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dkim NRA adw. prof. dr hab. Ka
zimierz Buchała. W drugim dniu 
odbyły się obrady w ramach Ko
misji Prawa Karnego i Komisji 
Prawa Cywilnego. Wreszcie w trze
cim dniu obrad przewodniczący obu 
Komisji dożyli na posiedzeniu ple
narnym sprawozdania z obrad oraz 
przedstawili dezyderaty i projekty 
uchwał. Sesję zamknął wystąpie
niem końcowym Prezes NRA. 
Wśród zaproszonych gości sesję za
szczycił swoją obecnością członek 
Rady Państwa prof. dr bab. Ka
zimierz Secomsfci.

Z okazji sesji prof. dr hab. Ka
zimierz Buchała udzielił wywiadu 
emitowanego w dniu jej zakończe
nia w programie I Polskiego Radia.

Członkowie Prezydium NRA wy
razili w czasie dyskusji swoje opi
nie na temat oceny i sesji, podkreś
lając jej wielką rangę i walory 
naukowe. Zgodzono się, że pozosta
nie oma na trwałe nie tylko jako 
dowód dorobku naukowego adwo
katury, ale i jako prezentacja jej 
ogromnego potencjału w tej dzie
dzinie. Wyrażono uznanie dla

wszystkich jej organizatorów, szcze
gólnie zaś dla kierownictwa Ośrod
ka Badawczego Adwokatury, jak 
również dla naukowego patronatu 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.

W dyskusji członek Prezydium 
NRA adw. prof. dr hab. Kazimierz 
Buchała wysunął projekt, aby ad
wokatura polska wzorem adwokatu
ry austriackiej i zachodnioniemiec- 
kiej podjęła się organizacji, np. co 
2 lata, sesji typowo naukowych na 
tęmat wybranych zagadnień funk
cjonowania prawa w praktyce są- 
dowo-prokuratorskiej i legislacyj
nej. Byłaby to najlepsza płaszczyz
na realizacji uprawnień płynących 
z art. 1 ustawy-Prawo o adwokatu
rze, dotyczących udziału adwokatu
ry w kształtowaniu i stosowaniu 
prawa.

Prezydium NRA, po zapoznaniu 
się z wnioskami członka Prezydium 
NRA adw. Witolda Bayera i po 
przeprowadzeniu dyskusji, podjęło 
uchwałę stanowiącą w swej treści 
załącznik Nr 1 do protokołu posie
dzenia.

6.

Przyjęcie adwokatury polskiej w poczet członków UIA

Prezes NRA adw dr Kazimierz 
Łojewsfci poinformował, że nadeszło 
pismo Prezesa UIA adw. Francois 
Martina zawiadamiające o przyję
ciu adwokatury polskiej do tej or

ganizacji. W piśmie tym przekazana 
została prośba o desygnowanie — 
zgodnie ze statutem UIA — wice
prezesa tej organizacji z ramienia 
adwokatury polskiej.

7.

Nagrody miesięcznika „Państwo i Prawo” za najlepsze prace 
habilitacyjne i doktorskie

W dniu 24 października 1986 r. 
odbyła się uroczystość wręczenia

przyznanych przez Redakcję mie
sięcznika „Państwo i Prawo” na-
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gród laureatom XXVIII Konkursu 
na najlepsze prace ’habilitacyjne i 
doktorskie.

II nagrodę w kategoria prac ha
bilitacyjnych (I nagrody nie przy
znano) otrzymał dr hab. Zbigniew 
G o s t y ń s k i  za opracowanie pt. 
„Karnoprawny obowiązek naprawie
nia sżkody”.

I nagrodę w kategorii prac dok
torskich otrzymał dr Ryszard P i o- 
t r o w s k i  za opracowanie pt. 
„Spór o model tworzenia prawa”.

Niezależnie od tego zostały przy
znane nagrody drugie i trzecie oraz 
wyróżnienia.

Na uroczystość tę był zaproszony 
m.in. Prezes NRA adw. dr Kazi
mierz Łojewski, który w imienin 
Sądu konkursowego wręczył jedne
mu iz laureatów jego nagrodę za 
opracowanie szczególnie użyteczne 
dla praktyki adwokackiej (tytuł 
opracowania: Terminy w polskim 
procesie karnym).

Na podkreślenie zasługuje fakt 
pogłębiania się współpracy między 
miesięcznikiem „Państwo i Prawo” 
a adwokaturą, czego dowodem jest 
między innymi ta  piękna uroczys
tość.

Redakcja „Palestry”

II Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  k i e l e c k a

Z g r o m a d z e n i e  I z b y  A d 
w o k a c k i e j  w K i e l c a c h .  W 
dniu 27 września 1986 r. odbyło się 
w gmachu Sądu Wojewódzkiego w 
Kielcach Zgromadzenie Kieleckiej 
Izby Adwokackiej. Oprócz adwoka
tów wykonujących .zawód w zespo
łach adwokackich wzięli udział w 
Zgromadzeniu zaproszeni goście w 
osobach: sekretarza KW PZPR tow. 
Tadeusza Swierczyńskiego, przedsta
wiciela Ministerstwa Sprawiedliwo
ści sędziego K. Sozańsfciego, człon
ka Prezydium NRA adw. W. Baye- 
ra, Prezesa Sądu Wojewódzkiego w 
Kielcach Jana Zająca, kierownika 
Wy d zi ał u Społec zno-Adtmini s tr ac y j- 
nego KW PZPR Jerzego Osmólskie- 
go, z-cy kier. tegoż Wydziału Sta
nisława Kamińskiego, z-cy Proku
ratora. Wojewódzkiego Jana Szwa- 
chy, prezesa Okręgowej Komisji

Arbitrażowej Ludwika Nawrota, 
kierownika Wydziału Społeczno- 
-Rrawnego WK ZSL Jerzego Broni- 
sLa, sekretarza WK SD Zbigniewa 
Porębskiego oraz członka Prezydium 
WRN w Kielcach Władysława Po- 
krzepy.

Po przywitaniu zaproszonych goś
ci dziekan Rady Adwokackiej w 
Kielcach adw. Ryszard Podlipniak 
zaproponował na przewodniczącego 
Zgromadzenia adwokata Stanisława 
Szufla, którego kandydatura zosta
ła .przyjęta jednogłośnie. Zastępcą 
przewodniczącego Zgromadzenia zo
stał adw. Wojciech Czech.

Po dokonaniu wyboru Komisji 
dziekan Rady Adwokackiej przed
stawił sprawozdanie z działalności 
Rady za okres minionej kadencji. 
W sprawozdaniu adw. Podlipniak 
przedstawił problemy, jakie napoty-


