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3. Komisje lekarskie, o których mowa w ust. 2, usta
lają również związek pomiędzy śmiercią osoby poszko
dowanej a wypadkiem. 

§ 9.1. W postępowaniu w sprawie wypłaty odszko
dowania za szkody poniesione w mieniu właściwy or
gan przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

2. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 

1) czas i miejsce zdarzenia, w którego wyniku wyrzą
dzona została szkoda, 

2) przedmiot szkody, 

3) istnienie związku przyczynowego pomiędzy udzie
leniem pomocy organom Inspekcji Celnej przez 
osobę poszkodowaną a powstaniem szkody 
w mieniu, 

4) wysokość szkody poniesionej przez osobę poszko
dowaną, 

5) okoliczności towarzyszące powstaniu szkody. 

3. W toku ustaleń, o których mowa w ust. 2, organ 
prowadzący postępowanie może dokonywać oględzin, 
korzystać z protokołów, raportów i notatek służbowych 
oraz z innych dokumentów sporządzonych w związku 
z udzieleniem pomocy przez osobę poszkodowaną 
w okolicznościach, o których mowa w § 1 ust. 1. W ra
zie potrzeby przesłuchuje się osobę poszkodowaną, 
świadków lub zasięga opinii biegłych. 

4. Z przebiegu postępowania wyjaśniającego spo-
rządza się protokół, który powinien zawierać: . 

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej postępo
wanie oraz imię, nazwisko i adres osoby poszkodo
wanej, 

2) treść ustaleń, o których mowa w ust. 2, 

3) wyjaśnienia złożone przez osobę poszkodowaną 
w toku postępowania, 

4) imiona i nazwiska przesłuchanych świadków oraz 
treść ich zeznań, 

5) treść opinii biegłych. 

5. Przed wydaniem decyzji osobę poszkodowaną 
lub osoby uprawnione zapoznaje się z materiałami ze
branymi w postępowaniu wyjaśniającym i wyznacza 
się termin do wniesienia przez te osoby uwag i wnio
sków. 

6. Po rozpatrzeniu uwag osób, o których mowa 
w ust. 5, jeżeli zostały zgłoszone w wyznaczonym ter
minie, wydaje się decyzję w sprawie wypłaty odszko
dowania. 

7. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, decy
zję o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania 
wydaje się po uprawomocnieniu się postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie poszkodowa
nej. 

§ 10. Do postępowania w sprawach wypłaty od
szkodowania, w zakresie nie uregulowanym w rozpo
rządzeniu, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

§ 11. Odszkodowania przewidziane w rozporządze
niu oraz koszty z tym związane są pokrywane z fundu
szu operacyjnego wyodrębnionego w części budżetu 
państwa dotyczącej Generalnego Inspektoratu Celne
go. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania 
Rzecznika Ubezpieczonych. 

Na podstawie art. 90b ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, 
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, 
poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
8 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad dzia
łania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych 
(Dz. U. Nr 149, poz. 727) w § 10 w ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) organów statutowych krajowych organizacji 

konsumenckich wchodzących w skład Rady 
Ubezpieczonych," ; 

2) po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się pkt 6 w brzmieniu: 
,,6) Rady Ubezpieczonych." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 




