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W dniu 25 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Karnej zagadnienia prawnego podjął uchwałę, w której wyjaśnia,
jak należy rozumieć wyrażenie „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”
(sygnatura I KZP 20/15).
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Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 stwierdził, że w kontrolowanej sprawie nie
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