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Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. Rzecznik podkreśliła,
że wraz ze zmianą systemu emerytalnego przeprowadzoną w 1999 roku otwarte
fundusze emerytalne stały się jego stabilnym elementem. Wówczas obywatele mieli możliwość zdecydowania o tym, czy chcą przekazywać swoje składki
do OFE. Tymczasem ostatnie zmiany odwróciły istniejący porządek rzeczy –
uznano, że przynależność do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanie się
automatyczna, a dopiero w wyniku złożenia oświadczenia woli może nastąpić
przeniesienie części składki do OFE.
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omówieniu klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej „Aneks do
Raportu Rzecznika Ubezpieczonych – Klauzule abuzywne w działalności
ubezpieczeniowej”. Na początku 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych przygotował i opublikował raport „Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej – Raport Rzecznika Ubezpieczonych”. Aneks, który obecnie zaprezentował Rzecznik, jest kontynuacją ww. Raportu. Zawiera on opis kolejnych
48 postanowień wzorców umów, które w ostatnich trzech latach zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych z zakresu działalności ubezpieczeniowej.
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W I półroczu 2014 r. zawarliśmy 2,87 mln umów ubezpieczenia przez telefon
i Internet. To o 3,27 proc. mniej niż rok wcześniej. Zapłaciliśmy za to 537 mln zł,
o niemal 10 proc. mniej niż przed rokiem.
Orzecznictwo
Opłaty interchange do zmiany ....................................................... 58
Digitalizacja, ale bez utrwalania na USB i drukowania ................. 59

Prawo Europejskie w praktyce Nr 9 (123) 9

Spis treœci

PRAWO

EUROPEJSKIE
W PRAKTYCE

Miesięcznik
Nr 9 (123)
wrzesień 2014

ZAPOWIEDZI LEGISLACYJNE
Anna Adamska
Inwestycje publiczne i prywatne a œrodowisko ..................... 61
W dniu 16 kwietnia 2014 r. został uchwalony tekst dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko. Celem tej regulacji jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez wprowadzenie minimalnych wymogów w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Zmiana
dyrektywy ma spowodować poprawę jakości procedury oceny oddziaływania
na środowisko i zwiększyć spójność z innymi przepisami i politykami unijnymi
oraz strategią i polityką poszczególnych państw członkowskich.
£ukasz Krawczyk
Czy nowa rewolucja w KRS siê sprawdzi? ........................... 64
Od 1 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W konsekwencji wprowadzenia nowelizacji przedsiębiorca, chcąc zarejestrować nową
spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”), zrobi to zdecydowanie szybciej, w ramach jednego formularza, oraz nie będzie musiał udostępniać w chwili rejestracji szeregu dodatkowych dokumentów i informacji na
potrzeby urzędów.
Nowy regulamin urzêdowania prokuratur – uelastycznienie
i wzmocnienie roli procesowej .............................................. 66
W dniu 15 września 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury, które jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze. (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1218/1).
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TYZY,, BADANIA
Rados³aw Maruszkin
Przepisy dotycz¹ce uzyskania zezwolenia na œciêcie drzewa
w Polsce nale¿y zliberalizowaæ ............................................ 69
Przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na ścięcie drzewa w Polsce należy
zliberalizować. W Polsce trudno jest usunąć drzewo z własnej nieruchomości.
Należy zmienić przepisy, żeby były bardziej przychylne dla obywateli.
dr Tomasz Kalita
Glosa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego ...................... 79
z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12)
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