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Polska lzba Ubezpieczen dzialajqc jako ubezpieczeniowy samorzqd gospodarczy 
reprezentujqcy zaklady ubezpieczen wykonujqce dzialalnosk na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, sprzeciwia siq regulacjom projektu ustawydotyczqcego 

nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw - w czqSci 
odnoszqcej siq do ubezpieczen komunikacyjnych. 

Poniewaz projekt dotyczy w znacznej mierze sfery ubezpieczeniowej Polska lzba 
Ubezpieczeri zaznacza, i e  tematyka czasowego wycofywania pojazdow z ruchu jest od 

.. . dluiszego czasu przedmiotem prac Ministerstwa Finansow, w ramach Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego, a kierunek dotychczasowych prac wskazuje na potrzebq zupelnie odmiennych 
rozwiqzari, n i i  przedstawione w propozycji poselskiej. 

Proponowane rozwiqzania w czqsci dotyczqcej ubezpieczen komunikacyjnych bqdq mialy 
negatywne skutki i bqdq godzily w podstawowe dobro plynace z ubezpieczeri 
obowiqzkowych a mianowicie za~ewnienie w kazdei sytuacii ochronv osoby trzeciej. Jest to 
nadrzqdna funkcja jakq pelniq te ubezpieczenia i wszelkie rozwiqzania oslabiajqce pozycjq 
poszkodowanego sq  niedopuszczalne, jako niezgodne z prawodawstwem krajowym, jak i 
unijnym. Nalezy tez zaznaczyk, ze pogarsza siq tez sytuacja samego wlasciciela pojazdu, 
zobowiqzanego do pokrycia ewentualnych szkod komunikacyjnych we wlasnym zakresie. 
Tendencjq wszystkich rozwiqzan w krajach Unii Europejskiej jest natomiast coraz bardziej 
rygorystyczne podejscie do regulacji majqcych na celu zagwarantowanie powszechnego 
obowiqzku posiadania OC komunikacyjnego a nie stwarzanie precedensow w zakresie 
jego czasowego wylqczenia. 

Zgodnie z projektem, w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu umowa 
ubezpieczenia, rozwiqzuje siq. Jednoczesnie czasowe wyrejestrowanie pojazdu nie moze by6 
uznawana za rownoznaczne z faktycznym wycofaniem pojazdu z ruchu, gdyz istnieje ryzyko, 
i e  nawet wyrejestrowany pojazd moze by6 wlqczony do ruchu - np. w razie potrzeby uzycia 
go w naglyrn przypadku. Ponadto wskazak nalezy, i i zgodnie z art. 34 ustawy o 
ubezpieczeniach obowiqzkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdow mechanicznych 
przysluguje odszkodowanie zarowno za szkodq wyrzqdzonq w zwiqzku z ruchem tego 
pojazdu, ale takze za szkodq powstalq 
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1) przy wsiadar~iu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego; 
2) bezposrednio przy zaladowaniu i rozladowaniu pojazdu mechanicznego; 
3) podczas zatrzymania, postoju lub garazowania. 

Tym samym czasowe wycofanie pojazdu nie prowadzi do calkowiteao wveliminowania rvzyka 
spowodowania tym poiazdem szkodv, bowiem ubezpieczenie OC obeimuje takie inne 
okolicznosci, w iakich moze zaistnieC szkoda (np. postoi). 

Odnoszqc siq do kwestii przyczep, nalezy zauwazyC, ze tendencje rozwiqzan stosowanych w 
wiekszosci panstw UE idq w kierunku zupeinie przeciwnym do proponowanego i polegajq na 
utrzymaniu obowiqzku zawierania umow OC w odniesieniu do przyczep i zabezpieczeniu 
poszkodowanemu ruchem zespotu mozliwosci dochodzenia roszczen od ubezpieczyciela 
przyczepy w sytuacji, gdy nie zidentyfikowano ciqgnika (nowe regulacje z 2001 r 
obowiqzujqce w Niemczech) 

Wprowadzenie zmian zawartych w projekcie spowoduje szereg utrudnieri w prawidiowym 
funkcjonowaniu i zasilaniu baz np. CEPIK. Ma to bezposredni zwiqzek chociazby z 
uregulowaniami w sprawie tzw. odholowania i mozliwosciq stwierdzenia czy osoba kierujqca 
pojazdem posiada wazne ubezpieczenie OC. 

Biorqc powyzsze pod uwagq Polska lzba Ubezpieczeri opowiada siq za: 

1. nierozwiqzywaniem siq umowy ubezpieczenia OC w przypadku czasowego wycofania 
pojazdu z ruchu. 

2. r~iezmieniania definicji pojazdu mechanicznego zawartej w ustawie o ubezpieczeniach 
obowiqzkowych. 

Takie wymagania naklada I Dyrektywa Ubezpieczeniowa w Art. 1 .,, W rozumieniu niniejszej 
dyrektywy: 

,,I. ,,pojazd" oznacza kazdy pojazd silnikowy przeznaczony do podrozowania Iqdem oraz 
napqdzany silq mechanicznq, nie jezdzqcy po szynach, oraz kazda przyczepa zespolona lub 
nie." - 
Proponowane w projekcie poselskim rozwiqzania w tym zakresie jest - naszym zdaniem - 
niezgodne z przepisami unijnymi. 

Dodatkowo, pozwalamy sobie wyrazit poglqd, nawiqzujqc do uzasadnienia projektu, ze 
zadne regulacje prawne nie powinny by6 przedmiotem dorainych dzialan, mogqcych miec 
dalekosiqzne skutki, zwiqzanych z biezqcym cyklem rozwoju ekonomiczno-finansowego 
kraju. 
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