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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

SN: Skuteczna rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej czytaj więcej » 

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych czytaj więcej » 

SN: Odpis pisma zawierającego rozszerzenie powództwa doręcza sąd  czytaj więcej » 

Nowelizacja: Nowe zasady wynagradzania prezesów spółek 
państwowych  czytaj więcej » 

SN: nie tak łatwo odstąpić od umowy o zakazie konkurencji  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 

Ocena postanowień umownych pod kątem sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego czytaj więcej » 

Praktyczne aspekty dowodzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o. w 
upadłości czytaj więcej » 

Nowe zasady obrotu ziemią „solą w oku” transakcji M&A czytaj więcej » 

Nowe zasady rejestracji znaków towarowych czytaj więcej » 

Echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 79 
Prawa Autorskiego czytaj więcej » 

Konstrukcja uchwały nieistniejącej organów spółek kapitałowych czytaj więcej » 
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Ustawa kominowa pójdzie z dymem czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

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 czytaj więcej » 

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej (16.6.2016 r.) czytaj więcej » 

Polityka wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (22-23.6.2016 r.) czytaj 
więcej » 

,,Rachunki uśpione” – nowe obowiązki instytucji finansowych (23-24.6.2016 
r.)  czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

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

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW – wywiad z mec. Anetą Pankowską w 
„Businesswoman & Life” 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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