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Status prawny SPZOZ — glosa do wyroku Sa˛du Najwyższego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt III UK 192/13
Legal status of independent public health care establishment — interpretation of Supreme Court award of 22 July 2014, ref. no. III UK 192/13

Istota formalizmu refundacyjnego — glosa do wyroku Sa˛du Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt I CSK
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