






 

 

 
 

UCHWAŁA NR 44/2009 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 23 lipca 2009 r. 
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         Sekretarz 
          Naczelnej Rady Adwokackiej 
                       (adw. Krzysztof Boszko) 
               adw. Krzysztof Boszko 

 


