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Szanowni Państwo, 

 

w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej i cywilizacyjnej wyzwaniem 

dla wszystkich państw jest dostosowywanie prawa, tak by skutecznie realizowało interesy wspólnoty 

obywateli. Polska po 1989 roku sukcesywnie stara się wychodzić z opóźnień, które spowodował czas 

komunizmu. Obecnie dzięki zmianom w Polsce istnieje szansa na to, żeby nasz kraj dołączył na stałe 

do państw wysoko rozwiniętych. Jednak podstawą tego zadania jest zmiana prawa, które jest źródłem 

rozwoju. Jako środowisko ekspertów, którzy rozumieją wagę tej idei postanowiliśmy zorganizować 

międzynarodowe Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth, które stanie się cyklicznym wydarzeniem 

promującym i budującym konkretne narzędzia, oraz projekty gospodarcze wzmacniające region Polski 

oraz ważnego projektu politycznego, którym jest „Trójmorze”. 

  

Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth to inicjatywa obywatelska mająca rozwijać 

inicjatywę Trójmorza w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, gospodarkę                                         

i wartości. Październikowe wydarzenie to miejsce tworzenia inicjatyw politycznych, gospodarczych  

i obywatelskich, które będą spoiwem współpracy Trójmorza. Fundamentem debaty będą zmiany  

w prawie, które mają miejsce w Polsce i pozostałych państw, które są zainteresowane bliską 

współpracą m.in. kraje Grupy Wyszehradzkiej, ale także: Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, 

Chorwacja, Słowenia i Austria. 

  

Forum Prawo dla Rozwoju to uzupełnienie oferty kongresowej w Polsce, ponieważ żadne z innych 

wydarzeń nie podnosi bezpośrednio rozwoju Polski w kontekście Trójmorza. #Law4Growth to 

miejsce dla konstruktywnych spotkań polityki, biznesu, urzędników oraz organizacji pozarządowych. 
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Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Pana Marka Kuchcińskiego 

Marszałka Sejmu RP, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Energii, Ministra Inwestycji                 

i Rozwoju, Ministra Infrastruktury, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra 

Cyfryzacji, oraz prof. Zdzisława Krasnodębskiego- Wiceprzewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: TVP Info, Polskie Radio i Polska 

Agencja  Prasowa 

 

 Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w Forum w dniach 5-6 pażdziernika 2018 r.. 

Jesteśmy przekonani, że Państwa obecność znacząco podniesie rangę wydarzenia. Mając na względzie 

dbałość o jakość i powodzenie przedsięwzięcia, prosimy o potwierdzenie udziału  w  konferencji  

poprzez  wypełnienie formularza rejestracyjnego na stornie internetowej www.law4growth.org 

W razie ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Kontakt do biura organizacyjnego: 

tel:731- 286 - 686/e - mail:info@law4growth.org 

 

 

 

 

 

Alan Paczuszka            prof. Arkadiusz Adamczyk  
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