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Pan

Ryszard Pienkowski
Prezes ZarZ'ldu INFOR PL

Szanowny Panie Prezesie!
Z okazji 30-lecia firmy INFOR pragny w imieniu Zarz'ldu Izby Wydawcow Prasy z~oZyc Panu
Prezesowi i clliemu Zespolowi wydawniczemu i redakcyjnernu INFOR-u - naj serdeczniejsze gratu
lacje i podziykowania za Wasz wklad w najnowsz'l historiy polskiego rynku prasowego, a takZe
polskiej przedsiybiorczosci w ogole.
Moma bez przesady stwierdzic, ze bez dostarczanej przez INFOR wiedzy prawnej i biznesowej
przemiany gospodarcze w Polsce przebiegalyby ze znacznie wiykszymi trudnosciarni. Wiele innych
firm - malych i wielkich - oraz wielu ludzi - przedsiybiorcow i ich klientow - swoje powodzenie,
swoj rozwoj, swoj byt wreszcie - zawdziycza fachowemu i zawsze aktualnemu doradztwu, czerpa
nernu z wielu poradnikow i serwisow INFOR-u, szczegolnie w okresie transformacji ustrojowej
naszego kraju w latach dziewiycdziesi'ltych, ugruntowuj'lc tym swoj'l obecn'l pozycj y.
Przez trzydziesci lat dzialalnosci INFOR jednak nie tylko dostarczal wiedzy innyrn przedsiy
biorcorn. W tyrn czasie rozrosl siy od skromnego Biura INFORmacji Organizacyjno-Prawnej, wy
daj'lcego tygodnik "Prawo przedsiybiorcy", do rozrniarow jednej z najwiykszych w Polsce i najno
woczesniejszych grup rnedialnych - Grupy INFOR PL, skupiaj'lcej wiele firm, wydaj'lcej wiele
tytulow prasowych i internetowych serwisow, a takze jedn'l z najwazniejszych w kraju gazet:
"Dziennik Gazety Prawn'l". Wlasnyrn przykladern INFOR uczy~ skutecznosci, smilliosci i nowo
czesnosci w biznesie i na rynku prasowyrn.
Wielkie znaczenie dla srodowiska wydawniczego i dziennikarskiego rna zaangaZowanie Grupy
INFOR PL oraz redakcji "Dziennika Gazety Prawnej" w budowanie ladu rnedialnego i propa
gowanie dobrych praktyk wydawniczych, ochrony wlasnosci intelektualnej i wysokich standardow
na rynku prasowyrn. Poziorn rnerytoryczny i warsztat dziennikarski "DGP" jest naj lepszym przy
kladem spelniania tych standardow.
Za te wlasnie cechy i dzialania pragny w imieniu Izby Wydawcow Prasy zloZyc na ryce Pana
Prezesa podziykowania dla calego Zespolu Wydawnictwa oraz zyczyc Warn rownie udanych kolej
nych dziesi'ltkow lat dzia~alnosci.
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