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TREść DZIAŁU URZ]pDOWEGO: 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
31 października 1939 r. o udzieleniu bezpłatnego 
urlopu urzędnikom Kancelarii Cywilnej Prezyden
ta Rzeczypospolitej. 

Pismo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do 
. prof. Dr. StanisłaWi'.l Kota mianujące go Minis· I 
trem. 

i 
Mianowanie Członków Rady N:1rodowej Rzeczy- i 

pospolitej Polskiej. · 

Dek_ret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 
grudma 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej. 
(Przedruk z ''Dziennik(!, Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej" Nr. 104 poz.. 1008) 
I 

Dek~et Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia :ll · 
grudnw. 1939 r. o zmianie nazwy ''Rada Narodo· 
wa'' na nazwę "Rada Narodowa Rzeczypospolitej 
Polskiej". 

(Przedruk z "Dziennika Ustaw Rzeczypospolitti 
Poislc;ej" Nr. 105 poz. 1009 ). · i 

Okólnik Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego 
Wod:::a z dnia 28 grudnia. 1939 r. w sprawie na· 
leżytego funkcjonowania aparatu państwowego. I ~=======~~~~~-1 

Uka~al_ się N7:. _105 D~iennika Ustaw Rzeczy
posP_oliteJ Polski~) z dnia 30 grudnia 1939 r. i 
zawiera następujący Dekret Prezydenta Rzeczy-
pospolitej: · 

Poz: 1009-z dnia 21 grudnia 1939 r. o zm~aufo 
nazwy "Rada Narodowa" na nazwę "Rada N aro
dowa Rzeczypospolitej Po.ls'k!iej''. 

DZIAŁ URZEDOWY 

- oOo-

ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 31 PAźDZIERNIKA 1939 R. 

O UDZIELENIU BEZPŁATNEGO URLOPU 

URZĘDNIKOM KANCELARII CYWILNEJ 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

N3: P<;>dsta~ie art. 13. ust. g. Ustawy Konsty
tucyJ~eJ ud~1elam z dniem dzisiejszym, na czas 

· tr~ama wyJątkowych okoliczności wywołanych 
WOJ:flą, bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjo· 
narmszo:i_n Kan~el_arii Cywilnej, którzy w -~wiąz· 
ku z WOJną opusc1li obszar Państwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

( - ) · Wł.adyslaw Raczkiewicz 

---ooo-

MIANOWANIE MINISTRA 

Do Pana Profeson1 

Dr. STANISŁAWA KOTA 

Mianuję Pana Ministrem . 

Angers, dnia 7 grudnia 1939 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewfoz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 

-oOo-

MIANOWANIE 

CZŁONKóW RADY NARODOWEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

DEKRET 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 9 GRUDNIA 1939 R. 

O POWOŁANIU RADY NARODOWEJ 

/ ( Przedruk z ''Dziennika U.staw Rzeczypospolitej 
Polskiej" Nr. 104 poz. 1008). 

i 

1

1 Na podstawie art. 79, ust. (2) 
tucyjnej stanowię co następuje: 

Art. l. 
' i 

Ustawy Konsty-

I Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, 
I wywołanych wojną, powołuje Radę Narodową, 

I jako organ doradczy Prezydenta Rzeczypospoli· 
tej. 

! 

Art. 2. 

11 Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje, otwiera i 
~amyka sesję Rady Narodowej. 

Art. 3. 

Rada Narodowa wydawać będzie opuuę we 

N d t · Art 5 D k wszystkich ,vr.ief<·ioriy ch przez Ęząd na jej sesję 
a po s aw1e . e retu Prezydenta. Rze· sprawach. -1 · 

czypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powoła- Rząd wnosić będzie w szczególności na sesję 
niu Rady . Nal'odowej Rzeczypospolitej Polskiej I Rad~ ~arodowej b_ll~żet J?aństwowy. , 
(Dz.U.RP. z dnia 11 gr dnia 1939 r N 104 . -~pm1e swe ~yra2i:c m?ze Rada. Narodowa row-

. . . u . · . r. . poz.
1 

mez w postaci wmoskow dotyczących potrzeby 
1008) mianuJę Członkami Rady NarodoweJ Rze· wydania odpowiednich dekretów i rozporządzeń. 
czypospolitej Polskiej: , 

I 

Paderewskiego Ignacego, 

Bielec~iego Tadeusza, 

Ks. Brandysa J.ana, 

Bożka Arkadiusza, 

Filipowicza Tytusa, 

Ks. Biskupa Gawlinę Józefa, 

Dr. Jaworskiego Jana, 

Jóźwiakia Stanisława, 

Dr. Liebermana Hermaria, 

Mackiewicza Stanisława, 

Mikołajczyka Stanisław,a, 

Dr. Nowakowskiego Zygmuńta, 

Schwarzbarta Ignacego, 

Tomaszewskie,go Tadeusza, 

Zaleską Zofię, 

Żeligowskiego Lucjana. 

