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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

Dyskusja wokół prawa holdingowego i zarządzania spółkami z udziałem Skarbu 
Państwa czytaj więcej » 

„Sądowe ABC” – poradnik dla dziennikarzy czytaj więcej » 

Priorytety ESMA na 2016 rok czytaj więcej » 

Nowelizacja – obrót gruntami rolnymi bardziej skomplikowany czytaj więcej » 

Sprawniejszy system wymiany informacji o wiarygodności płatniczej nowym 
mechanizmem obniżania ryzyka działalności gospodarczej czytaj więcej » 

Ważne zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów czytaj więcej » 

WSA: Skuteczne doręczenie decyzji stronie z pominięciem jej 
pełnomocnika czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Nadużycie przez spółkę dominującą konstrukcji osobowości prawnej a ocena 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Wideokonferencje nie są gorsze od „zasiadanych” posiedzeń czytaj więcej » 

Krokodyl Lacoste z wyłącznością w zakresie wyrobów ze skóry, ubrań oraz 
obuwia czytaj więcej » 

Przedsiębiorco, sprawdź czy chronisz swoje tajemnice! czytaj więcej » 

TSUE: Czas dojazdu do pracy powinien wliczać się do czasu pracy czytaj więcej » 
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Haribo nie ma wyłączności na słodycze w kształcie misia czytaj więcej » 

Spór dotyczący naruszenia dóbr osobistych najlepiej rozwiązać w 
ugodzie czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

RKKW odblokowała Gremi aport w postaci wydawcy „Rzeczpospolitej” i 
„Parkietu” czytaj więcej » 

Urząd Patentowy unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce - Sukces w sporze 
o patent europejski czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

Akademia Arbitrażu (3.11.2015 r.)  czytaj więcej » 

Przeciwdziałanie nadużyciom w Grupach Kapitałowych (5-6.11.2015 r.) czytaj więcej » 

Problematyka bezpieczeństwa informacji w grupach kapitałowych (25-26.11.2015 
r.) czytaj więcej » 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w biznesie (26.11.2015 r.) czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Kancelaria RKKW wzmacnia Departament Funduszy Europejskich czytaj więcej » 

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW 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   
 

  

 

 

http://pankowska.com.pl/haribo-nie-ma-wylacznosci-na-slodycze-w-ksztalcie-misia/
http://pankowska.com.pl/spor-dotyczacy-naruszenia-dobr-osobistych-najlepiej-rozwiazac-w-ugodzie/
http://rkkw.pl/aktualnosci/rkkw-odblokowala-gremi-aport-w-postaci-wydawcy-rzeczpospolitej-i-parkietu/
http://rkkw.pl/aktualnosci/sukces-kancelarii-rkkw-w-sporze-o-patent-europejski/
http://rkkw.pl/aktualnosci/prelekcja-karlowskiego-w-ramach-akademii-arbitrazu-3-11-2015-r/
http://rkkw.pl/aktualnosci/warsztaty-przeciwdzialanie-naduzyciom-w-grupach-kapitalowych-5-6-11-2015
http://rkkw.pl/aktualnosci/warsztaty-problematyka-bezpieczenstwa-informacji-w-grupach-kapitalowych-25-26-11-2015-r
http://rkkw.pl/aktualnosci/alternatywne-metody-rozwiazywania-sporow-w-biznesie-26-11-2015-r
http://rkkw.pl/aktualnosci/rkkw-rozszerza-praktyke/
http://rkkw.pl/strefa-wiedzy/publikacje/publikacje-102015
http://rkkw.pl/
http://s.enewsletter.pl/rfs.php?u=21955&key=???&mkey=d21f23b29a3b19e3&ml=???
https://www.facebook.com/pages/RKKW/181302748590681?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/rkkw
https://twitter.com/KancelariaRKKW

