCIFP w tych działaniach,
prowadząc dla członków CCIFP wiele szkoleń oraz wystąpień. Dowodem dobrej opinii w tym
zakresie jest prowadzony przez Kancelarię Raczkowski projekt Szkoły Mistrzów Prawa Pracy, który
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w tym roku będzie miał IX edycje i cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród naszych słuchaczy.
Ponadto, ja osobiście jestem odpowiedzialna za rozbudowany obszar szkoleń wewnętrznych
(zarówno merytorycznych jak i „miękkich”) dla prawników oraz pracowników Kancelarii Raczkowski.
Moje doświadczenie zarządcze w tym zakresie może zostać wykorzystane z powodzeniem
w ramach działalności CCIFP.
Działalność CCIFP jest mi bliska nie tylko z powodów profesjonalnych, ale również
z powodów osobistych sympatii. Z Francją związana jestem od wielu lat. Tuż po studiach
prawniczych w Polsce, miałam okazję być uczestnikiem rocznego programu wolontariatu cywilnego
we Francji. Następnie ukończyłam roczne studia na Uniwersytecie Panthéon-Assas w zakresie
prawa międzynarodowego prywatnego. Moje doświadczenia z tamtego okresu były niezmiernie
istotne dla mojego dalszego rozwoju zawodowego i osobistego. Zacieśnienie mojej współpracy
z CCIFP byłoby dla mnie kontynuacją tej niezwykłej przygody.
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