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W związku z procedowanym w Sejmie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami (druk nr 985) przewidującego m.in. przesunięcie terminu wejścia w 
życie niektórych przepisów tej ustawy, w szczególności przepisów dotyczących 
rozszerzonego zakresu danych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i 
Kierowców (SI CEPiK) oraz obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej przez niektóre 
podmioty do 4 stycznia 2016 roku, Polska Izba Ubezpieczeń w załączeniu przekazuje 
stanowisko rynku ubezpieczeniowego związane z pobieraniem od zakładów ubezpieczeń 
opłaty ewidencyjnej określonej w art. 30 ust 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) z tytułu każdej zawartej 
umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Polska Izba Ubezpieczeń złożyła na ręce Ministra Piotra Stachańczyka w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wniosek o odstąpienie od pobierania opłaty 
ewidencyjnej. Wniosek środowiska ubezpieczeniowego wynika z zapowiedzi całkowitej 
przebudowy systemu CEPiK, o czym jest mowa w uzasadnieniu do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. projektu ustawa 
o kierujących pojazdami znacznie rozszerza zakres danych, przetwarzanych w CEK, co 
wpłynie na zwiększenie obciążeń aktualnie funkcjonującego systemu. Rozszerzenie zakresu 
tych danych oraz zapewnienie przepływu informacji pomiędzy zobowiązanymi ustawą 
organami, a systemem CEPiK w jego obecnym kształcie wymaga .:-.. zdaniem autorów 
projektu - "wprowadzenia znaczących zmian w systemie, w szczególności wymiany i 
rozbudowy istniejącej struktury teleinformatycznej, wprowadzenia zmian w oprogramowaniu 
oraz przyjętych zasadach funkcjonowania systemu, będzie zatem przedsięwzięciem wysoce 
kosztownym, oraz złożonym pod względem organizacyjnym i technicznym". Realizacja tych 
zmian w systemie zapowiadana jest na lata 2013 - 2015. Zapowiedż ta wskazuje na 
przesunięcie o· kolejne 3 lata spełnienia postulatów zgłaszanych cyklicznie przez Izbę 

względem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwestii rejestrów CEP i CEK. Dodatkowo 
oznacza to również kontynuację problemów zakładów w raportowaniu do UFG, w którym 
brak należytej funkcjonalności CEPiK udostępnionej zakładom jest istotną przeszkodą. 

Należy także zauważyć, iż zgodnie z niniejszym projektem ustawy cyt. "Naturalną 
konsekwencją przesunięcia terminu wprowadzenia nowych rozwiązań w CEK jest 
odroczenie, do dnia 4 stycznia 2016 r. pobierania opłat ewidencyjnych wskazanych we 
wprowadzonym niniejszą nowelizacją art. 138a." Wspomniany art. 138 a dotyczy opłat 



ewidencyjnych jakie miałyby być od 19 stycznia 2013 r. pobierane np. od wpisu przez 
wojewodę do ewidencji instruktorów techniki jazdy, rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Jak wynika z powyższego, brak możliwości korzystania 
z rejestru CEK w pełnym zakresie uzasadnia, zdaniem projektodawcy, przesunięcie terminu 
wprowadzenia zobowiązania niektórych podmiotów do uiszczania tej opłaty z 19 stycznia 
2013 r. na 4 stycznia 2016 r .. Zakłady ubezpieczeń uiszczają opłatę ewidencyjna w stałej i 
niezmiennej wysokości 1 euro, co pozostaje w wyraźnej dysproporcji do wysokości opłat 
uiszczanych przez inne zobowiązane do tego podmioty- maksymalnie 1 PLN. Jak wynika z 
szacunków Izby, zakłady ubezpieczeń od 2004 r. dokonały wpłat z tego tytułu w wysokości 
prawie 600 mln złotych finansując dzięki temu przeważającą część projektu CEPiK. 

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty, Izba stoi na stanowisku, iż niezbędne jest 
podjęcie inicjatywy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, której celem będzie 
zawieszenie uiszczania opłaty ewidencyjnej przez zakłady ubezpieczeń przynajmniej do 
czasu przedstawienia projektu nowego SI CEPiK, a w następnym okresie o zdecydowane 
zredukowanie wysokości tej opłaty. 
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