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usług, osób i kapitału, nie tylko przyczynia się do trwałego rozwoju Unii Europejskiej, którego podstawą są zrównoważony wzrost gospodarczy oraz gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności. Rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej pozwala w prawie nieograniczony sposób rozwijać przedsiębiorczość
oraz świadczenie usług w różnych krajach członkowskich UE, w tym oferować
i nabywać produkty w aspekcie transgranicznym.
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W dniu 15 stycznia 2014 roku Parlament Europejski przyjął pakiet dyrektyw
zamówieniowych, tj. nową dyrektywę klasyczną (nową dyrektywę 2004/18/
WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi). Nowe regulacje mają na celu zwiększyć
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zużycie i niedostatek majątku trwałego. Szacuje się, że w latach 2011–2022
nakłady inwestycyjne powinny wynieść 1150 mld złotych. Oczywiście realizację inwestycji publicznych wspomogą środki europejskie, ale mogą się pojawić trudności z ich wykorzystaniem, ponieważ niezbędny jest wkład własny.
Przy redukcji długu publicznego trzeba poszukiwać nowych źródeł finansowania tych przedsięwzięć, na przykład w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak wdrażanie PPP w Polsce napotyka bariery – mentalne, braku
wiedzy i koordynacji centralnej.
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Zaostrzenie kryteriów udzielania pożyczek gotówkowych przez banki, kryzys
gospodarczy, wzrost bezrobocia to tylko niektóre czynniki, które niewątpliwie
wpłynęły na rozwój tzw. podziemia w sektorze finansowym. Warto przyjrzeć
się pożyczkom prywatnym, gdzie stosunki prawne pomiędzy pożyczkodawcą
a pożyczkobiorcą w dużej mierze opierają się na regulacji kodeksu cywilnego
oraz zasadzie swobody umów, w związku z czym podmiot, który decyduje się
na zaciągnięcie powyższego zobowiązania, może narazić się na niebezpieczeństwo.
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Reasekuracja bierna jest umową, w której zakład ubezpieczeń/reasekuracji
ceduje (odstępuje) całość lub część ubezpieczanego ryzyka innemu zakładowi ubezpieczeń/reasekuracji. Reasekuracja jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń/reasekuracji i odgrywa znaczącą rolę w przepływie kapitału na rynku ubezpieczeniowym,
zwiększając jego pojemność ubezpieczeniową, oraz umożliwia ubezpieczanie rzadkich ryzyk.
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Generali Życie wprowadzało swoich klientów w błąd co do zasad indeksacji
składki i sumy ubezpieczenia. Allianz Polska i Signal Iduna Polska stosowały
we wzorcach umownych niedozwolone postanowienia ograniczające ich odpowiedzialność. Kary nałożone przez Prezes UOKiK wyniosły łącznie ponad
10 mln zł.
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i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE, zwanej dyrektywą hipoteczną. Tekst
dyrektywy wzbudził wiele emocji zarówno wśród konsumentów jak i wśród
bankowców. Wielu konsumentów pokłada w niej nadzieję na tańsze kredyty.
Bankowcy natomiast obawiają się o swoje interesy. Czy słusznie?
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Daria Wierzbiñska
Legalnoœæ eksperymentu medycznego na gruncie
prawa europejskiego ............................................................ 81
Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim od zawsze był obiektem licznych kontrowersji, wywołującym skrajne emocje. Związane jest to przede
wszystkim z przedmiotem eksperymentu, którym jest człowiek jako istota żywa.
Niewątpliwie, bez możliwości przeprowadzania eksperymentów, rozwój medycyny nie byłby możliwy.
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