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ZARZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

o wyznaczeniu Naatepoy Pr,ezydenta Rzeozypo•pollteJ 

Str. 23 

Str. 24 

Na podstawie art. 24, ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej wyznaczam p. T AD BUSZA TOMASZEWSKIEGO na 

Nastepce Prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek oproznienia sie urzedu Prezydenta Rzeczypospolitej przed 

zawarciem pokoju. 

Londyn, dnia 9 czerwca 1947 roku 

Prezydent Rzeczypospolitej 

August Zaleski 
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DZIAL NIEURZEDOWY 
PROTOKOL 

Czesc li 

w zwlazku z 1:a111:ad1:enlem P11e1:ydenta RzeozypoapollteJ o wyznaczeniu Naatepoy 
P11e1:ydenta RzeozypoapollteJ, 

Dnia 8-go wrzesnia 1949 r. Prezydent Rzeczypospolitej zaprosił do siebie Prezydium Rady Narodowej R.P.w 
osobach pp. T. Filipowicza, J, Lukasiewicza i St. Dolegi-Modrzewskiego i oswiadczyl co nastepuje: 

Po objeciu przeze mnie stanowiska Prezydenta Rzeczypospolitej stronnictwa polityczne, ktorych przedstawi
ciele .. wchodzili w skład Rzadu Premiera Tomasza Arciszewskiego, nie mogły porozumiec sic miedzy soba i 
przedstawic mi jednolitej opinii w sprawie nastepstwa na wypadek mojej rezygnacji lub oproznienia stanowiska 
Prezydenta R. P. W tych warunkach, majac sporzadzic akt, ktory zabezpieczyłby konstytucyjna ciaglosc Panstwa 
Polskiego na wypadek mojej nagiej smierci, nie rozporzadzalem konkretna opinia tych stronnictw. Wypelniajac 
obowiazek wlozony na mnie przez Konstytucje akt taki sporzadzilem dnia 9 czerwca 1947 r. i wyznaczyłem na swego 
nastepce p. Tadeusza Tomaszewskiego. 

Nastepnie, pomimo kilkakrotnych moich wysilkow, aby ustalic formy porozumiewania sic ze stronnictwami 
przy wykonywaniu przeze mnie przepisow art. 13-go Ustawy Konstytucyjnej, proby podejmowane w tym kierunku 
nie dały pozytywnych rezultatow. 

Obecnie, gdy została powołana Rada Narodowa R. P., uwazam za konieczne powiadomic o moim akcie z 
dnia 9 czerwca 1947 roku Prezydium Rady. Czynie to w najwiekszej poufnosci, gdyz nie trace nadziei, ze bede mogl 
wziac pod uwage w tej sprawie zarowno opinie niepodleglosciowych ugrupowan politycznych i czynnikow społecznych, 
reprezentowanych w Radzie Narodowej, jak i tych, ktore do Rady Narodowej jeszcze nie naleza-co, oczywiscie, 
byłoby utrudnione, gdyby moj akt obecny został podany do wiadomosci publicznej. 

Akt ten został powierzony w zalakowanej kopercie p. Generałowi Andersowi. 

Poniewaz uwazam, ze akt spisany przeze mnie dnia 9 czerwca 1947 r. powinien juz obecnie pozyskac moc 
prawna, polecam ogłoszenie go w specjalnym numerze Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i doreczenie po 
jednym egzemplarzu tego Dziennika Generalnemu Inspektorowi Sil Zbrojnych oraz Przewodniczacemu Rady 
Narodowej R.P. 

Reszte egzemplarzy tego specjalnego numeru Dziennika Ustaw polecam doreczyc do Kancelarii Cywilnej dla 
przechowania do czasu dalszej mojej decyzji, wzglednie do rozpowszechnienia na wypadek oproznienia urzedu 
Prezydenta R.P. 

(-) August Zaleski 

(-) Tytus Filipowicz 
(-) J. Lukasiewicz 
(-) Stanisław Dolega Modrzewski 

Dnia 9 listopada 1949 r. Prezydent Rzeczypospolitej ponownie zaprosił Prezydium Rady Narodowej R.P., 
aby zaznajomic z protokołem z dnia 8 wrzesnia b. r. p. Jerzego Kuncewicza, ktory w tym dniu by! nieobecny 
w Londynie. 

(-) J. Kuncewicz 
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