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§ 4. 1. Ryczałt, o którym mowa w § 3, obejmuje rów
nież koszty przejazdu konwojentów w obie strony. 

2. Ryczałt za konwój wzmocniony stosuje się, jeżeli na 
jednego konwojowanego przypada więcej niż jeden kon
wojent. 

3. Ryczałt, o którym mowa w § 3 pkt 2, zmniejsza się 
o 1/3 w razie konwojowania osoby tylko w jedną stronę· 

§ 5. 1. Ryczałt za przechowanie przedmiotów zajętych 
w postępowaniu karnym i złożonych w składnicy organów 
prowadzących postępowanie wynosi 8000 zł . Ryczałt ten 
pobiera się tylko jeden raz w toku całego postępowania . 

2. Jeżeli przechowanie dotyczy przedmiotów zajętych 
u więcej niż jednego oskarżonego, pobiera się od każdego 
z nich ryczałt o którym mowa w ust. 1, zmniejszony 
o połowę. 

§ 6. 1. Wydatki za badania lekarskie oskarżonego, prze
prowadzone na podstawie art. 65 Kodeksu postępowania 
karnego, oblicza się według stawek ustalonych dla osób nie 
uprawnionych do bezpłatnych świadczeń leczniczych za 
opiekę zdrowotną zakładów społecznych służby zdrowia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli lekarzowi przy
sługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach okreś
lonych w przepisach regulujących wynagrodzenie za czyn
ności biegłych w zakresie medycyny sądowej w postępowa
niu przed sądami powszechnymi. 

§ 7. Wydatki związane z przejazdem sędziów i innych 
osób z powodu czynności postępowania oblicza się wedlug 
przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu 

podróży służbowych na obszarze kraju . 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedli
wości i Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1972 r. 
w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym 
(Dz. U. Nr 18, poz. 132, z 1984 r. Nr 39, poz. 205 i z 1987 r. 
Nr 39, poz. 223) . 

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

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 
Minister Obrony Narodowej : F. Siwicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTROW 

z dnia 4 lipca 1990 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 29, poz. 154) i art. 4a 
ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji 
oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych 
organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 
387 i Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Sekretarza Generalnego Konferencji 
Episkopatu Polski nadaje się osobowość prawną jednostce 
organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej pod nazwą "Kościelna Rada Gospodarcza" z siedzi
bą w Warszawie, erygowanej przez Sekretarza Generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów: J. Ambroziak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPOŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 29 czerwca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów 
wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej. 

Na podstawie art. 10 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 
28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodar
czej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie 
ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towa-


