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DZIAŁ URZĘDOWY.

O~WIADCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

w sprawie

następcy

Prezydenta Rzeczypospolitej.

Po przeprowaizeniu w dniach 9-go do 15-go lutego 1979 roku konsultacji
ze stronnictwami i ugrupowaniami w Radzie Narodowej R.P. utrzymuję w mocy
moje zarzę.dzenie z dnia 18-go grudnia 1972r. ogłoszone w Dz.U.R.P. Nr.6 z dnia
19-go grudnia 1972r. wyznaczaj~ce Ambasadora Edwarda Raczyńskiego następcf
Prezydenta na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej
przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Zgodnie z moim oświadczeniem z dni~ 17-go listopada 1972r., że kadencja
moja będzie t~wala nie dłużej niż lat siedem, zamierzam ust~pić z urzędu
Prezydenta R.P. w dniu 8-go b!ietnia 1979 roku i w dniu tym Ambasador Edwarc1_
Raczyński, jako I18.stępc2. .Prezydenta, obejmie urzę.d Prezydenta Rzeczyposi101i tej,
PREZYDENT RZECZY::?OSI'OLITEJ
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DZIAL NIEURZ~::.:x)WY.
Komunikat Kancelarii Cywilne Prezydenta R.P.
z dnia 23 marca 1979r.

W zwi~zku z
w sprawie

oświadczeniem

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 marca 1979r.
Prezydenta, Pan ?rezydent przesłał do Ambasadora Bclwarda
list treści następuj~cej :

Następcy

Raczyńskiego

Londyn,23 marca 1979r.
WPan
Ambasador Edward
w Londynie.

Raczyński

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,
Po przeprowadzenin, zgodnie z moim zobowi~zaniem złożonym przy objęciu
Prezydenta Rzeczypospolitej, konsultacji ze stronnictwami i ugrupowaniami
w Radzie Narodowej R.P. w odniesieniu do następcy Prezydenta, utrzym~ję w mocy
moje zarz~dzenie z dnia 18-go grudnia 1972r. ogłoszone w Dz.U.R.l'.Nr.6 z dnia
19-go grudnia 1972 roku, wyznaczaj~ce Puna Ambasadora następc~ PrezyJenta na·
wypadek opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed odzyskaniem przez
urzędu

Polskę niepodległości.
Decyzję powyższ~

powzi~em widz~c w osobie Pana Ambasadora wybitnego
stanowisku zachowania ci~głości prawnej i politycznej
w oparciu o Ustawę Konstytucyjn~ z 1935 roku, doceniaj~cego
konieczność współpracy wszystkich kierUnków niepodległościowych polskiej myśli
politycznej, długoletniego i doświadczonego męża stanu na terenie polityki zagranicznej oraz polityka dobrze zorientowanego w sprawach polskich na emigracji i
w Kraju.
Jestem przeko:ia.ny, że z pomoc~ Boż~ sprosta Pan włożonym nań obowi~zkom.
Zgodnie z moim oświadczeniem z dnia 17-go listopada 1972 roku, iż kaQencja
moja będzie trwała nie dłużej niż lat siedem, zamierzam ust~pić z urzędu Prezydenta R.P. w dniu 8-go kwietnia 1979 roku i w dniu tym Pan Ambasador obejmie
urz~d Prezydenta Rzeczypospolitej.

patriotę, stoj~cego na
władz Rzeczypospolitej

Lę.czę

wyrazy szacunku i

poważania

I'RE2YDENT RZECZYIOSPOLITEJ
Stanisław Ostrowski
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