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K ro n ik a

Czesław Bakalarski, Kazimierz Dzialocha, Henryk de Fiumel, Henryk Groszyk, 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.
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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.
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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-

Z tycia izb adwokackich
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katury. Delegację powitał i udzielił
wyjaśnień przewodniczący Rady Mu
zealnej adw. Witold Bayer.
Zbiorowa fotografia i wpis do Księgi
pamiątkowej pozostaną śladem wizyty
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chińskich Gości, którzy wysoko ocenili
wartość historyczną i artystyczną opra
wę ekspozycji muzealnej.
s.m.

IZB ADWOKACKICH

Izba bielska
Sprawozdanie
z' n a r a d y .
W siedzibie Rady Adwokackiej w
Bielsku-Białej odbyła się 12 paździer
nika 1985 r. narada kierowników zespo
łów adwokackich Izby z udziałem
przedstawicieli Sądu Wojewódzkiego
i Prokuratury Wojewódzkiej w Biel
sku-Białej. Z ramienia Sądu Woje
wódzkiego w Bielsku-Białej w nara
dzie tej udział wziął wiceprezes Sądu
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej sę
dzia Jan Krupiński, a z ramienia Pro
kuratury Wojewódzkiej — zastępca
prokuratora wojewódzkiego Szymon
Wagner.
Dziekan Rady Adwokackiej adw. dr
Jerzy Sieklucki przywitał obecnych
i wyraził przekonanie, że narada ta
pozwoli na ujawnienie ewentualnych
nieprawidłowości i zapobieżenie im na
przyszłość oraz usprawni współpracę
adwokatury z sądem i prokuraturą.
Po przywitaniu gości i wszystkich
obecnych dziekan udzielił głosu wice
prezesowi Sądu Wojewódzkiego sędzie
mu Janowi Krupińskiemu, który na
wstępie poinformował, że zwrócił się
do wszystkich prezesów sądów rejono-

wych o przedstawienie uwag i opinii co
do współpracy z adwokatami. W od
powiedzi prezesi wszystkich sądów re
jonowych (z wyjątkiem jedynie Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej) wypo
wiedzieli się pozytywnie o tej współ
pracy, nie zgłaszając żadnych zastrze
żeń co do kontaktów na linii: sąd —
adwokatura. W szczególności podkreś
lono, że współpraca układa się dobrze,
a wyłaniające się kwestie załatwiane
są w bezpośrednich kontaktach, że nie
było żadnych zakłóceń w realizowaniu
ustawy o szczególnej odpowiedzialności
karnej (tryb przyśpieszony) i że brak
jest w tym względzie jakichkolwiek
uwag krytycznych oraz że zdaniem są
dów obecna liczba adwokatów wystar
cza w zupełności do zaspokajania po
trzeb ludności na usługi prawne w po
stępowaniu sądowym i pozasądowym
Przedstawiciel Prokuratury Woje
wódzkiej w Bielsku-Białej nie zgłosił
żadnych zarzutów w związku z istnie
jącymi kontaktami na linii: prokuratu
ra — adwokatura.
adw. Filip Rosengarten

Izba koszalińska
Uchwałą Rady Państwa z dnia 5.IV.
1985 r. adw. Albert Żarach został od
znaczony
Krzyżem
Kawaler
skim
Orderu
Odrodzenia

P o l s k i za wieloletnią działalność
społeczną w Polskim Komitecie Pomo
cy Społecznej.
adw. Dominik Maciolek
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