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kontraktach naukowych: adw. Roman Rewald, adw. Zbigniew Supiński, adw. 
Piotr Święcicki i adw. prof. Wieńczysław Wagner. Ze strony polskiej w spot
kaniu uczestniczyli również: adw. Witold Bayer, Prezes Rady Naukowej 
Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Stanisław Rymar, Dyrektor O.B.A., 
adw. Lesław Kostórkiewicz, wicedyrektor O.B.A. oraz adw. Tomasz Zasacki.
Spotkanie zostało poprzedzone wykładem prof. Stanisława Krukowskiego z 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, n.t. „Historia 
konstytucji w Polsce”, który spotkał się z żywym zainteresowaniem zebranych.
Samo spotkanie przebiegało w przyjaznym nastroju, a równocześnie w atmo
sferze rzeczowości. Podniesiono gotowość strony amerykańskiej do świadcze
nia rozmaitego rodzaju pomocy dla adwokatury polskiej, głównie w zakresie 
szkolenia zawodowego. Propozycje obejmowały: udział aplikantów i adwoka
tów w stażach organizowanych w USA, organizowanie udziału adwokatów 
amerykańskich w programach szkolenia adwokatów polskich, na koszt roz
maitych fundacji amerykańskich, jak również dostarczanie amerykańskiej lite
ratury prawniczej.
Spotkanie zakończyło się wyrażeniem przez obie strony woli dobrej współpra
cy i zamiaru zrealizowania podjętych ustaleń.

OŚRODEK BADAWCZY ADWOKATURY

1. Ośrodek Badawczy Adwokatury ogłasza konkurs na prace naukowe i publi
cystyczne, których autorami są adwokaci i aplikanci adwokaccy, a ich opraco
wania dotyczą:
a) prawa cywilnego lub procedury cywilnej, mające istotne znaczenie dla 
praktyki stosowania prawa, które opublikowane zostały w ciągu dwóch lat w 
„Palestrze” lub w innym wydawnictwie prawniczym albo wydane zostały w 
formie książki, skryptu itp. Za najlepsze opracowanie przyznana zostanie 
nagroda im. adw. Stanisława Garlickiego;
b) z dziejów adwokatury polskiej, które opublikowane zostały w ciągu ostat
nich dwóch lat. Za najlepsze opracowanie przyznana zostanie nagroda im. adw. 
Borysa Ołomuckiego;
c) popularyzacji funkcji społecznej adwokatury, a twórczość publicystyczna 
realizowana była w prasie, radiu, telewizji lub filmie. Przyznana zostanie 
nagroda za najlepszą publicystykę w tej dziedzinie;
d) prawa karnego materialnego lub procesowego, mające istotne znaczenie dla 
pracy w zawodzie adwokata, które zostały opublikowane w „Palestrze” lub 
wydane w formie książkowej w ciągu ostatnich dwóch lat. Za najlepszą pracę 
zostanie przyznana nagroda im. adw. Witolda Bayera.

2. Wysokość każdej z nagród wynosi 250.000 zł. Komisja ma prawo podwy
ższenia jej wysokości.
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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 komunikatu w „Palestrze”. Do zgłosze
nia 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 naukowy OBA, 
dyrektor OBA, redaktor naczelny „Palestry” lub osoby przez nich delegowane. 
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 adwokac
cy ("Palestra" nr 3/89).

5. Biblioteka Adwokatury Polskiej gromadzi wszelkiego rodzaju prace auto
rskie adwokatów i w związku z tym prosi o nadsyłanie wydanych książek oraz 
odbitek kserograficznych wszelkich opracowań publicystycznych, artykułów 
itp. druków. Materiały te prosimy przesyłać w kartonowych teczkach zaopa
trzonych imieniem, nazwiskiem i adresem autora. Biblioteka przyjmuje rów
nież pamiętniki adwokatów. Nasz adres: Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warsza
wa.
Celem naszego działania jest zgromadzenie około czterech tysięcy pozycji, 
których autorami są adwokaci.
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