Witold Daniłowicz
Urodził się 24.2.1954 r. w Warszawie. Tam też skończył szkołę podstawową i średnia.
Następnie podjął studia prawnicze we Wrocławiu - jest absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1977). Ukończył również studia podyplomowe
w zakresie prawa międzynarodowego w Instytucie Nauk Społecznych oraz kurs w Akademii
Prawa Międzynarodowego w Hadze (1982). Ukończył także studia prawnicze w Louisiana
State University Law Center, uzyskując tytuły Juris Doctor (J.D.) oraz Master of Laws
(LL.M.) (1985).
Witold Daniłowicz posiada 29 lat doświadczenia zawodowego. Od 1985 r. pracował a później
był wspólnikiem w kancelarii Vinson & Elkins w Houston, w stanie Teksas w Stanach
Zjednoczonych. Od 1993 r. był wspólnikiem w międzynarodowej kancelarii prawnej White &
Case oraz założycielem i wieloletnim wspólnikiem zarządzającym jej biura w Warszawie. Od
2012 do 2014 r. był wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Daniłowicz Jurcewicz i
Wspólnicy. Od lutego 2014 r. jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Daniłowicz
Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy (DJBW).
Jest ekspertem z zakresu łączeń i przejęć, międzynarodowych transakcji handlowych oraz
finansowych. Specjalizuje się także w obsłudze projektów inwestycyjnych. Jego
doświadczenie obejmuje między innymi pracę przy projektach inwestycyjnych w Polsce,
USA, Rumunii, Zambii, Syrii, Kongo oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Był jednym z założycieli Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych i od początku
istnienia tej organizacji jest prezesem jej zarządu.
W ramach swojej działalności zawodowej wspomagał (pro bono) Ossolineum we Wrocławiu
w zawarciu ugody z rodziną Lubomirskich i w staraniach o odzyskanie rysunków Duerera
należących do kolekcji Ossolineum przed wojną a znajdujących się obecnie w zbiorach kilku
muzeów zagranicznych. Reprezentował Rzeczpospolitą Polską, jako pozwaną, w procesach
wytoczonych jako pozwy zbiorowe przed sądami federalnymi w Stanach Zjednoczonych o
zwrot mienia żydowskiego przejętego przez Państwo po 1944 r.
W ramach kancelarii White & Case wydał serię wydawniczą obejmującej 10 albumów
poświęconej historii Polski i Warszawy
Od 2012 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

