
  
Szanowni Państwo,
Dziekani Okręgowych Izb Radców Prawnych.

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

Rok 2018 r. jest rokiem szczególnym dla praw kobiet – oto mija 100 lat, od kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze, a ich 
udział w życiu publicznym z biegiem lat stał się coraz bardziej zauważalny. Świętowanie okrągłej, setnej rocznicy staje się 
tym samym dobrą okazją – z jednej strony do podsumowania pozytywnych zmian, które już zaszły, a z drugiej strony 
do wskazania obszarów, w których prawa kobiet nie są jeszcze wystarczająco realizowane i wymagają zdecydowanej 
poprawy. Zidentyfikowanie takich obszarów oraz głośne mówienie o istniejących problemach należy m.in. do nas – spo-
łeczności radczyń i radców prawnych, świadczy też o rosnącej dojrzałości naszego społeczeństwa.

Tegoroczna konferencja ww. problematykę obejmie w dwóch panelach. Pierwszy dotyczyć będzie kwestii dyskryminacji 
ze względu na płeć i ochrony rodzicielstwa w zatrudnieniu. Zaprezentowana zostanie zarówno perspektywa orzecznicza 
Sądu Najwyższego (SSN Katarzyna Gonera), głos biznesu (Jacqueline Kacprzak) oraz doświadczenie osób reprezentują-
cych interesy pracodawców (r.pr. Anna Telec) i pracowników w sporach sądowych (r.pr. Karolina Kędziora), a także Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich (r.pr. Mirosław Wróblewski). Drugi panel konferencji poświęcony będzie przemocy wobec 
kobiet. W tym przypadku także połączona zostanie perspektywa praktyki orzeczniczej – tym razem Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka (r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska) ze spojrzeniem wynikającym z doświadczenia Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich (Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek), wybrzmi również głos przedstawicielki organizacji 
pozarządowej (dr Magdalena Grabowska) oraz przedstawiona zostanie analiza prawnokarna (prof. Monika Płatek). Kon-
ferencję otworzy wykład prof. Ewy Łętowskiej pt. „Konstytucyjne gwarancje praw kobiet a praktyka stosowania prawa”. 

Konferencja odbędzie się w piątek 16 listopada br. w Warszawie przy ul. Żytniej 15/16 w siedzibie warszawskiej  
Okręgowej Izby Radców Prawnych – dzięki uprzejmości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Udział  
w wydarzeniu jest bezpłatny, na wydarzenie obowiązuje jednak 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 przedstawicieli zawodu rad-
cy prawnego – konferencji. Mam wielką nadzieję na Państwa obecność. Będę także zobowiązania za przekazanie 
informacji o konferencji wszystkim zainteresowanym osobom w tym radczyniom i radcom prawnym, aplikantkom  
i aplikantom radcowskim, a także przedstawicielkom i przedstawicielom innych zawodów prawniczych oraz wszystkim 
osobom, które temat ten postrzegają jako ważny i zajmujący. W załączeniu przedstawiam program konferencji.

Z wyrazami szacunku
r.pr. Magdalena Witkowska

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka  
Krajowej Rady Radców Prawnych

perspektywa prawna osób wykonujących 
zawody prawnicze

Warszawa, październik 2018 r. 


