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O konferencji słów kilka

bogaty program wykładowy dotyczący prawnych zawiłości spotykanych przez 
prawników i farmaceutów, uregulowań marketingu farmaceutycznego, a także 
tematów, których interpretacja może budzić wątpliwości, jak choćby wciąż nie do 
końca znane wszystkim RODO, 
sesja wystąpień studenckich, 
debata oxfordzka na temat uregulowań prawnych w ochronie zdrowia i farmacji jako 
zwieńczenie. 

Farmacja to dziś jeden z ważniejszych sektorów każdej dobrze rozwiniętej gospodarki, 
mający ogromny wpływ na zdrowie i życie ludzi.  Z tego powodu wymaga niezwykle 

precyzyjnych regulacji i dobrze funkcjonującego prawa, dlatego jako jedni z pierwszych w 
Polsce dostrzegamy potrzebę pogłębiania wiedzy studentów z obu tych dziedzin. Za cel 
postawiliśmy sobie zarówno uczenie się od siebie nawzajem, ale przede wszystkim od 
fachowców w danych dziedzinach. Konferencja odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku w 
murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  W przedsięwzięciu 

weźmie udział blisko 200 studentów prawa i farmacji z całej Polski.
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#DWIE NIEZALEŻNE STUDENCKIE ORGANIZACJE

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji 
to największa i niezależna studencka 
organizacja farmaceutyczna w Polsce, 
zrzeszająca ponad 1000 członków w 10 
miastach Polski: Bydgoszcz, Gdańsk, 
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Sosnowiec, 
Warszawa, Wrocław, Szczecin.
Głównym cele naszej działalności jest 
niesienie pomocy przyszłym farmaceutom 
w zdobywaniu wiedzy, wspomaganie 
rozwoju osobistego, edukacja 
społeczeństwa w zakresie zdrowia 
publicznego oraz propagowanie idei 
opieki farmaceutycznej, jak również 
integracja środowiska studentów farmacji 
na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym. 
Posiadamy wyróżnienie dla najlepszej 
studenckiej organizacji farmaceutycznej 
na świecie zrzeszonej w IPSF w roku 
akademickim 2016/2017.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa (ELSA) to niezależna, apolityczna   
i niezarobkowa organizacja studencka, 
zrzeszająca studentów prawa  i młodych 
prawników z całego świata. Funkcjonuje w 
43 państwach i skupia około 35 000 
członków. Istnieje już ponad 35 lat.  ELSA 
Poland działa obecnie na terenie wydziałów 
prawa szesnastu uniwersytetów: w 
Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Poznaniu, Rzeszowie, Stalowej Woli, 
Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i 
Zielonej Górze.  
W 2000 roku ELSA otrzymała ogromne 
wyróżnienie – status konsultanta  przy 
Radzie Europy. Ponadto Stowarzyszenie 
posiada status konsultanta przy wielu 
ciałach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.



ELSA KATOWICE

To Grupa Lokalna działająca aktywnie na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Mamy za sobą organizację wielu ważnych wydarzeń. 
To przede wszystkim:
 Ogólnopolskie Szkolenia Jesienne -  październik 

2017
Ogólnopolska konferencja naukowa: „Prawno-
gospodarcze aspekty postępowania w sprawach 
szkód górniczych” - kwiecień 2017 r., 
Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia 
Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego 
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego 
finał odbył się w Katowicach w 2016 r.
 Walne Zebranie Delegatów w 2014 r.
Ogólnopolski obóz adaptacyjny "Adapciak" - 
wrzesień 2018 r.
i wiele innych.

Zatem mamy doświadczenie w przygotowywaniu 
projektów i dlatego możemy zapewnić, że 
dołożymy wszelkich starań, aby wszystko zostało 
zorganizowane na jak najwyższym poziomie.
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