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Uchwała nr 16/2014 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 14 czerwca 2014 r. 

 

 

Naczelna Rada Adwokacka uznaje ogromne zasługi Pisma Adwokatury Polskiej 

„Palestra”, które towarzyszy Adwokaturze od 1924 r. we wszystkich najważniejszych 

wydarzeniach w życiu Państwa i Samorządu.  

„Palestra” stanowi ważny element doskonalenia zawodowego adwokatów i kształcenia 

aplikantów adwokackich oraz składnik tożsamości Adwokatury. Jest jednym  

z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce, a jednocześnie periodykiem prawniczym 

o najdłuższej tradycji, cieszącym się uznaniem w całym środowisku prawniczym. 

Pozostając w przekonaniu, że Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” dobrze służyło  

i służy samorządowi adwokackiemu, nadal powinno być elementem tożsamości naszego 

środowiska oraz źródłem informacji nie tylko z dziedziny prawa, ale również życia 

samorządowego i historii Adwokatury. Dostrzegając potrzebę znacznego obniżenia kosztów 

ponoszonych przez Izby Adwokackie na prenumeratę „Palestry” dla wszystkich adwokatów  

i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej 

wpisanych na listy prowadzenie przez Okręgowe Rady Adwokackie, ustala się następujące 

zasady kolportowania pisma: 

 

1. Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” kolportowane jest do adwokatów i prawników 

zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej wpisanych na listy prowadzone przez 

Okręgowe Rady Adwokackie w ramach składki na fundusz administracyjny 

przekazywanej przez Okręgowe Rady Adwokackie na rzecz Naczelnej Rady 

Adwokackiej. 

2. W związku ze zmianą sposobu kolportowania „Palestry” podwyższa się o kwotę 10 zł 

(słownie: dziesięć złotych) wysokość miesięcznej składki od każdego adwokata 

ponoszonej przez Okręgowe Rady Adwokackie na fundusz administracyjny Naczelnej 

Rady Adwokackiej ustalonej uchwałą NRA nr 13/2014 z dnia 28 marca 2014 roku. 

3. Zobowiązuje się Prezydium NRA do ustalenia szczegółowych zasad i sposobu 

kolportowania „Palestry” podmiotom, o których mowa wyżej w pkt. 1 oraz dla innych 

odbiorców. 

4. Uchyla się pkt I. 1-3 Uchwały nr 2/XI/92 NRA z dnia 8 lutego 1992 roku. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

 

UZASADNIENIE 

 

Naczelna Rada Adwokacka pozostaje w głębokim przekonaniu, że na samorządzie 

adwokackim leży obowiązek dostarczenia każdemu adwokatowi i aplikantowi adwokackiemu 
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oraz prawnikowi zagranicznemu z obszaru Unii Europejskiej wpisanemu na listy prowadzone 

przez okręgowe rady adwokackie Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”. 

Stoimy na stanowisku zachowania formy papierowej periodyku jako podstawowego 

modelu dostarczania „Palestry” osobom uprawnionym przy równoległym wprowadzeniu 

formy elektronicznej, pozostawiając odbiorcom możliwość wyboru formy i sposobu 

otrzymywania periodyku. 

Prezydium NRA w porozumieniu z Redakcją „Palestry” dokonało głębokiej analizy 

kosztów wydawania i kolportażu pisma, podejmując wysiłki na rzecz ich znacznego 

obniżenia. W efekcie założonej racjonalizacji wydatków i przyjętej polityki 

oszczędnościowej, nie tracąc z pola widzenia konieczności zachowania dotychczasowego 

wysokiego poziomu pisma, stało się możliwe obniżenie kosztów jednostkowych egzemplarza 

Palestry, kolportowanego za pośrednictwem organów samorządowych z kwoty 32 zł do 

kwoty 20 zł (w skali miesięcznej z 16 zł do kwoty 10 zł)
1
.  

Naczelna Rada Adwokacka przyjmuje, że miesięczne obciążenie za „Palestrę” w roku 

2015 i w latach następnych wyniesie 10 zł i kwota ta będzie uwzględniana w składce na 

fundusz administracyjny, odprowadzanej przez Izby Adwokackie do Naczelnej Rady 

Adwokackiej od uprawnionych do otrzymywania pisma adwokatów i prawników 

zagranicznych. Zasady dostarczania Pisma oraz ponoszenia kosztów jego zapewnienia 

aplikantom adwokackim nie ulegają zmianie i winny być pokrywane z funduszu szkolenia 

aplikantów adwokackich w ramach rocznej opłaty wnoszonej przez nich za szkolenie. 

Naczelna Rada Adwokacka pozostawia Prezydium NRA ustalenie szczegółowych 

zasad kolportowania „Palestry” do rąk uprawnionych podmiotów oraz ustalenie zasad  

i warunków sprzedaży i prenumeraty, jak również nieodpłatnego przekazywania Pisma 

Adwokatury Polskiej „Palestra” innym podmiotom niż uprawione. 

Zmiana modelu kolportażu i zasad ponoszenia kosztów dostępu do „Palestry” 

powoduje konieczność uchylenia pkt I. 1- 3 Uchwały NRA nr 2/XI/92 z dnia 8 lutego 1992 r. 

 

 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

 (Andrzej Zwara) 

Adw. Andrzej Zwara 

 

                                                 
1
 „Palestra” jest miesięcznikiem wydawanym w numerach podwójnych. Prenumerata roczna „Palestry”  

w roku 2013 wynosiła 268 zł, natomiast w roku bieżącym została ustalona na poziomie 252 zł (cena jednego 

zeszytu – 42 zł), cena brutto jest powiększona o podatek VAT w wysokości 5%. Izby Adwokackie korzystają  

z 28% rabatu na pismo samorządowe. 