Angers, dnia 21 grudnia 1939 r . 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław µaczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(- ) Sikorski 

- oOo--

Art. 4. 

Rada Narodowa może· zarówno na wniosek 
R-ządu, jak z własnej inicjatywy, opracowywać 
zagadnienia przyszłego ustroju państwa, zwła· 
szcza ordynacji wyborczej do Izb Ustawoctaw · 
czych. 

Art. 5. 

Rada Narodowa składa się najmniej z dwunas
tu, najwyżej z dwudziestu czterech członków mia
nowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 6. 

Siedzibą Rady Narodowej jest sieC:~iba Rządu. 
.Rada Narodow1a może jednak odbywać posiedze
nia również w innych miejscowościach na pod
stawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej , 

! wydane,go na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 
I • 

Art. 7. 

;I: Członkowie Rady Narodowej wybierają ze 
swego grona przewodniczącego i dwóch wicęprze· 

1 wodniczących oraz sekret arza. 
! 

Art. 8. 

Rada Narodowa opracuje regulamin dotyczący 
jej czynności. Regulamin ten wejdzie w życie po
zatwierdzeni u go przez Prezydenta Rzeczypospo
litej. 

Art. 9. 

Uchwały Rady Narodwej zapadają zwykłą 
większością głosów przy ud·.liale conajmniej dwóch 
trzecich ogólnej liczby członków. 
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Art. 10. 
I 

Członkowie Rady Narodowej składają na ręce I 
Prezydenta Rzeczyposp?li~ej przyrzeczen~e z~od · j 
nego z sumieniem pełmema swych obow1ązkow. I 

Art. 11. 

· Wydatki, związane ze sprawowaniem fu~kcji 
członków Rady Narodowej, zostaną na wmosek 
Rządu określone dekretem Pre·zydenta R 2ec.2:y
pospolitej. 

Art. 12. 

Ministrowie, Podsekretarze Stanu, urzędnicy i 
funkcjonariusze państwowi oraz wojskowi w · słu
żbie czynnej nie mogą być jednocześnie członka
mi Rady Narodowej. 

Członkowie Rządu mogą brać udział w posie
dzeniach Rady Narodowej jednak bez prawa gło
sowani;a. 

Art. 13. 

Prezydent Rzeczypospolitej może w każdym 

OKóLNIK 

PREZESA RADY MINISTRóW 

I 

NACZELNI!JGO WODZA 

Z DNIA 28 GRUDNIA 1939 R. 

W SPRAWIE NALEź YTEGO 

F'UNKCJONOW ANIA AP ARA TU 

PAŃSTWOWEGO. 

I tak \vidkiep chwili. ~ożego ~ arodzenia _ka~d)'.' :2 
1 nas chce się odroctzic - byc lepszym 1 silmeJ
! s:~ym. 
' I Patrząc zaś wokół każdy z nas w ten dziei'i 
'I w:dz,ial n~e?aVi:no wsz1stkich swoich najbliższy?.t~, 
, z ktorymi zył i db ktorych pracow,:1ł... - bo dz1e,: 
I wigilijny tv Polsce to święto naszej rodziny .. .. 

I A potem myśl biegła do tych bliskich, którzy 

I n:e :~asiadali już z nami, którzy byli nieobecni , 
lub 1:a z1:"r;ze cd8szli: I zataczając cor:az większ·3 
kręg1 mysl nasza obeJmowała coraz większe koło 
rodzinn2, by objąć wreszcie- cały nasz naród --
tę jedną wielką polską rodzinę - n:1.ród który u 
ż1óbka śvdęcił swój dzień wolnego braterstwa po 
tylu ciężkich chwilach, jakie w dziejach swych 

, na przestrzeni wie-ków przeżył. 

