
Informacje dla autorów

W „Palestrze” publikujemy artykuły naukowe, artykuły praktyczne, glosy, prze
glądy orzecznictwa, recenzje, sprawozdania oraz teksty informacyjne. Czasopismo 
sprofilowane jest na szeroko ujęte prawo sądowe, czyli materialne i procesowe prawo 

(w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej oraz prawo pracy) 
oraz materialne i procesowe prawo karne. Podejmowane są również zagadnienia
z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego,
a także historyczno-prawne, ale dotyczące szeroko ujętej adwokatury. 

Z uwagi na liczebność nadsyłanych opracowań, ich różnorodność i niejednolitość 
wprowadzone zostały wymogi wobec przesyłanego materiału w zakresie objętości 
oraz sposobu prezentacji treści, w tym konstrukcji odsyłaczy. Artykuły naukowe nie 
powinny przekraczać 10 stron tekstu (1 strona = 1800 znaków). Objętość glos to 5–8 

ji 2–5 stron, a sprawozdań i tekstów informacyjnych 1–3 stron.
Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: redakcja@palestra.pl,

e tradycyjną drogą pocztową (ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa)
z wydrukiem oraz edytowalną wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD. Do arty
kułów (z pominięciem glos, recenzji, sprawozdań i tekstów informacyjnych) należy 
dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (do 

znaków), pojęcia kluczowe (również w językach angielskim i polskim). Wszystkie 
należy zaopatrzyć w krótką informację o autorze/autorach (status zawodowy 

i naukowy, dane adresowe, numer telefonu) oraz oświadczenie, że tekst nie został 
przedstawiony innej redakcji.

Prosimy o jednolite wstawianie przypisów na dole strony, według następujących 
zasad. Książkę cytujemy wg wzorca: Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 10,
Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 112. Gdy książka posiada wielu autorów, a jest pod 

akcją jednego, wskazujemy cytowanego autora oraz stronę w redagowanej książ
g wzorca: E. Wojnicka, Autorskie prawa osobiste, (w:) Z. Radwański (red.), 

tem Prawa Prywatnego, t. 13 – Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa,
C.H. Beck 2007, s. 239. Artykuł w czasopiśmie proszę powoływać w sposób następujący: 
pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie lub 

o skrót (np. KKP, PiP, PPiA), rok wydawniczy, numer zeszytu oraz strony – wszyst
kie elementy oddzielone przecinkiem (np. M. Filar, Pierwsze – nie mieszać, „Palestra” 

 nr 7–8, s. 215–216). W przypadku kolejnego przywołania cytowanej wcześniej 
i proszę wpisać pierwszą literę imienia, nazwisko, początek tytułu (kursywą) 

z strony (np. M. Filar, Pierwsze, s. 215). Gdy cytujemy tę samą pozycję, co w przy
pisie poprzednim proszę wpisać słowo „Tamże” oraz numer strony (Tamże, s. 216).
W przypadku publikacji elektronicznych proszę podać – oprócz autora i tytułu – ad

ony internetowej oraz – w nawiasie kwadratowym – datę dostępu. Dodatkowe 
informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.palestra.pl). 

Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddawane są recenzjom. W przypadku 
artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Wynik recenzji wpływa na 

ę o skierowaniu tekstu do druku. 
akcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania re

dakcyjnego, zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem 
kowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację

w Internecie. Tekstów niezamówionych nie zwracamy. 

Iustitia i Prudentia – rycina z serii Personifikacje ośmiu cnót w niszach
miedzioryt o wymiarach 328 × 241, ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej 

PAU i PAN w Krakowie. Jego autorem jest Maarten de Vos (1532–1603), który inspirował 
się pracą Hansa Collaerta (ok. 1530–1581). Dzieło powstało w Antwerpii pomiędzy 1572 
a 1600 rokiem.

Iustitia stanowi personifikację sprawiedliwości, Prudentia zaś roztropności, 
rozwagi, ostrożności (w klasycznej łacinie prudentia to też wiedza, znajomość czegoś). 
Chrześcijaństwo podniosło obie cnoty do rangi kardynalnych. 

Podpisy pod alegoriami głoszą:

 Justitia utilibus Rectum preponere suadet | Lex cui mandatis Imperiosa subest. 
 Multiplici vigilans Prudentia venit ab usu |laetaque sincere gaudia mentis habet.

Frazę otwierającą skopiowano z poematu Klaudiana pt. „O II Konsulacie Flawiusza 
Stylichona” (2.22.110). Napisano w niej: Sprawiedliwość pomaga dokonywać dobrych wyborów. 
Dodany fragment o Lex należy przetłumaczyć jako uzupełnienie wywodu Klaudiana: 
a prawo jest nakazem władcy lub że prawo jest efektem polityki państwa. Sens podpisu wskazuje, 
że prawo jest kategorią niższą i winno być egzemplifikacją sprawiedliwości – niezmienna 
sprawiedliwość winna być drogowskazem dla prawodawców, choć ulegają oni też innym 
czynnikom. 

Drugi z podpisów dosłownie brzmiałby: Wielu uczy się roztropności w praktyce, a zaiste 
wielka radość z owej mądrości. Podpis należałoby więc dziś odczytać jako wskazówkę, 
że Roztropność jest efektem doświadczenia i z czasem powodem do prawdziwej radości lub 

bardziej opisowo: powodem prawdziwej satysfakcji jest roztropność, której wielu uczy się przez 
doświadczenie. 

Zaskakująca może wydać się symbolika obu przedstawień. Iustitia klasycznie 

w prawej ręce trzyma miecz, ale w lewej nie ma wagi, lecz kamienne płyty Dekalogu. 
Z kolei Prudentia przypomina nam ciekawą, choć w tamtych czasach typową, symbolikę 
roztropności: w prawej ręce trzyma węża, który nie jest tu symbolem zdrady i grzechu, 
ale właśnie wyważenia i zdrowej ostrożności (por. Mt. 10.16). W lewej ręce dzierży 
lustro, które tym razem nie stanowi symbolu próżności, ale wiąże się z odblaskiem Bożej 
mądrości (por. Ks. Mądr. 7.24–27) – jest ona darem lub efektem życiowego doświadczenia, 
bo „Bóg doświadcza, tych, których miłuje”. 

Napisy pod wspólną ryciną Sprawiedliwości i Roztropności – które spoglądają na 
siebie ze swoich nisz – wskazują na rolę roztropności w rozważnym zarządzaniu ziemską 
sprawiedliwością, która jest domeną władcy.

Za pomoc w odczytaniu podpisów oraz konsultację dziękuję prof. Maciejowi Jońcy. 

AJR
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ANDRZEJ M RI N ŚWIĄTKOWSKI
Prawny spór o zgodność z Konstytucją RP

 i ich następstw osiągnięcia „wieku emerytalnego”
przez sędziów Sądu Najwyższego

OJCIECH ER ELIŃSKI, B BA IT -ŚWI TŁOWSK
Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu
do warunkowego przedterminowego zwolnienia
– refleksje w kontekście gwarancji wynikających
z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

TADEUSZ IDŁ
Odpowiedzialność karna za wydanie fałszywej opinii

RZYSZTOF IL
Środek zapobiegawczy w postaci dozoru
ronicznego jako postulat lege ferenda

CIEJ EJD , KA ZALESK ORZIUK
Problematyka przetwarzania danych osobowych

przez adwokatów w charakterze współadministratorów
i podmiotów przetwarzających w świetle RODO 

Ł JACKOWSKI, M RT IESIELSK
Adwokat według RODO – administrator czy procesor


