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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-
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rów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz 
wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej (Dz. U. z 1990 r. 
Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w§1 : 

a) w pkt 1 wyrazy "zamieszkałego za granicą" skreśla 
się, 

b) pkt 2 skreśla się, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) rzeczy zwyczajowo traktowanych jako upomi
nki, o których mowa wart. 14 ust. 1 pkt 
4 ustawy, w ramach normy wartościowej do 
wysokości równowartości 200 dolarów USA 
według kursu ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego w dniu ich zgło
szenia do odprawy celnej - jeżeli przywóz ten 
jest dokonywany przez podróżnych przekracza
jących granicę Rzeczypospolitej Polskiej nie 
częściej niż dwukrotnie w ciągu roku kalen
darzowego - z tym że ilość przekroczeń granicy 
w 1990 r. jest liczona od dnia 1 sierpnia", 

d) w pkt 6 lit. b) i c) otrzymują brzmienie: 

"b) wyroby ze srebra: 

stołowe oraz przedmioty domowego użytku - do 
łącznej masy 4 kg, 

biżuteria - do 0,5 kg, 

c) wyroby ze szkła kryształowego - do 20 kg." . 

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) wart. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy - ustala się na 

6 miesięcy od dnia rozpoczęcia lub zakończenia 
oraz na 3 miesiące przed dniem zakończenia zatrud
nienia, studiów, działalności naukowo-badawczej 
lub leczenia, określonego w dokumencie stwier
dzającym zatrudnienie, studia, działalność nauko
wo-badawczą lub leczenie, odpowiednio za grani
cą lub w kraju", 

3) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Wprowadza się stawkę celną ryczałtową w wy

sokości 10% łącznej wartości celnej na towary 
przywożone przez podróżnych lub w obrocie 
pocztowym, których ilość i rodzaj nie wskazują 
na przeznaczenie handlowe, a łączna wartość 
wynosi od 201 do 500 dolarów USA według 
kursu, o którym mowa w § 1 pkt 5.", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podróż
nych przekraczających granicę Rzeczypospolitej 
Polskiej więcej niż dwa razy w ciągu roku 
kalendarzowego." 

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

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 

M. Święcicki 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989. 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20(22 (tel. 41 -40-05); im. Stefana Żeromskiego, al. gen . K. Swierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1 (3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) i ul. Francuska 15 
(tel. 17 -85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących s ię w urzędach wojewódzkich w : Bialej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3(5) , Bielsku -Bialej 
(u l. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3(4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszki 4) , 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14). Ostrolęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Slowackiego 5) , Plocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyś lu (ul. Rynek 26) , Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13) , 
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Bialymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ), Bielsku- Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Waly 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35) , Elblągu (ul. Trybunalska 25). Gdańsku (ul. Gen. K. Swierczewskiego 30) , 
Gdyni (pl. Konstytucji 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23) , Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56) , Kaliszu (al. Wolności 
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26) , Koninie (ul. Energetyka 5). Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34), Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7), Legnicy (ul. Zlotoryjska 29). Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44). Opolu (pl. Thaelmanna 1 ), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2) , Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , Radomiu (ul. Nowotki 10) , Rzeszowie 
(pl. Gwardii Ludowej 3) , Slupsku (ul. Boleslawa Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42), Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), 
Toruniu (ul. Fosa Staromiejska), Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1) . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69(71, 00-979 Warszawa P-1. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/ 71,00-979 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, 
ul. Powsińska 69(71, 00-979 Warszawa. P-1. niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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