, I dziś dzi2je s!.ę z nami tak samo. Myśl nasza 
Odbudcwa aparatu . Pc:ństwo"".ego za,ro~·no "~. wybiega do tych wszystkich bliskich , którzy nie 

resortach cywilnych Jak 1 w woJsku odoywa .-,ą. L.•xsiedli z nami do stołu, którzy rozproszyli się po 
w warunkach c:ężkich. . . i całym świecie i zostali tam w kraju, któr:::y są 
· Spraw·a obsad personalnyc? w ~w1ąz~u z,~ sta: I prześladowani i cierpią, którym rozbito ogniska 
lym napływem nowych ludzi posiada 1 posiadac , i nie· mogą nawet święcić tej chwili ... 
będzie charakter płynny. , ,. , . . . . , _ 

Jedynie sto.ły, zgodny i najwyższy wysiłek do- I\.tysh ~iasze SĘ)lat'.3-Ją s1~ t e.raz z ~c~ myslanu 
brej woli ze strony w5zystkich, a zwłaszcza zaj- tworząc Je~no wie!k1e ogms~o pragmen _naszych: 
mujących odpowiedzialne stanowiska, może na8 odbudo~ama rozb1ł:y~~ ~ ogmsk, spotkama znowu 

czasie na wniosek Prezesa Rady Ministrów roz· 
wiązać Radę Narodową w umotywowanym za
rządzeniu. 

Art. 14. 

doprowadzić do harmonijnego współdziałania. wszystkich przy wigihJnym stole .... 
Wszystkie spory kompeten~yjn2 i zadrażnienia ; życzę Wam, abyście następną wilję spędzali 

, personalne ha~~j~ pracę ~wor?zą i _PG._;ytywn,ą. i już w gron:e swych bliskich, otoczeni ciepłem at
Nie czas dz1siaJ na ammozJe am _na chocby ; mosfory rod-..:innej tam - w kraju -- w Polsce. 

najbardziej uzasadnione i:,,mbicje osobiste. j , , • , • • . 
. w rGzkazie oficerskim z dnia 24 listopada b.r. ; ZcSJ?Oł _,;as naszych zyczen tworzY_ Jedno w1e~k1e 

. Wykonanie niniejszego dekretu powierza się j zaznaczyłem, że każdy oficer powinien być przy- , :pr::1gm2·:11~ całeg? narodu odzY_s~an:a s~ch z~em 
Prezesowi Rady Ministrów. 1 gotowany na zd:1.nie swej funcji służbowej zdoi- . 1 wol_nos_c1. J estesi:iy ter_az częsc1~ J~dneJ. ro_dzmy~ 

! niejszemu, lub bardziej kompetentnemu koL~dze. . a wmk~J~c ""." głę~1e sweJ ~uszy ~Idzi.my J~krn n:ia. 
· Art. 15. Nastrój pracy, przepojonej tylko i jedynie do- : my wo_oec 0Jc~y~ny naszeJ o~o':V'1ązk1. Kaz?y więc 

b musi. zapano·wac' w sto~unkach W"' t- : w swoim sum1en:u, wobec siebie samego 1 wobec rem sprawy, . . "' -' , d d · , B _ ł · k · ł · ; 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło- jemnych wszystkich ofo.2~ró'T.' i m:.:ędników. 1~1arbo ~onebgo . z1ks. oga1 et~ owt1e a. mus~ z ~z~c 

szeniia. S . t . · ascidnicza Wielka C"eść ' su , ze o owiąz i swe, r ore eraz na mm ciązą 
prawa, Jes. W.'.l._zn~ ~ z a. - · =,: : i spełni na jrzetelniej. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
pracy ogolneJ daJe JUZ rezultaty, - lecz wc1ąz I 
jeszcze poważna reszta t ej pracy idzie n a j~łowe i żołnie·rze ! Przypadł Wam dziś zaszczytny u
tarcia wewnętrzne i nie uzgodniom:-, a czasma / dzL1ł w szeregach suwerennej armii polskiej - . 

(-) Władysław Raczkiewicz wprost sprzeczne wysiłki. weźmiecie udział nietylko w walce o prawa na-
Dla dobra Państwa żądam kategorycznie sta - j szego nai·odu, le-cz także o najszczytniejsze idea

lego i systematycznego dążenia do współpracy ły ludzkie .. Walkę tę razem z na5zymi możnymi i 
harmonijnej i bezw,1runkowego odłożenia na bok niezawodnymi sojusznikami doprowadzimy do 
wszelkich sporów. · zwycięskiego końca! Nie wątpię, ani na chwilę, 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 

--o O o-

DEKRET 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 21 GRUDNIA 1939 R. 

