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Czesław Bakalarski, Kazimierz Dzialo- 
cha, Henryk de Fiumel, Henryk Gro- 
szyk, Remigiusz Orzechowski.

Członkowie odebrali akty nomina
cyjne z rąk Marszałka Sejmu Romana 
Malinowskiego i złożyli na jego ręce 
ślubowanie w dniu 20 listopada 1985 r.

Trybunał Konstytucyjny rozpoczyna 
działalność z dniem 1 stycznia 1986 r. 
Członkowie Trybunału Konstytucyjnego 
stanowią pierwszy w historii Polski 
skład instytucji konstytucyjnej, powo
łanej do oceny zgodności prawa z Kon
stytucją (art. 33a). Potrzeba zapewnie
nia tej zgodności zaczęła od pewnego 
czasu przeważać w doktrynie prawnej 
PRL, ale nie zawsze pogląd ten znaj
dował urzeczywistnienie w codziennej 
praktyce organów państwowych.

Utworzenie Trybunału Konstytucyj
nego będzie umacniać zaufanie obywa
teli do stanowionych przez organy pań
stwowe norm prawnych. Należy ocze
kiwać, że postawę sędziów Trybunału 
cechować będzie — jak się wyraził 
Marszałek Sejmu — pryncypialność, 
służba Konstytucji i bezwzględna tros
ka o pełne wcielanie w życie ustano
wionych przez nią zasad prawnych 
ustroju państwowego. „Sejm oczekuje 
od Trybunału — oświadczył Marszałek 
Sejmu — nie tylko kontroli konstytu
cyjności obowiązujących aktów nor
matywnych, ale zarazem ogólnych 
uwag o stanie prawa oraz informacji 
o aktach koniecznych do realizacji za
sadniczych norm konstytucyjnych."

s.m.

Z.

Czasopism* prawnicze dla radców prawnych

W czerwcu 1985 r. ukazało się nowe 
czasopismo prawnicze pt. „Biuletyn In
formacyjny Radców Prawnych”, firmo
wane przez Krajową Radę Radców 
Prawnych (naczelny organ samorządu 
radcowskiego), którego wydawcą jest 
„Wydawnictwo Prawnicze”.

Z nru 1—2 „Biuletynu” wynika, że 
nakład czasopisma wynosi 16.025 
egzemplarzy i że jest ono rozprowa
dzane w kolportażu zamkniętym.

Profil nowego czasopisma odpowiada 
potrzebom zawodowym licznej grupy

profesjonalnej radców prawnych i sa
morządu zawodowego. Poza częścią 
informacyjną „Biuletyn” zawiera uch
wały organów samorządu radcowskie
go, interpretację niektórych aktów nor
matywnych oraz nie głosowane orzecz
nictwo arbitrażowe i notki bibliogra
ficzne.

Redakcji organu prasowego Krajo
wej Rady Radców Prawnych życzymy 
sukcesów.

s.m.

3.

Wizyta prawniczej delegacji chińskiej w Muzeum Adwokatury

Członek Prezydium NRA adw. Wi
told Bayer złożył na posiedzeniu Pre
zydium NRA w dniu 21 listopada 1985 r. 
informację, że w dniu 19JX.1985 r. de

legacja prawnicza Chin, której towa
rzyszył sędzia Jerzy Kiełbowicz, dyrek
tor Biura d/s Adwokatury i Radców 
Prawnych, zwiedziła Muzeum Adwo-


