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W dniu 11JCII.1982 r. w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Naczelnej
Rady Adwokackiej. W trakcie obrad podjęto między innymi uchwałę w sprawie
wykładni art. 98 prawa o adwokaturze, której tekst podaje się niżej, oraz uchwałę
w sprawie regulaminu rachunkowości zespołów adwokackich, której pełny tekst
ukaże się prawdopodobnie w kolejnym numerze ..Palestry”.

UCHWAŁA
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 11 grudnia 1982 r.
w sprawie wykładni art. 98 prawa o adwokaturze
W wyniku dyskusji Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu w dniu 11 grudnia
1982 r. podjęła uchwałę następującej treści:

Adwokaci, którzy ukończyli 70 rok życia po dniu 1 października 1982 r.,
na podstawie art. 98 i art. 101 ust. 2 prawa o adwokaturze zachowują
członkostwo w zespołach adwokackich do dnia 31 grudnia 1983 r,
SPROSTOWANIE

Niniejszym prostuje się następujące błędy drukarskie:
1) w Palestrzc Literackiej (wydruk, z numerem 6—7 „Palestry”
z 1982 r.) — w utworze Janusza Waliszewskiego pt. „Wiosna” —
na str. 49, w wierszu 7 od góry, zamiast „odmodniał” powinno być
„odmłodniał”;
2) w wydr. z numerem 8 „Palestry” z 1982 r. pozycjach Bibl. PALES
TRY pt. „Prawo o adwokaturze” (oprać, przez adw. K. Potrzobowskiego) na str. 77 w wierszu 18 od dołu zamiast roku „1981” powi
nien być rok „1918”.

KOMUNIKAT
Redakcja „Palestry” uprzejmie komunikuje, że roczna cena
prenumeraty miesięcznika „Palestry” na rok 1983 wynosi
700,— zł (łącznie z egzemplarzami „Biblioteki PALESTRY”).
Jednocześnie Redakcja prosi o nadsyłanie zamówień na
prenumeratę na rok 1983 oraz o wznawianie prenumeraty
przez dotychczasowych prenumeratorów.
Wszelką korespondencję w powyższych sprawach prosimy
kierować bezpośrednio pod a d r e s e m R e d a k c j i :
ul. Swiętojerska 16
00-202 Warszawa
'