O ZMIANIE NAZWY "RADA NARODOWA'' 1 

NA NAZWĘ 

' 'RADA NARODOWA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" 

(Przedruk z „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Pols'Niej" Nr. 105 poz. 1009) . 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konsty-

żadna część pracy, a specjalnie decydujących że prowadzeni przez. Naczelnego Wodza, doświad
czynników aparatu państwowego nie może być czonego piękną żołnierską przes~łością, wypełni
poświęcona j~łow:ym waśniom: óe swój obowią,r,ek, pomścid.e krzywdy wyrządzo

Jako szef Rządu będę szedł wyraźnie po linii ne wszystkim, oswobodzicie tych, co ..-:ostali w kra
usuw,1nia ludzi, którzy do tych wytycznych zasto- ju i cierpią - nową sławą otoczycie oręż polski 
tosować się nie zechcą lub nie potrafią. i ::aniesięcie na nowo zwycięskie, sztandary z. zie

mi obcej do Polski, by potem, razem z oswobo-
dzonym z męczef1stwa narodem budować ni1szą 
wyśnioną Polskę - wielką, sprawiedliwą i szczę-

Prezes Rady Ministrów 

Naczelny Wódz 

(-) General S ikorski · 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

- o O o-

PRZEMóWIENIE 

śliwą. 

Niech vVas na tej drodze Opatrzność prowa-
dzi. 

- oOo-

PRZEMóWIENIE 

NACZELNEGO WODZA 

, GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE DO żOLNIER'ZY POLSKICH 

W WILJĘ BOŻEGO NARODZENIA 1939 R. 
tucyjnej stanowię co następuje : PAN A PREZYDENT A . RZECZYPOSPOLITE J 

Art. 1. 

Rada Narodowa, powołana dekretem Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r., 
otrzymuje nazwę: ''Rada Narodowa Rzeczypospo
litej Polskiej". 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza :~ię 
Prezesowi Rady Ministrów. 

WŁADYSŁAW A RACZKIEWICZA 

WYGŁOSZONE DO ŻOŁNIERZY POLSKICH 

W WILJĘ BOŻEGO NARODZENIA 1939 R. 

Tej smutnej wilii, którą nam przyszło spędzić 
na obczyźnie - pragnę gorąco moi Drodzy żoł
nierze - porozumieć się z W,ami szczerze, jak 
przystoi najbliż5zej rodzinie. 

Otóż chciałbym ażebyście wiedzieli, że pomimo 
gęstych kordonów i lasu bagnetów · - którymi 
wrogowie chcą nas oddzielić od Ojczyzny, docho-

ż ł . , I dzi nas stamtąd stale głos wyraźny i godny. Nie 
o ~nerze· : jest to okrzyk zgrozy umęczonego ponad wyraz 

. . . Art. ~- . . . Zdała od naszej Ojczyzny, od naszych ziem iJ' lud~. J est , t? ~los boh.a!erski nie,z~chwi~:nej wi~-
Dekret nm1eJszy wchodzi w zyc1e z dmem ogło- miast, od na szych domów i rod;:in zasiedliśmv ry i ufnosc1, _Jaką kmJ . cały darzy P rczY_?enta, 

szenia. tym razem przy wigilijnym stole dzieląc się bia- R~ąd ?r_a~ WOJS~?, or_gamzowane we Fr~ncJ1. o_r,az 
. łym opłatkiem: od wieków wle-lu dzień t en dla WiellneJ Br~tanu. ~1g~y na przest_rz_em_ dzieJow 
każdego chrześcijanina jest dniem miłości i bra- nas~y:h n:i~o~ p~lski .m~ ~ył bardzieJ ZJe~noczo~ 
t erstwa. A tradycja ta szczególnie piękne kszta.ł- i ny J~!{ dzis1aJ. Nie dzieli się on na stronmctw~ I 

(- ) Władysław Raczkiewicz , ty i formy przybrała w nasz'ej ukochanej Polsce. j parL„ w pr~es~arzałym ~łowa _tego znacze1:rn. 

'

',. Wigilja u nas to n_ ietylko dzień wielkich wzru- , ~Vrę~z ~::.:ec1w_me two,rzy . Jednolity blok, ktory 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Prezes Rady Ministrów szeń, lecz także d·.:ień pełen głębokich myśli __ Jest olokiem mepodleg10sc1. · 

(- ) Sikorski / wnikania w jądro swej duszy. A wnik,:1jąc w głąb ,. J ego ni.:mgięte stanowisko stworzyło kapitalne 
l ~w~-go S.3rca każdy widzi własne błędy i winy. warunki dla spmwy polskiej zagraniqą, dzięki te

- oO o-
j Swiadomość t ego budzi wielkie i szczere postano- mu obudziło się sumienie świata, które woła obe-e
! wienie z:r;zucenia z siebie tego ciężaru i w obliczu I nie nie o pomstę, a o zasłużoną karę dla barba-




