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emocje. Ten ostatni, jak piszą autorzy we wstępie, uważał, że „logika
logiką, ale sądzą przecież ludzie i udowodnić, nie znaczy jeszcze przeko
nać” (s. 5).
*
Styl przemówienia zależny jest od osobistych upodobań i zdolności;
mnogość prezentowanych w zbiorze przemówień pozwala chyba każdemu
znaleźć odpowiadający mu sposób i formę
Ta skrótowa, siłą rzeczy, prezentacja książki pozwala przyjąć, że na
wet najbardziej wybredny czytelnik znajdzie dla siebie coś interesującego.
Powinna ona zainteresować przede wszystkim aplikantów i początkują
cych adwokatów, ale chyba i z pożytkiem mogą się z nią zapoznać także
doświadczeni obrońcy.
Ryszard A. Stefański

Naczelna Hasia Adwokacka

UCHWAŁY PREZYDIUM NRA
1.
UCHWAŁA
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 12.XI.1986 r.
Prezydium NRA, po wysłuchaniu na posiedzeniu w dniu 12 listopada
1986 r. sprawozdania adw. Witolda Bayera z przebiegu pierwszej sesji
naukowej nt. „Adwokatura polska w służbie nauki prawa”, odbytej
w Warszawie w dniach 7—9 listopada 1986 r., i po zapoznaniu się z wnios
kami programowymi i organizacyjnymi przedstawionymi przez adw. Witol
da Bayera, p o s t a n o w i ł o , co następuje:
I
Zwrócić się do redakcji „Palestry” o szybkie opublikowanie materiałów
dotyczących pierwszej sesji naukowej nt. „Adwokatura polska w służbie
nauki prawa”, odbytej w Warszawie w dniach 7—W listopada 1986 r.
Materiały te, obejmujące sprawozdanie z sesji, omówienie jej wyników
oraz opracowania naukowe zgłoszone na sesję a zalecone do druku przez
przewodniczących zebrań plenarnych i przewodniczących komisji prawa
cywilnego i komisji prawa karnego, powinny być opublikowane w nume
rach specjalnych „Palestry” lub we wkładkach do bieżących numerów albo
w odrębnym wydawnictwie.
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II
Przekazać Radzie Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury do roz
ważenia następujące problemy:
1) Uchwały i dezyderaty przyjęte na drugim zebraniu plenarnym sesji
w dniu 9 listopada 1986 roku oraz plan i środki ich wykonania.
2) Powołanie w OBA jednostki organizacyjnej zrzeszającej adwokatów
nauczycieli akademickich i twórców nauki prawa np. w formie Kola lub
Klubu Adwokatów Pracowników Nauki oraz opracowanie statutu i prog
ramu działania tej jednostki organizacyjnej.
3) Sprawa stypendiów NRA dla adwokatów i aplikantów adwokackich,
mających otwarte przewody doktorskie w dziedzinie nauk prawnych,
łącznie z regulaminem przyznawania stypendiów.
4) Zwołanie w 1989 roku do Warszawy drugiej sesji naukowej nt. „Ad
wokatura polska w służbie nauki prawa”.
III
Rada Naukowa OBA przedstawi Prezydium NRA najpóźniej do dnia 31
maja 1987 roku pisemne opracowanie wyników swych rozważań na tematy
wymienione w pkt II.
Na podstawie powyższego opracowania Prezydium NRA podejmie
stosowne uchwały i przekaże je Zarządowi Ośrodka Badawczego Adwo
katury do wykonania.
•

IV

Prezydium NRA wyraża podziękowanie adw. Witoldowi Bayerowi i kie
rownikowi OBA adw. Jadwidze Rutkowskiej za zorganizowanie Sesji.
Prezydium NRA dziękuje również za wzięcie aktywnego i twórczego
udziału w Sesji przedstawicielom Wydziału Prawa i Administracji Uniwer
sytetu Warszawskiego, przewodniczącym sesji prawa cywilnego i prawa
karnego, autorom referatów i wystąpień oraz wszystkim uczestnikom
sesji.
Wysoki poziom naukowy tej sesji oraz interesująca tem atyka przy
niosły chlubę adwokaturze polskiej i przyczyniły się do zacieśnienia więzi
z nauką prawa z pożytkiem dla społeczeństwa i zasady praworządności.
2.

UCHWAŁA
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 19 listopada 1986 r.
W związku 50-leciem wpisu adw. Witolda Bayera na listę adwokatów
i 80-leciem jego urodzin Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie na
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posiedzeniu w dniu 25 czerwca 1986 roku uchwaliła przelać na konto
Prezydium NRA kwotę 40 000 złotych jako fundusz nagród imienia adw.
Witolda Bayera.
W porozumieniu z dziekanem ORA w Częstochowie adw. Józefem Lip
cem Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 19 listopada 1986 r. posta
nowiło, co następuje:
1.
Opisany wyżej fundusz w kwocie 40 000 złotych przeznaczyć na nagrodę
imienia adw. Witolda Bayera za najlepsze przemówienie obrończe wygło
szone w finałowych konkursach Ogólnopolskich konkursów krasomów
czych aplikantów adwokackich, urządzanych przez Ośrodek Badawczy Ad
wokatury.
2.

Nagrodę przyznaje jury konkursu finałowego.
3.

Nagroda przyznana po raz pierwszy wynosi kwotę zł 12 000.
4.

Wysokość nagrody w kolejnych konkursach finałowych oznaczy każdo
razowo Prezydium NRA.
3.
Wykonanie niniejszej uchwały zlecić Ośrodkowi Badawczemu Adwo
katury.
6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

