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PRAWNICZKA
Założycielka Kancelarii Polka Investment, radca prawny
z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej
i nieruchomości. Pracująca na styku prawa i biznesu. Doradzała
największym polskim firmom, w tym m.in. z branży stoczniowej,
deweloperom, instytucjom publicznym. W swojej pracy skupia się
na skutecznych rozwiązaniach, praktycznym stosowaniu prawa
oraz przejrzystych zasadach współpracy. Specjalizuje się w prawie
budowlanym, administracyjnym, handlowym oraz ochrony
środowiska.

ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: obsługą prawną inwestycji
budowlanych.
Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM: radcą prawnym.
MOJE ZADANIA ZAWODOWE POLEGAJĄ NA: wsparciu
przedsiębiorców przy projektach budowlanych –
mieszkaniowych jak i przemysłowych pod kątem prawnym ale i
managerskim. Istotą jest zrozumienie potrzeb klienta i jego
biznesu – i takie pokierowanie inwestycją aby, co
najważniejsze, była realna do wykonania 😉 a następnie
przebiegła możliwie sprawnie.
OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 15 lat.
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA:
zaufania klientów, rozwoju firmy, poczucia pewności w tym co
robię.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI: codzienności w pracy
prawnika, który działa na styku prawa i biznesu. Chętnie
podzielę się doświadczeniem związanym z wyborem zawodu,
jego specyfiką i urokami. Podzielę się pomysłami na
rozpoczęcie pracy, o podejściu do klienta i obowiązków. I o
tym, że praca może być frajdą i przyjemnością i, że w
przypadku prawnika może i powinna być bardziej praktyczna
niż teoretyczna.

Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pani śledzi?
1.Zupełnie nie moje „miejsca” 😉. Staram się ograniczać udział
mojego czasu w sieci. To co jednak przykuwa moją uwagę do
strony dotyczące inwestycji w nieruchomości oraz
ekonomiczne.
Z jakich narzędzi organizujących pracę najchętniej Pani
korzysta? Jakie narzędzia on-line/aplikacje warto sprawdzić?
Niezastąpiony jest … zwykły notes. Próbowałam wielu aplikacji
a i tak zawsze kończy się na papierze.
Co Panią najbardziej motywuje?
Możliwość nauczenia się i poznania nowych zagadnień, do
tego uznanie mojej pracy oraz efekt finansowy.
Książka/film/wywiad, które Pani najczęściej poleca:
Powieści C.L Zafon, Murakami.

