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Varia
•  Powszechnie krytykowany w środowisku adwokackim wyrok Sądu Najwyższego z dn. 20.X. 1984 r., 
a dotyczący uchwal programowych Krajowego Zjazdu Adwokatury z 1983 r., w wyniku wniesionej re
wizji nadzwyczajnej przez ministra sprawiedliwości został uchylony wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 
18 .Xn. 1989 r. (Redakcja opublikuje uzasadnienie wyroku wraz z komentarzem w jednym z najbliższych 
numerów).
•  W Ośrodku Badawczym Adwokatury wykład o tym, jak nas widzą między Renem a Łabą, wygłosił 
prof. Władysław Bartoszewski.
Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich zostali: Leszek 
Wojtasik z Krakowa, Błażej Kanicki ze Słupcy i Małgorzata Gozdawa Litwińska z Warszawy.
•  W  akcji dobrej woli „Obiad dla ucznia” podjętej przez Komisję Kultury i Klubu Adwokata ORA w 
Warszawie wzięło już udział 35 adwokatów i cztery zespoły adwokackie. Uzyskane wpłaty pozwoliły na 
opłacenie obiadów dla 29 uczniów w okresie marzec-czerwiec br. w siedmiu warszawskich szkołach.
•  W lokalu ORA w Warszawie odbyło się inicjujące spotkanie Warszawskiego Forum Inteligencji —  
uznano za niezbędne nawiązanie kontaktów między środowiskami inteligencji warszawskiej w celu 
podejmowania wspólnych działań oraz wyrażania stanowiska tej części społeczności Warszawy w istot
nych dla kraju sprawach.
•  Adw. Franciszek Roliński, żołnierz bat. AK Odwet II, ps. Junosza, odznaczony został Krzyżem Ar
mii Krajowej ustanowionym na emigracji przez gen. Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wysiłku 
Żołnierza Polski Podziemnej.

Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje
1. Po trzech seminariach, jakie odbyły się w Międzynarodowej Szkole Zarządzania na tematy doty

czące spółek z udziałem zagranicznym, podatków, marketingu oraz nowoczesnego zarządzania i organi
zacji pracy własnej, przygotowywane są następne seminaria poświęcone rynkowi kapitałowemu (giełdy, 
operacje giełdowe, międzynarodowy system giełdowy), umowom w obrocie gospodarczym i handlu za
granicznym, obowiązującemu prawu dewizowemu, finansom, przedsiębiorstwom oraz bankowości 
(m.in. roli adwokata w kontaktach klienta z bankami).

2. Organizowane są kursy języka dla średnio i wyżej zaawansowanych w zakresie „business langu
age”. Od 15 czerwca 1990 r. rozpoczyna się kurs języka angielskiego, a od października br. kurs języka 
francuskiego na dwóch poziomach— dla średnio i mniej zaawansowanych oraz dla b. zaawansowanych, 
a także kurs języka niemieckiego.

3. W najbliższym czasie ukaże się komplet przepisów dotyczących podatków obrotowego i dochodo
wego wg stanu na 30.IV.1990 r. oraz orzecznictwo z zakresu kodeksu handlowego, weksli i czeków.

4. Centrum Informacji Komputerowej udziela wiadomości o aktualnym orzecznictwie SN i NS A.
5. Powstaje Klub Stażysty skupiający osoby, które odbyły zagranic ze staże w kancelariach adwokac

kich. Klub dysponować będzie literaturą i prasą zagraniczą w językach angielskim, francuskim i niemiec
kim.

We wszystkich tych sprawach szczegółowych informacji udziela OBA telefonicznie (nr 21-44-12) 
lub korespondencyjnie. Adres: Warszawa, Al. Ujazdowskie 49.


