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/ NOWE PRZEPISY - „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ AKTUALNOŚCI 

Konstytucja biznesu już obowiązuje czytaj więcej » 

SN: Zawiadomienie wysłane na nieaktualny adres oskarżonego stanowi 
naruszenie przysługującego mu prawa do obrony czytaj więcej » 

/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW  

Polecenie uchroni przed podatkiem od spadków i darowizn czytaj więcej » 

SN: KRS nie może badać ważności uchwały w sprawie o wykreślenie wpisu 
czytaj więcej » 

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi czytaj więcej » 

Bezprawne używanie nazwy firmy w tagach i metatagach stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji czytaj więcej » 

Niemiecki sąd: piwa nie można reklamować jako „zdrowego” czytaj więcej » 

Jaka będzie prosta spółka akcyjna? czytaj więcej » 

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW  

Mec. Pankowska laureatką prestiżowej nagrody International Advisory Experts 
– IP Lawyer of the Year 2018 in Poland czytaj więcej » 

Urząd Patentowy uznaje rację Klienta Kancelarii RKKW: Promdock może 
wprowadzać w błąd czytaj więcej » 

Kancelaria RKKW górą w wielomilionowym sporze dot. umowy inwestycyjnej 
czytaj więcej » 
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Emperia wygrywa z Eurocash w rozgrywce o statut czytaj więcej » 

Klient RKKW uniewinniony w sprawie o manipulację na rynku czytaj więcej » 

Dr Szewczyk w Grupie roboczej KNF ds. Blockchain czytaj więcej » 

/ PUBLIKACJE  

Dr R. Kwaśnicki, P. Letolc, Zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z 
problematyką określenia momentu wygaśnięcia mandatów członków organów 
spółek kapitałowych [w:] Kodeks spółek handlowych po 15 latach 
obowiązywania pod redakcją naukową J. Frąckowiaka, Wolters Kluwer Polska 
2018 czytaj więcej » 

Dr R. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Aktualności, MPH nr 4 czytaj więcej » 

Dr R. Kwaśnicki, M. Rosa, „Sprzeczność klauzuli poufności z zasadami 
współżycia społecznego jedynie wyjątkowo”, MPH Nr 4 czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu na temat prawa akcjonariuszy do głosowania 
czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej i Parkiecie o GetBack S.A. 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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