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Z DRĄC OŚRODKA

BADAW CZEGO ADWOKATURY

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ OBA
W dniu 4 maja 1984 r. odbyło .się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady
Naukowej OBA. W zebraniu uczestniczyli: adw. Maria Budzamowska — prezes
NRA, adw. dr Kazimierz Askanas, adw. Witold Bayer — przewodniczący Rady
Naukowej OBA, adw. Andrzej Dreszer, adw. Stanisław Hęćka, adw. Miron Ko
łakowski, adw. dr Roman Łyczywek, adw. Kazimierz Ostrowski — członkowie
RN OBA oraz adw. Jadwiga Rutkowska — kierownik OBA i adw. Stefan Mizera —
sekretarz Redakcji „Palestra”.
Po żywej dyskusji postanowiono podjąć pracę nad statutem OBA i nowelizacją
regulaminów nagród w konkursach: im. adw. S. Garlickiego i im. adw. B. Ołomuckiego oraz nagrody publicystycznej, a także na temat udziału adwokatów
w pracach legislacyjnych. Adw. Maria Budzanowska — prezes NRA powiedziała
min., że Ośrodek powinien działać w kierunku powiązania i wykorzystania wy
ników poszczególnych agend z organami samorządowymi. Należy skoncentrować
się na tematach, które by służyły kształtowaniu postaw i intelektu adwokatów.
Należy też zwiększyć udział OBA w kształtowaniu i programowaniu doskonalenia
zawodowego.
Drugim ważnym zagadnieniem jest działalność adwokatury w służbie nauki.
Szerzej należy podjąć współdziałanie z ośrodkami akademickimi. Obecnie Insty
tuty Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Toruń
skiego podjęły ważne tematy dla adwokatury, mianowicie sprawę skonstytucjonalizowania adwokatury. Należy w związku z tym zainteresować naukowców
prawem o adwokaturze, nawiązać kontakty z Instytutem Prawa i Instytutem So
cjologii PAN oraz z placówkami zajmującymi się ergonomią.
W dyskusji wzięli udział: adw. Kazimierz Askanas, adw. Miron Kołakowski,
adw. Stefan Mizera i kierownik OBA adw. Jadwiga Rutkowska, która przedsta
wiła zarazem problematykę działalności OBA w najbliższym czasie. Gros prac an
kietowych i badawczych będzie prowadzonych przez adw. dra K. Askanasa. Wzra
sta liczba książek w Bibliotece. Zachodzi — jak stwierdzono — konieczność wy
powiedzenia się na temat profilu Biblioteki i sposobu katalogowania' zbiorów.

