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/ AKTUALNOŚCI  

Nowelizacja: nowa ustawa o aptekach „apteka dla aptekarza” czytaj więcej »  

TSUE: Pracodawca może zakazać pracownikom noszenia symboli religijnych czytaj więcej »  

Nowelizacja: automaty do gier w państwowych rękach czytaj więcej »  

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi czytaj więcej »  

Orzecznictwo: publikacja listu może naruszać prawa nadawcy czytaj więcej »  

/ NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej »  

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW  
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Były członek zarządu bez prawa do premii bez zgody rady czytaj więcej »  

Kancelaria RKKW górą w wielomilionowym arbitrażu dotyczącym FIDIC czytaj więcej »  

/ SEMINARIA I KONFERENCJE  

Forum Prawnej Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej (6-7.6.2017 r.) czytaj więcej »  

Zarządzanie informacjami chronionymi w ramach struktury Grupy Kapitałowej (20-
21.6.2017 r.) czytaj więcej »  

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW  

Mec. Dworek stałym mediatorem Sądu Okręgowego w Warszawie czytaj więcej »  

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW czytaj więcej »  

/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW  

Ryzyko sankcji przy skupie akcji własnych czytaj więcej »  

SN: Złośliwość rzeczy martwych, czyli co uzasadnia przywrócenie terminu czytaj więcej »  

Poselski projekt zmian zasad wynagradzania członków organów korporacyjnych 
czytaj więcej »  

Od czerwca ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności czytaj więcej »  

Komitet audytu w nowej odsłonie czytaj więcej »  

SN: warunki skutecznego doręczenia zastępczego czytaj więcej »  

Restrukturyzacje z wykorzystaniem obligacji „pod lupą” kontroli skarbowych czytaj więcej »  
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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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