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/ ZMIANY W PRAWIE  

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach - zapowiedź zmian dotyczących m.in. rad 
nadzorczych spółek publicznych czytaj więcej »  

/ AKTUALNOŚCI  

Dotacje na ochronę własności intelektualnej czytaj więcej »  

SN: Tajne nagrania jako dowód w procesie cywilnym czytaj więcej »  

Obowiązki informacyjne tylko wg. Rozporządzenia MAR czytaj więcej »  

SN: Termin do wniesienia apelacji przez oskarżonego może być inny dla jego obrońcy 
czytaj więcej »  

Projekt: zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do założenia sp. z o.o. 
czytaj więcej »  

SN: Komornik musi uwzględnić VAT w opłacie egzekucyjnej czytaj więcej »  

/ NOWE PRZEPISY- ,,ALERT PRAWNY" czytaj więcej »  

/ PRAKTYKA  

Ocena postanowień umownych pod kątem sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2015 r. (IV CSK 804/14) 
czytaj więcej »  

/ Z NASZYCH BLOGÓW  

Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
wchodzą w życie czytaj więcej »  
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4 rzeczy które trzeba i 5, które warto uwzględnić przy prowadzeniu procesów po 8 
września 2016 r. czytaj więcej »  

TSUE o obowiązkach przedsiębiorcy w związku z udostępnianiem klientom bezpłatnej 
sieci Wi-Fi czytaj więcej »  

Sporu o kostkę Rubika ciąg dalszy czytaj więcej »  

Następstwo procesowe przy podziale spółki przez wydzielenie czytaj więcej »  

Brak odpowiedzialności karnej za niezarejestrowanie bloga jako tytułu prasowego 
czytaj więcej »  

Informatyka wkracza do postępowań cywilnych czytaj więcej »  

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW  

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika 
czytaj więcej »  

Klient Kancelarii RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 
czytaj więcej »  

/ SEMINARIA I KONFERENCJE  

Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (6-7.10.2016 r.) czytaj więcej »  

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach 
inwestycyjnych (19-20.10.2016 r.) czytaj więcej »  

Nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej - wdrażanie usprawnień (25.10.2016 r.) 
czytaj więcej »  

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW  

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  
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ABY NIE OTRZYMYWAĆ OD NAS WIĘCEJ WIADOMOŚCI KLIKNIJ W TEN LINK  
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