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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 1943 R. 

o zmianie ustawy z dnia 17 marca 1933 r. o rotpol"Uldzenlaoh ostatniej woli osób wojskowych. 

Na podst.awie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art,. I.. 

W ustawie z dnia 17 marca 1933 r. o rozporzą
dzeniach ostatniej woli osób wojskowych (Dz. 
U.R.P. Nr. 31, poz. 262) wprowadza się zmianę 
następującą : 

w art. l ust,. 1 pkt. 5 zamieszcza się po 
przepisie oznaczonym lit c) przepis, oznaczony 
łit d) w brzmieniu : "d) st,atku handlowego 
morskiego." 
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Art. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strom Obrony Narodowej i Sprawiedliwości. 

Art. 3. 
Dekret niniejszy wchod2i w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczl-iewicz 

Prezes Rady Ministrów: St. Mikolajczyk 

Minister Obrony Narodowej : M. Kukieł Gen. Dyw. 

Minister Sprawiedliwości: W. Komarnicki 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 14 WRZEŚNIA 1943 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. o wydatk~h I dochodach państwowych na okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r 

No podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

W dekrecie Prezydent.a Rzeczypospolitej z dnia 1 
kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach pań
stwm'l-ych na okres od l stycznia do 31 gn1clJ:iia 1943 
r. (Dz.U.RP. Nr. 4 , po7.. IO) wprowadza się zmiany 
następujące : 

a) zwiększa się wymienione w art. 1 pkt. l 
wydatki zwyczajne o fl04.350.-.-. 

b) doda.je się w art. I nowy punkt w br:,,,mieniu : 
" 3) wydatki na Polskie Siły Zbrojne do wy
sokości i'.48,330.500.-.- ", 

c) w części 6 budżetu, załączonego do dekretu 
P rezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 
1943 r., zwiększa się kredyt przewidziany w 
dziale 2 o !)04.:350.-.- t.j. do kwoty 
!286. 350.-.-. 

Art.. 2. 

Kwotą ustaloną w art.. l pkt. b, objęte są kredyty 
na wydatki dokonane na podstawie art. l pkt. 2 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 
gmdnia l 942 r. o w-ydat,kach i dochodach państwo
wych na okres od l stycznia do 31 marca 1943 r. 

(Dz.U.RP. Nr. I 1, poz. 24) oraz na podstawie 
dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia I 
kwietnia 1943 r. o wydatkach na Polskie Siły 
Zbrojne na okres od l kwietnia do 30 czerwca 
1943 r. (Dz.U.RP. Nr. 4, poz. 11), z dnia 20 lipca 
1943 r. o wydatkach na Polskie Siły Zbrojne na okres 
od l do 31 lipca 194:3 r. (Dz.U.RP. Nr. 7, poz. 17), 
i z dnia 30 sierpnia 194-3 r. o wydatkach na Polskie 
Siły Zbrojne na okres od l do 31 sierpnia 1943 r. 
(Dz.U.RP. Nr. 9. poz. 21). 

Art.:{. 
Wykonanie dekretu niniejszego powcza się 

Ministrowi Skarbu. 
Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowią,zującą od dnia l stycznia 
I943 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikołajczyk 

Minister Skarbu : Ludwik Gros/ eld 


