Stefan Mizera
Nowe czasopismo prawnicze:
"Biuletyn Informacyjny Radców
Prawnych"
Palestra 30/2(338), 56-57

1986

56

Xti*tkl

N r 2 (338)

składającego się z kilku wybitnych znawców zagadnień popularyzatorskich, przy
czyniły się do włączenia do planu wydawniczego wielu interesujących tematów
z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, lokalowego, podatko
wego, ubezpieczeń społecznych, rolnego, karnego materialnego, karnego wykonaw
czego i postępowania karnego. Będą się one ukazywać sukcesywnie w ciągu naj
bliższych kilku lat.
W najbliższym czasie w ramach serii „Prawo dla każdego” przewidziane jest
wydanie następujących publikacji: J. M a d e y s k a : „Uprawnienia kobiety pra
cującej”; B. B r z e z i ń s k i i J. J e z i e r s k i : „Opodatkowanie spadków i da
rowizn”; B. K l u k o w s k a : „O zameldowaniach i o dowodach osobistych”;
A. 0 1e s z k o: „Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy”, „Przeniesienie włas
ności nieruchomości rolnych”; R. D a n i e c i W. Ł y s z c z a k : „Postępowanie
i wzory pism w sprawach mieszkań spółdzielczych”, K. G r z e ś k o w i a k : „Nie
letni przed sądem”; B. B l a d o w s k i i A. Go l a : „Rozwód a mieszkanie”
(wyd. II), „Alimenty” (wyd. II).
Autorami książek wydawanych i przygotowywanych do wydania w serii „Prawo
dla każdego” są doskonali znawcy .problematyki uwzględnianej w danym opra
cowaniu. Są nimi: sędziowie sądów rejonowych i wojewódzkich, Sądu Najwyższego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokaci, pracownicy naukowi, dziennikarze,
radcy prawni, .pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych itd. Nierzadko są to już emeryci, a więc osoby odznaczające
się dużym doświadczeniem i dysponujące w zasadzie wolnym czasem.
Książki wydawane w serii „Prawo dla każdego” cieszą się dużym powodzeniem
u czytelników, do których docierają za pośrednictwem sieci księgarskiej d placówek
„Ruchu”. O ich powodzeniu najlepiej może świadczyć fakt, że Wydawnictwo Praw
nicze, odpowiadając na liczne postulaty odbiorców, przygotowuje już wznowienie
dwóch publikacji („Alimenty”, „Rozwód a mieszkanie”) oraz rozważa sprawę do
konania dalszych wznowień, co zresztą będzie konieczne również ze względu na
zachodzące zmiany dotychczasowych przepisów prawnych.

2.
NOWE CZASOPISMO PRAWNICZE:
„BIULETYN INFORMACYJNY RADCÓW PRAWNYCH"
Na łamach „Palestry” odnotowano już, żę w połowie 1985 r. zaczęło się ukazywać
nowe czasopismo prawnicze pod nazwą „Biuletyn Informacyjny Radców Praw
nych”, będące organem prasowym Krajowej Rady Radców Prawnych. Rozumieć
więc należy, że nowy periodyk prawniczy jest przeznaczony dla członków najwięk
szej zawodowej grupy prawniczej (około 16 tysięcy osób), jaką stanowią radcowie
prawni i ich samorząd radcowski. Jak wiadomo, zawodowa problematyka radcow
ska była dotychczas omawiana od czasu do czasu również na łąmach „Palestry”
(przypomnieć tu należy zwłaszcza publikacje adw. Zygmunta Sekułowdcza), gdyż
ok. półtora tysiąca adwokatów pełni funkcje radców prawnych, a poza tym stosow
nie do art. 20 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19,
poz. 145) członkowie zespołów adwokackich i inni członkowie adwokatury mogą
na podstawie umowy zlecenia świadczyć doraźne usługi prawne wchodzące w za
kres obsługi prawnej radcy prawnego.
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Ukazanie się nowego czasopisma prawniczego służącego praktyce prawniczej, i to
o stosunkowo dużym nakładzie (16.025 egzemplarzy), należy powitać z zadowole
niem. Rolę edytora nowego czasopisma spełnia zasłużone dla prawnictwa polskiego
Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie.
Wydane do końca listopada 1985 r. dwa numery „Biuletynu Informacyjnego
Radców Prawnych” z tegoż roku, tj. nr 1 (styczeń—kwiecień) i nr 2 (maj—sierpień),
nie dają jeszcze sposobności do wstępnej nawet oceny kierunków polityki publika
cyjnej Kolegium Redakcyjnego z jej przewodniczącym drem Józefem Zychem, peł
niącym jednocześnie funkcje prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Jak się
wydaje, nie wykształcił się jeszcze w sposób klarowny profil tematyczny „Biule
tynu”. W dwóch pierwszych numerach zostały zamieszczone niektóre publikacje
o charakterze merytorycznym <np. interesujący artykuł Zygmunta Alexiewicza
pt. „Prawie wszystko o wynagrodzeniu za roboty budowlane” (nr 3—4), ale gros
objętości tych numerów zostało poświęcone materiałom sprawozdawczym i orga
nizacyjnym, informacjom pozostającym w zasięgu zainteresowań radców praw
nych, wyjaśnieniom bieżącego ustawodawstwa, orzecznictwu sądowemu (SN i NSA),
wreszcie uchwałom Krajowej Rady Radców Prawnych jako wewnętrznym aktom
normatywnym organów samorządu radcowskiego. Cenną może się okazać na przy
szłość rubryka pod nazwą „Wystąpienia i interpretacje”, którą, naszym zdaniem,
należałoby poszerzyć i wzbogacić, jako dobrze służącą praktyce prawniczej, nie
tylko zresztą radcowskiej.
Skromna szata graficzna i niewielka objętość czasopisma (ok. 60—70 stron druku)
są zapewne wyrazem pewnych trudności edytorskich, które z czasem zostaną praw
dopodobnie pokonane. Zwerbowanie liczniejszej kadry autorskiej powinno zapewnić
nowemu periodykowi dalszy pomyślny jego rozwój.
adw. Stefan Mizera

M IĘ D Z Y WAMI

1.
KAŻDEGO TO CZEKA
Założeniem mego apelu jest poruszenie opinii środowiska naszej korporacji w ce
lu podjęcia istotnych decyzji zmierzających do zasadniczej poprawy sytuacji znacz
nej części emerytów. Z góry zastrzegam się, że widząc palącą potrzebę przełamania
bierności przeważającej części adwokatów czynnych zawodowo, ograniczę się je
dynie do poruszenia kilku najważniejszych problemów, rezygnując z dokładniejszej
podbudowy statystycznej, co wymagałoby dodatkowego czasu w sytuacji, w której
zwlekać nie wolno.
Zbliżają się wybory w zgromadzeniach delegatów poszczególnych ORA. Rzecz
w tym, aby przed tymi zgromadzeniami pobudzić świadomość i uczulić sumienia
tych, którzy władni będą podjąć stosowne uchwały.
Z czego ci delegaci powinni sobie zdawać sprawę?
Przede wszystkim 1) z tego, że istnieje, żyje część ich kolegów, którzy są nie
pełnosprawni, pozbawieni opieki, rodziny, którzy nie są w stanie żyć samodzielnie,
którzy w braku pomocy ze strony środowiska skazani są na przytułki, domy

