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DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta R-iecz.ypoepolitej ... 

·DZIAŁ UR-ZtOOWY 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

o wyznaeienlu następey Prezydenta Rzeezypospolltej 

Na podstawie art. 24 ust. l ustawy konstytu
cyjnej wyznaczam pana Tomasza Arc is ze w· 
ski ego na. następcę Prezydenta. Rzeczypospolitej 
na. wypadek opróinienia się urzędu Prezydenta. 
Rzeczypospolitej przed zawarciem pokoju. 

zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia l6 
paździemika 19:39 r. o wyznaczeniu następcy 
Prezydenta Rzeczypospolitej, traci moc obowiązu
jącą,. 

Prezydent Rzeczypo.~politej : Wł. Raczkiewicz 
Z chwilą. ogłoszenia. niniejszego za.rządzenia Londyn, dn. 7 sierpnia l94.f: r. 



Dziennik Us~o.w Nr. ~ 68 c~u. 

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

KOMUNIKAT KANCELARII CYWILNEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W zwi~zku ze zmianą na stu.nowisku następcy 
Prezydenta Rzeczypospolit,ej na. okres wojny, no,vo
mianowany 11astępca Prezydenta Rzeczypospolitej 
p. Tomasz Ards:1.ewski ~twierdził, ii w razie objęcia 
urzę<lu Prezydenta R'l.eczypospolitej sto:;;ować się 
będzie do o.~wi.ułczenia Pana Prezy<leuta z dn. 
30.XI.1939 r. w sprawie wykonywania, 1:1pecjalnych 
konst,ytucyj nych u prH;wnie(, Prezydent,a Rzec·L.ypo-
spolitej. · 

Do Na.czelnego Wo<lza, gen. Sosnkowskiego prze
siał Pa.n Prezyde,nt list treści naf;tępującej : 

« Panie Generale, 

Po objęciu przez Pana Generała st,anowiska 
Na.czelnego \Vodza, omawiałem z Panem wielo
krotnje sprawę rozdziału godności następcy Prezy
dent.a. R.zec:1.ypo~poli t..>j na. okres wojny i sta.nowjska 
Naczelnego Wodza., którą to sprawę poruszyły 
czynniki politycwe Kraju, wychodząc z założenia 
'Ul,Sadniczego, że na-atępca. Prezydenta nie powinien 
zajmować st.u.nowiska ani w C"Lfł(lzic, ani w wojsku. 

W rozmowach ze mną. w wj sprawie st,wierdzal Pan 
G-enera.ł niejednokrotnie swoje stanowi1:1ko, iż god
ność następcy Prezydenta piastowaną: przez siebie, 
uwaia za pozost,ającą. całkowicie w mojej dyspozycji , 

zależ.nie o<l mojej oceny sytuacji politycznej i jej 
potrzeb. Powziąws1,y w tej sprawie decyzję, zwró
ciłem się do Rady Je<luości Narodowej w Kraju o 
wy~unięcie kandydatów na tę godność z pośród szcze
gólnie zasłużonych w Kraju osobistoiłci. 

Z pomiędzy wysuniętych przez Radę Jedności 
Narodowej kandydatów wybrałem prezesa Tomasza 
Arciszewskiego. Pan Arci8zewski wyraził mi swą 
zgodę, wobec czego podpisałem dziś zarządzenie 
o zmianie mego zarządzenia z dn. 16 pai<lziernika 
1!)39 r., powierzając godno86 nast,ępcy Prezydenl,a 
Rzeczypospolitej na okres wojny panu Arciszew
skiemu. 
Komunikują.co tem Panu Generałowi, czuję się w 

obowiązku specjalnie podziękować Panu za Jego 
tak przyjazną. współpracę ze mną przez cały czas 
bezmala pięciu cięikich lat wojennych, podczas 
których piaswwal Pan godność następcy Prezydenta. 
Rzeczypospolitej na okres wojny. 

Zechce Pan Generał przyjąć wyrazy mej 
szczerej przyjaźni 

Wł. Raczkiewicz 
Londyn, dn. 7 sierpnia 1944 r." 
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