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201 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 6 kwietnia 1937 r. 

:w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnie
'_ niu od cła cynku i jego stopów oraz ołowiu i jego stopów. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 października ·1933 r. o prawie celnym (Dz. 
U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się co nastę
puje: 

§ l. Niżej wymienione towary, przywożo
ne z zagranicy zwalnia się od cła: 

Poz. tar. 
cel. przywoz. N azwa towaru 

968 Cynk i jego stopy: 
p. 1. gąski, pręty i płyty lane nieohrohione 
p. 2. pył cynkowy 
p.3a blachy, płyty - surowe 
p. 4. cynk w złomie i odpadkach 

Poz. ta·r. 
cel. przywoz. Nazwa towaru 

969 Ołów i jego stopy: 
p.t.wlewki, pręty i płyty lane nieohro

hione: 
a) z ołowiu miękkiego 
b) z ołowiu twardego 
c) z innych stopów ołowiu oraz sto

pów łożyskowych o przeważającej 
zawartości ołowiu 

p. 4. ołów w złomie, odpadkach 
p.5. proszek i pył ołowiany. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W 
życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW IWOJSKOWYCH 

z dnia 25 marca 1937 r. 

o komisjach wojskowo-naukowych w wojskowym postępowaniu karnym. 

Na podstawie art. 101 § 2 dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 
r. - Kodeks Wojskowego Postępowania Kar
nego (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 537) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Zadaniem komisji wojskowo - nauko
wej jest wydawanie opinii na żądanie sądów woj
skowych (wojennych) lub prokuratorów wojsko
wych, jeżeli w toku postępowania karnego za
chodzi potrzeba wyjaśnienia kwestii, której 
ocena wymaga znajomości sztuki dowodzenia 
lub wyższej sztuki wojennej, albo też pewnej 
szczególnej umiejętności wojskowej. 

§ 2. Komisja wojskowo - naukowa składa 
się z przewodniczącego w stopniu co na jmniej 
generała hrygady (kontradmirała) oraz dwóch 
członków w stopniu generała (admirała) lub 
pułkownika (komandora). 

§ 3. Przewodniczącego i członków komi
sji wyznacza każdorazowo Minister Spraw Woj
skowych w porozumieniu z Generalnym Inspek
torem Sił Zbrojnych, a w czasie wojny - Na
ez-eIny Wódz. 

§ 4. (1) Wyznaczenie komisji następuje nl!! 
wniosek sądu wojskowego (wojennego) lub pro
kuratora wojskowego. 

(2) Wniosek powinien zawierać określenie 
zarzuconego czynu przestępnego, oraz pytania, 
na które komisja ma udzi~lić odpowiedzi. .. 

§ 5. W razie potrżeby może · komisja woj
skowo-naukowa zwrócić się do sądu wojskowe
go (prokuratora wojskQwego) o udzielenie jej -, 
do przejrzenia akt sprawy, lub też o udzielenie 
jej z akt albo za pomocą przesłuchania świad~ 
ków tych wyjaśnień, które uważa za potrzebne 
do wydania opinii. 

§ 6. (1) . Posiedzenia komisji wojskowo
naukowej zwołuje jej przewodniczący. 

(2) Obrady komisji wojskowo-naukowej są 
tajne. 

(3) Opinie oraz powzięte przed jej wyda
niem inne postanowienia komisji zapadają więk
szością głosów. Przy równości głosów rozstrzy
ga zdame przewodniczącego. 

(4) Z obrad komisji i głosowania spisuje wy
znaczony przez pr~ewodniczącego członek ko- , 
misji krótki protokół. 




