
 

  

Newsletter / RKKW 3-4/2016 PODGLĄD WWW 

 

/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

SN: przetarg – wysokość kary umownej powinna uwzględniać okoliczności danej 
sprawy czytaj więcej » 

Nowelizacja: reforma Prokuratury  czytaj więcej » 

Nowelizacja: składanie pism procesowych przez Internet, czyli informatyzacja procesu 
cywilnego  czytaj więcej » 

TSUE: równoległe paski tylko dla Adidasa  czytaj więcej » 

SN: nie tak łatwo odstąpić od umowy o zakazie konkurencji  czytaj więcej » 

OSR - 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych przyjęty czytaj więcej » 

SN: Uchylenie uchwały wspólników a jej sprzeczność z umową spółki czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Brak ustawowej kompetencji rady nadzorczej spółki do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatów członków zarządu spółki czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Internetowa rewolucja w KRS   czytaj więcej » 

SN: sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki z o.o. nie jest samodzielną 
przesłanką powództwa z art. 249 § 1 ksh  czytaj więcej » 

Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki akcyjnej z naruszeniem przepisów o 
reprezentacji spółki  czytaj więcej » 

SN: Jak (skutecznie) zrezygnować? czytaj więcej » 
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Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych w kodeksie 
cywilnym  czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Sukces Klienta Kancelarii RKKW: rada nadzorcza spółki publicznej "odblokowana" 
czytaj więcej » 

Zmiana prospektu emisyjnego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

I Forum Corporate Governance (27-28.4.2016 r.)  czytaj więcej » 

Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej  (1-2.6.2016 r.)   czytaj więcej » 

Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych (6.6.2016 r.)  czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Istotny awans Kancelarii RKKW w Rankingu Kancelarii Prawniczych 
Rzeczpospolitej czytaj więcej » 

RKKW przystąpiła do „LEOPOLIS FOR FUTURE”- programu stażowego dla studentów 
uczelni we Lwowie czytaj więcej » 

Mec. Dariusz Kulgawczuk członkiem Rady Nadzorczej SARE S.A. czytaj więcej » 

Karol Szymański w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. czytaj więcej » 

"RKKW TEAM" ponownie wesprze cele i działania "Kompanii Wrażeń"!  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   

   

 

  

http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/5s/test/gLORUxld/aHR0cDovL3d3dy5rd2Fzbmlja2kuY29tLnBsL2Zvcm1hLWRva3VtZW50b3dhLWVsZWt0cm9uaWN6bmEtY3p5bm5vc2NpLXByYXdueWNoLXcta29kZWtzaWUtY3l3aWxueW0v
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/65/test/1A9deMHbB/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvc3VrY2VzLWtsaWVudGEta2FuY2VsYXJpaS1ya2t3LXJhZGEtbmFkem9yY3phLXNwb2xraS1wdWJsaWN6bmVqLW9kYmxva293YW5hLw%253D%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/6i/test/1G7kos7Wf/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kva2FuY2VsYXJpYS1ya2t3LXptaWFuYS1wcm9zcGVrdHUtZW1pc3lqbmVnby13LXNwcmF3aWUtby1uYXJ1c3plbmllLWRvYnItb3NvYmlzdHljaC8%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/6v/test/15OzIO5sD/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvaS1mb3J1bS1jb3Jwb3JhdGUtZ292ZXJuYW5jZS0yNy0yOC00LTIwMTYtcg%253D%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/78/test/S2FNj1S1/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvY2VydHlmaWtvd2FueS1zemVmLWJpdXJhLXphcnphZHUtaS1yYWR5LW5hZHpvcmN6ZWotMS0yLTYtMjAxNi1y
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/7l/test/vLhftEj/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvbmFqbm93c3plLXptaWFueS13LW9ib3dpYXprYWNoLWluZm9ybWFjeWpueWNoLTYtNi0yMDE2LXI%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/7y/test/1rDh0DIL/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvaXN0b3RueS1hd2Fucy1rYW5jZWxhcmlpLXJra3ctdy1yYW5raW5ndS1rYW5jZWxhcmlpLXByYXduaWN6eWNoLXJ6ZWN6cG9zcG9saXRlai8%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/8b/test/RS9PxXr3/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvcmtrdy1wcnp5c3RhcGlsYS1kby1sZW9wb2xpcy1mb3ItZnV0dXJlLXByb2dyYW11LXN0YXpvd2Vnby1kbGEtc3R1ZGVudG93LXVjemVsbmktd2UtbHdvd2llLw%253D%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/8o/test/EstMuLBt/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvbWVjLWRhcml1c3ota3VsZ2F3Y3p1ay1jemxvbmtpZW0tcmFkeS1uYWR6b3JjemVqLXNhcmUtcy1hLw%253D%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/91/test/mBvBOUUf/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kva2Fyb2wtc3p5bWFuc2tpLXctcmFkemllLW5hZHpvcmN6ZWota3JlZHl0LWlua2Fzby1zLWEv
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/9e/test/6nj8qBeP/aHR0cDovL3Jra3cucGwvYWt0dWFsbm9zY2kvcmtrdy10ZWFtLXBvbm93bmllLXdlc3ByemUtY2VsZS1pLWR6aWFsYW5pYS1rb21wYW5paS13cmF6ZW4v
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/9r/test/6hLxJxx7/aHR0cDovL3Jra3cucGwvc3RyZWZhLXdpZWR6eS9wdWJsaWthY2plL3B1Ymxpa2FjamUtMy00MjAxNg%253D%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/a4/test/7u8AcvyP/aHR0cDovL3Jra3cucGwv
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/ah/test/AmISeIvV/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BhZ2VzL1JLS1cvMTgxMzAyNzQ4NTkwNjgxP2ZyZWY9dHM%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/au/test/8aNFtWRJ/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvcmtrdw%253D%253D
http://mail1.enewsletter.pl/k3/21955/000/b7/test/PaKImUM9/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYW5jZWxhcmlhUktLVw%253D%253D


     

ABY NIE OTRZYMYWAĆ OD NAS WIĘCEJ WIADOMOŚCI KLIKNIJ W TEN LINK   
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