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Wyciąg 

1 ustawy z dnia 28 marca 1950 r. o zmianie prze
pisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 18, poz. 16) 

Art 3. § 1. Organy kontroli i rewizji finan
suwej Ministra Finallsów . (Główny Inspektorat 
Kontrolno c Rewizyjny w Ministerstwie Finansów 
ordZ inspektoraty kont.rolno-rewizyjne przy prezy
rliarh wojewódzkicł], rad narodowych oraz rad na
roilowych miast wylączonych z województw) mO
gą prowadzić dochodzenie (art. 245" § l i § 2 ko
deksu postępowania karnego) w sprawach o prze
stępstwa określone w ustawie karnej dewizowej 
oraz o przestępstwa popełnione na szkodę Pań

stwa lub jednostek gospodarki uspołecznionej, uja
wnione w zakresie działania tych organów. 
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§ 2. Do dochodzenia stosuje się odpowiednio 
przepisy kodeksu postępowania karnego. Organom 
kontroli i rewizji finansowej służą w -zakresie do
chodzenia \ uprawnienia procesowe Milicji Obywa
telskiej. Prowadzący śledztwo może zlecić orga
nom kontroli i rewizji finansowej dokonanie okre
ślonych czynności śledczych (art. 241 kodeksu po
stępowania karnego). 

§ 3. Organ kontroli i rewizji finansowej mo
że dokonać tymczasowego zajęcia u podejrzanego 
mienia ruchomego dla zabezpieczenia grożących 
grzywien i innych świadczeń pieniężnych, jeżeli 

zachodzi niebezpieczeństwo usunięcia tego mienia. 
Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w terminie 
14 dni od dnią jego dokonania nie zostanie ono 
Jlrzymane 'w mocy przez prokuratora. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 20 maja 1958 r. 

I,; 

' .: 

o zmianie zarządzenia ~inistra Leśnictwa z dnia 18 września 1952 r. w sprawie zasad stosowania mandatów kamych j 
przez administrację leśną. 

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 4 Prezesa 
Rady Minist.rów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nada
nia niektórym organom wla~lzy uprawnień do nakładania 

i ściągilniil grzywitc~ n w drodze mandatu karnego (Monitor 
Polski z 1952 r, Nr A-g. poz, H4 i z 1957 r. Nr 63, poz. 3tH) 
zarzijilza się , co następuje: 

§ l. W § 4 część l pkt 6 i R zarZądzenia Ministra Leś
nictwa z duia 18· września 1952 r. w sprawie zasad stosowa-

nia mandatów karnych przez administrację leśną ltv1onitor 
Polski Nr A-B6, poz. 1363) wyrazy "mandat w wysokości 
5 zł~ ' zastępuje się wyrazami "mandat w wysokości 15 zł", 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Pl"lernyslu Drzewnego: J. Dqb-Kocioł 

Tłoczono z pole(enIa Prezesa Radv Ministrów w Dfllkard'! Akqoerlsuw_ej w Wdfsiaw!e. uL Tomka 3. 

ZWll 70J Cena 1,60 zł 
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