
 

 

  

Newsletter / RKKW 10/2017 PODGLĄD WWW  

 

/ NOWE PRZEPISY - „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ AKTUALNOŚCI 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o niezgodności z przepisami UE 
przepisów KSH czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Sukces Kancelarii RKKW przed Europejską Federacją Piłki Ręcznej czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki w Polskim Radiu na temat zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków zarządów w spółkach państwowych czytaj więcej » 

Dr Szewczyk nominowany do Rising Stars 2017 czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

13.11.2017 r. Wykład dr. Kwaśnickiego o sporach korporacyjnych 
czytaj więcej » 

14-15.11.2017 r. Konferencja - „Grupy Kapitałowe" czytaj więcej » 

/ PUBLIKACJE 

Dr Kwaśnicki w DGP o radach nadzorczych i MAR czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu na temat projektu zmiany przepisów o 
zarządzaniu firmami kontrolowanymi przez Skarb Państwa czytaj więcej » 
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W numerze 19/2017 Monitora Prawniczego ukazał się dodatek pt. „Prawo 
spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2015-2016)” pod redakcją dr. 
Kwaśnickiego i dr. Wojewódki czytaj więcej » 

/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW 

Interwencja ustawowa w sporne zagadnienia prawa spółek czytaj więcej » 

Planowana nowelizacja ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym 
czytaj więcej » 

Kierunki polityki właścicielskiej Skarbu Państwa czytaj więcej » 

Termin na dochodzenie roszczeń po przekształceniu działalności w spółkę 
czytaj więcej » 

Zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego nie uzasadnia powództwa 
opartego na art. 357(1) KC czytaj więcej » 

Jurysdykcja wyłączna w UE a spory o ustalenie praw do znaku czytaj więcej » 

  

  

  

Więcej informacji w zakresie współpracy z nami uzyskacie Państwo na stronie www.rkkw.pl  
lub kontaktując się z nami 

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 

  
 

ul. Wilcza 46, II p. / 00-679 Warszawa   

  
 

tel.: +48 22 541 70 80 / Fax: +48 22 213 30 07   

   

 

  

     

ABY NIE OTRZYMYWAĆ OD NAS WIĘCEJ WIADOMOŚCI KLIKNIJ W TEN LINK   
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