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Sprawozdania

Sprawozdanie z seminarium UIA, Warszawa 12–13 maja 2006 r.
W dniach 12–13 maja 2006 r. w Warszawie odbyło się seminarium UIA (Union International des Avocats) na temat: „Current Developments in International Sales and Distribution of Goods (The CISG in practice)”. Organizację przedsięwzięcia wsparła Naczelna
Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, a patronat medialny objęło
wydawnictwo C.H. Beck.
Seminarium poprzedził koktajl w siedzibie ORA w Warszawie w dniu 11 maja 2006 r.
Dzień później ceremonii otwarcia seminarium dokonali Prezydent UIA Delos N. Lutton
oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław Rymar. W czasie uroczystości Prezydentowi Delosowi N. Luttonowi wręczono medal 85-lecia Adwokatury Polskiej.
W seminarium udział wzięło około 50 uczestników nie tylko z Polski i kontynentu europejskiego, co zważywszy na fakt, że prowadzone było ono w języku angielskim, jest liczbą
satysfakcjonującą.
Dwudniowy program opracowany został przez Komisję Międzynarodowej Sprzedaży
Rzeczy oraz Komisję Umów UIA, a nad opracowaniem go, a następnie realizacją czuwał
prof. dr Burghard Piltz z Niemiec – wybitny znawca Konwencji Wiedeńskiej i problematyki
będącej przedmiotem rozważań.
Prelegentami seminarium byli głównie praktycy. Nie zabrakło jednak wystąpień przedstawicieli nauki. Poza wspomnianym prof. B. Piltzem w seminarium uczestniczyli: dr Maria
Anna Zachariasiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Jelena Perovic z Uniwersytetu w Belgradzie oraz prof. dr Fabio Bortolotti z Turynu.
W czasie seminarium nie brakowało żywej dyskusji związanej z poruszaną problematyką. Uczestnicy i wykładowcy zauważyli potem, że seminarium stało na bardzo wysokim
poziomie merytorycznym i było przedsięwzięciem udanym.
W związku z wizytą Prezydenta Delosa N. Luttona w Warszawie, w sobotę 13 maja 2006 r.
odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego UIA, w którym uczestniczyło wielu wybitnych zagranicznych adwokatów-działaczy UIA.
Zorganizowanie seminarium oraz obrady Komitetu Wykonawczego UIA traktować należy jako ogromne wyróżnienie dla naszego środowiska prawniczego. Możliwość dalszego
rozwijania i pogłębiania kontaktów z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi adwokatów to w dobie współczesnej zjawisko ze wszech miar pożądane. Jak nas zapewniono,
zagranicznym gościom bardzo podobała się Warszawa w wiosennej szacie i zieleni.
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Wręczenie nagród w XLI Konkursie „państwa i prawa”
na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w dziedzinie nauk
prawnych, Warszawa 19 czerwca 2006 r.
19 czerwca 2006 r. o godzinie 12.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XLI Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z zakresu nauk prawnych. Zbiegła się ona z jubileuszem
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