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/ AKTUALNOŚCI 

Prokuratoria Generalna ma zająć się obsługą prawną państwowych spółek 
czytaj więcej » 

SN: wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu 
czytaj więcej » 

SN: aby doszło do zasiedzenia posiadanie samoistne rzeczy musi być 
dostrzegalne czytaj więcej » 

Nowelizacja: umowa o pracę już od pierwszego dnia czytaj więcej » 

/ NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Następstwo procesowe przy podziale spółki przez wydzielenie - Wyrok Sądu 
Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28.4.2016 r. (V CSK 524/15, LEX nr 2041121) 
czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Nowe premie za inwestycje w innowacje czytaj więcej » 

Swatch zatrzymuje próbę rejestracji znaku towarowego „iWatch” 
czytaj więcej » 

Po pierwsze… Nie przedłużaj! czytaj więcej » 

Czy implementacja dyrektywy NIS poprawi cyberbezpieczeństwo w UE? 
czytaj więcej » 

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach czytaj więcej » 
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Decyzja Urzędu Patentowego o unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego jako prejudykat w postępowaniu sądowym czytaj więcej » 

Zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do założenia sp. z o.o. 
czytaj więcej » 

Walka z podróbkami: sąd może nakazać zaprzestania dzierżawienia stanowisk 
podmiotom sprzedającym podróbki czytaj więcej » 

Wykładnia określenia „dane niedopuszczalne” czytaj więcej » 

Lepiej zarejestrować znak przed wprowadzeniem towaru na rynek 
czytaj więcej » 

Egzekucja po nowemu czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

Wsparcie działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 
(15.11.2016 r.) czytaj więcej » 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem (3.11.2016 r.) 
czytaj więcej » 

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej (22-23.11.2016 r.) czytaj więcej » 

Kontrakty menedżerskie (22.11.2016 r.) czytaj więcej » 

Bank vs Konsument - problematy prawa konsumenckiego w praktyce 
(25.11.2016 r.) czytaj więcej » 

I Kongres Polskiego Kapitału (5.12.2016 r.) czytaj więcej » 

Know-how i tajemnica przedsiębiorstwa – przesłanki ochrony i zakres 
wyłączności (5.12.2016 r.) czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Departament Prawa Nowych 
Technologii 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 
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