
	 	 	 	 	 	 	 	 Szanowni	Państwo,
	 	 	 	 	 	 	 	 Dziekani	Okręgowych	Izb	Radców
	 	 	 	 	 	 	 	 Prawnych.

Mam przyjemność zaprosić Państwa na trzecią konferencję organizowaną przez Komisję 
Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych pt.

 
Każdego roku Komisja Praw Człowieka KRRP stara się podejmować bieżącą i aktualną 
tematykę. Dwa lata temu wiodącym tematem dyskusji była swoboda wypowiedzi, z kolei 
w zeszłym roku debatowaliśmy o prawach kobiet. Tej jesieni Państwa uwagę pragnie-
my skierować ku prawnym aspektom procesu leczniczego obejmującego m.in. prawa 
pacjentów i lekarzy. To temat niezmiernie istotny i aktualny, choć często niedostrzegany  
w obliczu licznych, zarówno finansowych, jak i organizacyjnych problemów polskiej 
służby zdrowia.   

Dzięki obecności znakomitych prelegentów tegoroczna konferencja ww. problematykę 
przedstawia w kilku panelach uwzględniających przede wszystkim tematykę odpowie-
dzialności lekarza w kontekście praw pacjenta, jak również ochrony życia oraz zdrowia 
matki i dziecka. Rozmawiać będziemy także o prawach osób z uszczerbkiem na zdrowiu, 
śmiertelnie lub nieuleczalnie chorych oraz pacjentów pozostających pod bezpośrednią 
pieczą państwa. Jednocześnie mamy nadzieję, że i uczestnicy podzielą się z nami swoją 
wiedzą i doświadczeniem – każdy panel zakończy krótka, otwarta dla wszystkich zainte-
resowanych dyskusja podsumowująca daną część spotkania. 

Konferencja odbędzie się w czwartek 14 listopada 2019 r. w Warszawie przy ul. Żytniej 15 
lok. 16 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – dzięki uprzejmo-
ści Okręgowej Izby Radców Prawnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje 
jednak wcześniejsza rejestracja – pełna informacja o zapisach dostępna jest na stronie 
internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych www.kirp.pl

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w tej ważnej dla wszystkich przedstawicielek i przed-
stawicieli  zawodu radcy prawnego konferencji. Będę zaszczycona Państwa obecnością. 
Byłabym także zobowiązana za przekazanie informacji o konferencji członkom Państwa 
Izby, a także przedstawicielom innych zawodów prawniczych oraz wszystkim zaintereso-
wanym osobom. W załączeniu przedstawiam program konferencji.

       Z wyrazami szacunku
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