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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Kazimierza Marcinkiewicza.

 (-)   Adam Bielan;  (-)   Andrzej Diakonow;  (-)   Ludwik Dorn;  (-)   Jacek Falfus;
 (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Przemysław Gosiewski;  (-)   Wojciech Jasiński;
 (-)   Marek Jurek;  (-)   Elżbieta Kruk;  (-)   Marek Kuchciński;  (-)   Marcin
Libicki;  (-)   Adam Lipiński;  (-)   Andrzej Liss; (-) Kazimierz Marcinkiewicz;
 (-)   Barbara Marianowska;  (-)   Maria Nowak;  (-)   Marian Piłka;  (-)   Paweł
Poncyljusz;  (-)   Jacek Sauk;  (-)   Małgorzata Stryjska;  (-)   Marek Suski;
 (-)   Wojciech Szarama;  (-)   Aleksander Szczygło;  (-)   Bartłomiej Szrajber;
 (-)   Kazimierz Michał Ujazdowski;  (-)   Wiesław Walendziak;  (-)   Zbigniew
Wassermann;  (-)   Zbigniew Ziobro.



Projekt

USTAWA
z dnia ............... 2004 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych

Art. l.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)

w art. 16, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o

którym   mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem

ust. 2,   jest obowiązana do:

   1) przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w

     miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz

     zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę

     możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,

   2) zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,

   3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do

wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach



     nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, w

szczególności przestępstwo drogowe lub zagrażające bezpieczeństwu

uczestników ruchu drogowego.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie:

Wejście w życie ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych unaoczniło ewidentny błąd

ustawodawcy. Dotychczasowa redakcja art. 16. ust. 1 spowodowała duże

utrudnienia dla uczestników wypadków samochodowych powodując w każdym

przypadku konieczność zawiadamiania służby drogowej Policji Państwowej.

Błąd ten spowodował w związku z powyższym również negatywne

konsekwencje w pracy służby drogowej Policji Państwowej. Przedmiotowa

nowelizacja idzie w kierunku sanacji zaistniałej sytuacji wprowadzając

konieczność zawiadomienia organów Policji Państwowej jedynie w

przypadkach gdy doszło do wypadków  z ofiarami w ludziach, lub powstałych w

okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione

przestępstwo, w szczególności przestępstwo drogowe lub zagrażające

bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

Skutki społeczne regulacji:

Wejście w życie przedmiotowej nowelizacji wpłynie na zmniejszenie

uciążliwości procedur związanych z egzekwowaniem ubezpieczeń od



odpowiedzialności cywilnej, tym samym niwelując społeczne niezadowolenie,

którego przyczyną są rygory spowodowane błędem legislacyjnym.

Skutki finansowe:

Wejście w życie przedmiotowej regulacji powinno wpłynąć na

zmniejszenie wydatków Policji Państwowej związanych z wezwaniami do

wypadków komunikacyjnych.

Stosunek do Prawa Unii Europejskiej:

Ograniczony charakter nowelizacji ustawy z 22 maja 2003 r. o

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie wpływa

na jej zgodność z Prawem Unii Europejskiej wyrażoną w opinii wyrażoną w

opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej do projektów ustaw o

działalności ubezpieczeniowej, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

oraz o Rzeczniku Ubezpieczeniowym, o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń

Komunalnych, o pośrednictwie ubezpieczeniowym przekazanej pismem  o nr.

Sekr. Min. DH/1390/2002/DPE-ot.


