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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 K WIETNIA 1945 R. 

o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 patdzlernika 1932 r. o słutble wojskowej 

podoftcerów i szeregowców 

N a podstawie art. 63 ust. ( 1) ustawy konstytucyj -
nej stanowię co następuje : · 

Art. i. 
W art. l dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 6 marca 1.940 r. w sprawie zmiany i zawie
szenia. mocy obowiązuj~j niektórych przepisów 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 pę.iqzięrnika 1932 r. o służbie wojskowej podo
ficerów i szeregowców (Dz. U.R.P. Nr. 5, poz. 12) 
w miejsce słów: " 105 ust. l lit. a), art. art. 106," 
wstawia się słowa : " a.rt. 106 ust. 2 i 3, art. art. ". 

Art. 2. 

W art. 106 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 października. 1932 r. o 
służbie wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. 
U.R.P. Nr. 9, poz. 24 z 1940 r.) zmienionego dekre
tem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 2 lipca. 
I941 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie 
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wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. U.R .P. 
Nr. 4, J?OZ. 8) oraz dekretem ·prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 27 października 1943 r. o ochot
niczej służbie kobiet (Dz. U.R.P. Nr. 111 poz. 34), 
w miejsce słów : " od 6 mięsięcy do 1 roku '' wstawia. 
się słowa : " do 3 lat ". 

Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. · 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
M. K ukiel Gen. Dyu:. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 24 KWIETNIA 1945 R. 

o zmianie dekretu Prezydenta Rzec1:ypospolltej z dnia 30 marca 1943 r. o woJennym ·podatku dochodowym od pl"tedsiębiorstw 
teglugi morskiej I rybołóstwa morskiego 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj-
nej stanowię co na.stępuje : · 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta ~~czypospolitej z dnia 
30 ma.rea. 1943 r. o ~ojennym podatku dochodowym 
od przedsiębiorstw ź~glagi morskiej i rybołóstwa 
morskiego (Dz. U.RP. Nr. 3, poz. 7) wprowa.d7.a. 
się na.stępujące zmiany: 

l) W art. 2 po wyrazach "za dochód" dodaje 
się przecinek i następujące wyrazy: "bez 
względu na to czy prze<lsięhiorstwo stanowi 
wła.snoi;ć osób fizycznych lu b prawnych." 

2) Art. 2 pkt. 3) otrzymuje następują.ce brzmie
nie: 
" 3) corocznych odliczeli na wspólny dla wszy
stkich statków pr-/;edsiębiorstwa fundusz rezer
wowy, przeznaczony na wykonanie napraw 


