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► Komisja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokac
kiej w Warszawie zaprasza na wykład adw. M arka Antoniego 
Nowickiego, członka Europejskiej Komisji Praw Człowieka 
w Strasburgu, nt. Skarga do Strasburga -  nowe wyzwanie dla 
Adwokatury.
Wykład odbędzie się we wtorek 9 listopada 1993 r. o godzinie 19.30 
w siedzibie ORA w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49.

► 1. Ośrodek Badawczy Adwokatury ogłasza konkurs na prace 
naukowe i publicystyczne, których autorami są adwokaci i aplikanci 
adwokaccy, a ich opracowania dotyczą:

a) prawa cywilnego lub procedury cywilnej, mających istotne 
znaczenie dla praktyki prawa, które opublikowane zostały w ciągu 
2 lat w „Palestrze” lub innym wydawnictwie prawniczym albo 
wydane zostały w formie książki, skryptu itp. Za najlepsze opracowa
nie przyznana zostanie nagroda im. adw. Stanisława Garlickiego;

h>) z dziejów adwokatury polskiej, które zostały opublikowane 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Za najlepsze opracowanie przyznana 
zostanie nagroda im. adw. Borysa Ołomuckiego;

c) popularyzacji funkcji społecznej adwokatury, a twórczość pub
licystyczna realizowana była w prasie, radiu, telewizji lub filmie. 
Przyznana zostanie nagroda za najlepszą publicystykę w tej dziedzinie;

d) prawa karnego materialnego lub procesowego, mających istot
ne znaczenie dla pracy w zawodzie adwokata, które zostały opub
likowane w „Palestrze” lub wydane w formie książkowej w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Za najlepszą pracę zostanie przyznana nagroda 
im. adw. W itolda Bayera.
2. Wysokość każdej z nagród wynosi 1 000 000 zł. Komisja ma prawo 
podwyższenia jej wysokości.
3. Wniosek o przyznanie nagrody zgłaszać może każda osoba 
fizyczna lub prawna bez ograniczeń. Wniosek należy zgłaszać na 
piśmie pod adresem: Ośrodek Badawczy Adwokatury w Warszawie, 
Al. Ujazdowskie 49, w ciągu pięciu miesięcy od ogłoszenia komuni
katu w „Palestrze” . Do zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko 
i adres kandydata, należy dołączyć odpis publikacji, a w wypadku 
emisji radiowej, telewizyjnej lub filmowej -  scenopis lub scenariusz.
4. Nagrody przyznaje komisja w składzie: prezes NRA, prezes rady 
Naukowej OBA, dyrektor OBA, redaktor naczelny „Palestry” lub 
osoby przez nich delegowane.
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Ogłoszenie następuje w wyniku uchwały Prezydium NRA z dnia 11 
stycznia 1989 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania 
nagród za prace naukowe i publicystyczne, których autorami są 
adwokaci i aplikanci adwokaccy („Palestra” nr 3/89).
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