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Polska Izba Ubezpieczen odnosz^c s\% do pisma znak DP-IV.0211.6.2017 w sprawie przedstawienia
opinii dotycz^cej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektdrych innych
ustaw (dalej: projekt ustawy) wprowadzaj^cego zmiany w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowc6w
oraz porzqdkujqcego i usp6jniajqcego przepisy ustawy z dnia 24 //pea 2015 r. a zmianie ustawy - Prawo
0 ruchu drogowym oraz niektdrych innych ustaw pragnie przedstawid nast^puj^ce stanowisko.
Polska Izba Ubezpieczeh z zadowoleniem przyj^ta wskazane w projekcie ustawy rozszerzenie dia
zaktadbw ubezpieczeri zakresu danych z Centralnej Ewidencji Kierowc6w (CEK) o dane dotycz^ce
uprawnieh. Jak wielokrotnie juz wskazywali^my informacje o posiadanych uprawnieniach do
kierowania pojazdem sq bardzo istotne dIa zaktadu ubezpieczeh zardwno na etapie zawarcia umowy
ubezpieczenia jak i jej wykonania. Kazdorazowo podczas zawarcia ubezpieczenia zaktad ubezpieczert
zwraca si^ z pytaniem o dat^ uzyskania uprawnienia lub od ilu lat ubezpieczajqcy posiada uprawnienia.
Nie zawsze ubezpieczajqcy pami^ta te dane i nie zawsze ma przy sobie dokument prawa jazdy.
Dodatkowo nalezy podkre^lid, ze ubezpieczajqcy tj. osoba zawieraj^ca unnowQ ubezpieczenia i
zobowi^zana do zaptaty sktadki to nie zawsze ubezpieczony / wtakiciel pojazdu tj. osoba, na ktdrej
rzecz zawierane jest ubezpieczenie. Bywa takze, ze pojazd ma wielu wspdtwtakicieli. W przypadku
badania zasadno^ci wystqpienia z roszczeniem regresowym do kierujqcego nalezy mied na uwadze, ze
kieruj^cym moze byd kazdy uzytkownik pojazdu. Majqc na uwadze powyzsze okolicznoki zwiqzane z
zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia rozszerzenie dost^pnych dIa zaktadu ubezpieczeh
danych z CEK o dane dotycz^ce uprawnieh, w zdecydowany spos6b utatwi i usprawni szereg proces6w,
wptynie na lepszq ocen^ ryzyka ubezpieczeniowego i stworzy mozliwoid budowy

bardziej

zaawansowanych model! taryfikacji sktadki.

W kontekicie bezpieczeristwa ruchu drogowego chcieliby^my zwrdcid uwag^ na dane dotycz^ce
wykroczer^ i przest^pstw stanowiqcych naruszenie przepis6w ruchu drogowego. Jak wskazujq r6znego
rodzaju opracowania^ stan bezpieczehstwa na polskich drogach nalezy do jednego z najgorszych w

^Wypadki drogowew Polsce w 2 0 1 6 r", Komenda Gt6wna Pollcji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2017
http://statvstvka.policia.pl/st/ruch-droBowv/76562.Wvpadki-drogowe-raportv-roczne.html. .Stan
bezpieczertstwa ruchu drogowego oraz dzlatania realizowane w tym zakresie w 2016 r.", Krajowa Rada
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Europie. W opracowanym przez Polskq Izb^ Ubezpieczeh raporcie „Strategia poprawy bezpieczertstwa
drogowego w Polsce"^ przedstawiona zostata gruntowna analiza obecnego stanu wypadkowoki na
naszych drogach - koszty spoteczne i gospodarcze wypadk6w wynoszq 50 mid zf, co wynosi az 3 proc.
polskiego PKB. Sfinansowaloby to budowQ 500 km autostrad b^dz pokryto 6-letni budzet polskiej
policji. Wskaznik ^miertelnoki na drogach (liczba ofiar ^miertelnych na 100 tys. mieszkahc6w) w
Polsce nalezy do najwyzszych w Europie i jest az o 50 proc. wyzszy od ^redniej dia UE - si^ga 7,7. DIa
porownania wjednym z najbezpieczniejszych krajdw-Wielkiej Brytanii-wynosi niespelna 3. Wypadki
drogowe s^ tez najcz^stszq przyczynq ^mierci mtodych Polak6w - odpowiadajq one za co czwarty zgon
w grupie wiekowej 15-24 lat. Catkowita ^miertelnoid mtodych Polakbw jest o 60 proc. wyzsza niz w
innych krajach europejskich, a wypadki komunikacyjne s^ jednym z gtownych zrddettej rdznicy.
W w/w

raporcie poza analiz^ obecnego stanu wypadkowo^ci zaproponowane

zostaty takze

rozwiqzania z obszaru legislacji, egzekwowania przepisdw, infrastruktury czy edukacji mogqce
skutecznie zredukowad liczb^ zabitych. Jednym z nich jest umozliwienie taryfikacji ubezpieczenia OC
w oparciu o mandaty i punkty karne kierowc6w. Realizacja tego postulatu, w ocenie PIU, pozwoli na
to, aby ci^zar wyzszych sktadek za ubezpieczenie dotykat

os6b popetniajqcych

najbardziej

niebezpieczne przest^pstwa i wykroczenia drogowe. Dodatkowo ^wiadomoid zaptaty wyzszej sktadki
w kolejnym okresie ubezpieczenia b^dzie dziatata prewencyjnie na wszystkich kierowc6w i wplynie na
bezpieczniejsz^ i ostrozniejszq jazd^, a co za tym idzie zmniejszenie liczby ofiar wypadkdw drogowych.
W kontek^cie przedstawionych powyzej danych i informacji na temat stanu bezpieczertstwa
drogowego w Polsce ponownie zwracamy si^ o rozwazenie mozliwo^ci udost^pnienia zaktadom
ubezpieczert

r6wniez

danych o najbardziej

niebezpiecznych wykroczeniach i przest^pstwach

drogowych.
Pozwalamy sobie przekazad w zatqczeniu jeden egzemplarz „Strategia poprawy bezpieczertstwa
drogowego w Polsce".

hdrzej Maciqzek
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Bezpieaertstwa Ruchu Drogowego

http://statvstvka.policia.pl/st/ruch-drogowv/76562.Wvpadki-drogowe-

raportv-roczne.html
^ https://piu.org.pl/mozemv-uratowac-tvsiace-ludzi-smierci-drodze/
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