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o stanie prawa w PRL. Jest to już dru
gi Raport po złożonym w 1972 r. ana
logicznym dokumencie, będący podsu
mowaniem działalności badawczej w 
zakresie obowiązującego w PRL prawa 
stanowionego. Raport o stanie prawa 
w PRL w edycji z 1986 r. jest dorob
kiem szerokiego grona pracowników 
nauki i wytrawnych praktyków w dzie
dzinie prawa.

W końcowej części spotkania Pre
mier podziękował za kierowanie pra
cami Rady Legislacyjnej jej dotych
czasowemu przewodniczącemu prof. 
drowi Sylwestrowi Zawadzkiemu, któ
ry złożył rezygnację z pełnionej funk
cji w związku z powołaniem go na sta
nowisko członka Rady Państwa.

Prezes Rady Ministrów wręczył akt

nominacyjny nowo powołanemu prze
wodniczącemu Rady Legislacyjnej prof. 
drowi Zbigniewowi Radwańskiemu, 
wybitnemu znawcy prawa cywilnego 
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu, byłemu rektorowi tej uczel
ni i autorowi licznych dzieł nauko
wych.

Warto przypomnieć, że Rada Legis
lacyjna jest organem doradczo-konsul- 
tacyjnym prezesa Rady Ministrów w 
zakresie prawodawstwa. W jej skład 
wchodzi 40 znakomitych prawników, 
reprezentujących naukę prawa i prak
tykę prawniczą. Współpracuje stale z 
Radą Legislacyjną w zespołach spec
jalistycznych 60 naukowców, repre
zentujących wszystkie ośrodki uniwer
syteckie i instytuty PAN.
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W dniu 18 marca 1986 r. zmarł 
w Krakowie w wieku 89 lat profesor 
dr hab. Władysław Wolter, nestor 
prawnictwa polskiego, wybitny uczony 
w zakresie prawa karnego w minio
nym półwieczu, wychowawca i nauczy
ciel akademicki wielu roczników praw
ników polskich, w tym licznego grona 
adwokatów.

Zmarły był członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk, emer. pro
fesorem zwyczajnym i kierownikiem 
katedry prawa karnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, długoletnim członkiem 
Komitetu Nauk Prawnych PAN. Był 
też twórcą i honorowym przewodni
czącym Komisji Nauk Prawnych Od
działu PAN w Krakowie, przewodni
czącym Rady Naukowej Instytutu

Ekspertyz Sądowych im. prof. dra 
Sehna, honorowym prze-wcdniczącym 
Towarzystwa Medycyny Sądowej, 
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej w 
zakresie prawa karnego.

Za działalność naukową, dydaktycz
ną i społeczną Zmarły był odznaczony 
m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiaz
dą Odrodzenia Polski, Krzyżem Ko
mandorskim i Krzyżem Oficerskim 
O.O.P., tytułem honorowym Zasłużony 
Nauczyciel PRL, Złotym Medalem za 
Zasługi dla miasta Krakowa, był dwu
krotnym laureatem nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
nagrody specjalnej Rektora Uniwersy
tetu Jagiellońskiego.

Odszedł na zawsze wielki humanis
ta i prawnik polski.


