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wszystkich jej organizatorów, szcze
gólnie zaś dla kierownictwa Ośrod
ka Badawczego Adwokatury, jak
również dla naukowego patronatu
Wydziału Praw a 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 zachodnioniemieckiej podjęła się organizacji, np. co
2 lata, sesji typowo naukowych na
tęmat wybranych zagadnień funk
cjonowania prawa w praktyce sądowo-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.

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
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.
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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-

