
 

 
 
 

Warszawa, 09 marca 2017  
Francusko-Polska Izba Gospodarcza 

Widok 8  
00-023 Warszawa 

Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym pragnę zgłosić swoją kandydaturę na członka Rady CCIFP w najbliższych 
wyborach, które odbędą się 11 kwietnia bieżącego roku. 
 
Od dawna jestem związana z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą.  
Od 2014 jestem członkiem Rady a od 2015 roku pełnię funkcję wiceprezes Izby. 
Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej odnajduję na co dzień w kontaktach z 
polskimi i francuskimi firmami wartości, które są mi szczególnie bliskie:  
 

- innowacyjność: poprzez promowanie dobrych praktyk i otwartość na nowe 
pomysły i rozwiązania, 

- współpracę, nastawienie na pozytywne relacje: poprzez organizowanie spotkań 
biznesowych,  

- rozwój: poprzez stworzenie możliwości do doskonalenia kompetencji 
zawodowych. 

 
Cenię bardzo otwartość Izby, na nowe pomysły i inicjatywy. Dzięki temu powstał, 
współorganizowany przeze mnie i CCIFP Klub Kobiecego Biznesu, który od ponad pięciu 
lat cieszy się ogromną popularnością. Tam właśnie, dzięki inspirującym gościom i 



 

ekspertom, ciekawym rozmowom, networkingowi, wspaniałe kobiety biznesu dzielą się 
opiniami, doświadczeniami, współpracują. 
 
 
Aspektem działania Izby, które ma dla mnie duże znaczenie są wszystkie imprezy i 
wydarzenia, które przy ich wyjątkowej atmosferze, pozwalają na wysokiej jakości 
współpracę biznesową między zrzeszonymi firmami.  Takie wydarzenia jak Spotkania 
Warszawskie i wiele innych, mają ogromne znaczenie dla pogłębiania pozytywnych 
relacji między francuskimi i polskimi środowiskami, nie tylko biznesowymi. Są one także 
okazją do tego, co jest mi szczególnie bliskie czyli do wysokiej jakości dialogu na wielu 
poziomach: ekonomicznym, politycznym, społecznym, międzykulturowym. 
 
Dodatkowo, jako właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Piasecka&Żylewicz, która od 
lat jest członkiem Izby, z ogromną chęcią wspieram francuskie i polskie firmy w 
osiąganiu ważnych dla nich celów rozwojowych. Mimo tego, iż głównie pracuję dużymi 
organizacjami, znam dobrze potrzeby także małych i średnich przedsiębiorstw, dla 
których prowadzimy projekty w ramach seminariów, konferencji i warsztatów 
organizowanych przez CCIFP.  
 
Niezwykle cenię sobie współpracę z Izbą i chcę nadal aktywnie wspierać jej działalność, 
uczestnicząc we współtworzeniu strategii jej działań. Członkostwo w Radzie da mi 
możliwość działania z jeszcze większym zaangażowaniem na rzecz współpracy środowisk 
biznesowych, francuskich i polskich a także na rzecz wspierania kobiet biznesu w ich 
sukcesach zawodowych i nie tylko. 
 

 
Z poważaniem, 
Halina Piasecka 

Dyrektor Generalna, Partner Piasecka&Żylewicz 
 
 
 

Halina Piasecka, biogram 

Od 2007 roku współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Piasecka&Żylewicz, 
www.piaseckazylewicz.pl  Trener i konsultant biznesowy z 15-sto letnim 
doświadczeniem, ekspert i coach w obszarze szczęścia w pracy oraz projektów mających 
na celu zaangażowanie Pracowników i Klientów. Psycholog biznesu (Mgr Wydziału 
Psychologii, UW) i ekspert w obszarze komunikacji (Mgr Lingwistyki Stosowanej, UW). 

http://www.piaseckazylewicz.pl/

