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1.Pizeniesienie

ofic.

2.Przydział
ofic.i

Rozkazem L.1963/tj.II-1 z dnia 4.1.36 r.M.S."0j
s.
/B.Pers.przeniesiony został ppik.dypl.Lenezowski Karol
z 2 p.
s.p.dc Gen. Insp.Six Zbrojnych.
Wymieniony zostaje przydzielony do dyspozycji Insp.
Armji gen.dyw.Orlicz-Dreszera.
Rozkazem

1..1 935/tj.II-1 z dnia 5.7.1936 r.przydzieleni
do dyspozycj i Inspektora Ammji gen.dyw.Piskora w
okresie od dnia 6.V.do dnia 15.VII.1936 r.nize] wyszcze
gólnieni oficerowie i podoficerowie:

podof.zostali

pZk.piech.dypl.Rudka Ludwik
35 p.p.
n
n
Sokół-Szahin Mieczysław
K-da M.Przemyśl
mjr.łączn.
Pociask Stanisław GY.Sk%.Łącznośc i
и
n
Szafran Wojciech
D-two Wojsk.Lacznogei
n
Wenat Józef
*
»
#
kpt.
Janecki Wincenty
p.rtlgr.
#
Front Bronisław
#
*

Jagiexko Henryk
*
*
Janocha Stanisław Skł.łączn.Nr.l.
Recław Lucjan
D-two Wojsk.Łączn.
Czerkawski Marjan Kadra 2 d.tab.
Nowotny Albin
"
1 d. tab.

a
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mjr.tab.
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#
n
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kpt.int.dypl.
©
m

dypl.

Tatarka Alfred
5 d. tab.
ąsowicz Stanisław II Kadra 9 d.tab.
Michałowski Jan
*
3 d.tab.
Pyzikowski Wacław
#
2 d.tab.
Litwora Alojzy
Kier.Zaop.Tab Dyndowicz Witold
ы
и
я
Baruch Kazimierz
Inst. Techn. Int.
Urban Bartłomiej
Skż.Mund . W-wa
Cyankiewicz Stefan Skł.Mat.Int.Kraków

Mastek Stanisław
Szef Int.0.K. VIII.
Rawa Mieczysław
Ski. lat. Int. Poznan
Matkowski Arkadjusz 20 dyw.piech.

|
Korodkiewiez-Wokodkiewicz Piotr Inst.T. Int
Dobija Franciszek
Szef.Int.0.K. IX.
Danielkiewicz Fran. SkX.Mat.Int.Toruñ
KieXczewski Kaz. 7-.Szef.Int.0.K.II.
Gawroński Jan II.
Skł.Mat.TInt.Grodnc
Biela Franciszek
Kier.Zeop.Tab.
Smoliński Leonard
Kadfa l d.tab.
Lussa Jan
5 d.tab.

st.wachm.
wachm.
kapr.nadt.
majst.
Walewski Józef
Kier.Zaop.Tab.
Każdorezowe stawienictwo oficerów i podoficerów w miejseu przeznaczenia regulować będzie bezpośrednio Inspektor
Armji.
Związane z powyzszem koszta delegacji pokryte zostaną
z kredytow Gen.Insp.Si% Zbrojnych przez Platnika
G.1.S.Z.
©
' przyznanych pismem L. 471/%j.36. /Biuro Budź.
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3.Regulamin

Pan Generalny Inspektor Sił Zbrojnych rozkaz
em Nr.
Odznaki Pa- 301-1069 z dnia 6.V.19 36 r.zatwierdzi
ł "Regulamin Odznaki Pamiatkowej
miętkowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych"
o następującej
G.1.8.z.
treści:
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® 1.0dznaka Pamiatkowa Generalnego Inspektora Sir Zbrojjest symboliczną i drogą pamiątką pernienia zaszczytnej
stuzby w G.I.S.Z. w okresie 6.VIII.1926 г. - 12.7.1955 r.pod
rozkazami Józefa PiZsudskiego Pierwszego Marszałka Polski, jako

nych

Generalnego

Inspektora Sił Zbrojnych.
$ 2.Prawo otrzymania Odznaki Pamiątkowej Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych przysługuje:
a/
Inspektorom Ammji i do Prac przy
G.1.8.7., oraz:
b/

Oficerom:

-

ich

sztabów,

Gabinetu Gen.Inspektora Si% Zbrojnych,
Biura Inspekcyj G.I.S.Z./ i pododdziaZów bezpośrednio podległych/,
- Samodzielnego Referatu Pers.G
§ 3.0dznakę Pamiątkową nadaje Pan Generalny Insp
na podstawie wniosków, przedstawionych przez "Komisję Odzask.
Pamiatkowej G.I.S.Z."
i

-

Działalność

Komisji i nadawanie Odznaki Pamięt kowej
terminem 12.V.1937 r.
5 4.Tracą prewo do posiadania Odznaki Pamiątkowej
G.1.8.Z.ukarani na czej i honorze wyrokiem sadéw honorowych
lub sądów karnych wojskowych i cywilnych.
zostaje

ograniczone

W wyp. kach wątpliwych rozstrzyga decyzja Pona GeneInspoktora Siz Zorojnych.
5.0dznaka Pemiqtkowa G.I.S.Z.jest wylonana
z uwzględnieniem następujących szczegół

ralnego
rodzaju
wykonana

a/ minjatura ryngrafu
z blachy srebrnej,
b/ tko stenowl emalja

o wymiarach 35 mm
koloru wstążki

orderu

Militari,
c/ obramowanie
generalskiego,

srebrnego wężyka

d/ w środku ryngrafu nałożone sę złote lite y
a pod niemi skrzyżowane dwie buławy marszazkowski

"J.P."
na

tworzy minjatura

5
lewej

6.0dznak> umocowaną na śrubce,
piersi,nad odznaczeniami.

nosi

się

na

mundu

za,

$ 7.Przygotowanie dyplomu i wydanie odznaki,którą osoby
odznaczone nabywają na koszt własny, zarządza przewodniczący
Komisji.
<

4. Funkej.usta-

Wykazy odznaczonych

będą

ogłoszone

w rozkazie wewn.

Celem zaliczenia czasu służby kontraktowej do wysługi
leni w służ- lat oraz przywrócenia praw. nabytych poprzednią
służbą państwobie i prow. wą, w wypadku przerwy w służbie /nawet l-dniowe
j/ polecom
zaliczenie
przedstawić do D.0.K.Nr.I. w terminie do dnia 1.71.193
6 г.родгsłużby
nia wszystkich tych funkcjonarjuszów ustalonych w
służbie i
kontr.
prowizorycznych, którzy będą ubiegali się o zaliczen
ie jej,
lub przywrócenie nabytych praw, jak n.p. służba
w adm.wojsk.
w charakterze urz.cyw.do roku 1925 /Dz.Rozk.Nr.9/35
poz.150/.
W składanych podaniach winny być wyszczególnione
wszystkie czasokresy szużby, o zaliczenie których ubiega
się
dany funkcjonarjusz państwowy i zgadzać się
z wpisem, dokonanym w jego karcie cwidencyjnej.Ponadto w razie
nieudokumento-

wania pewnego okresu czasu służby, zgłaszanej obecnie do zaliczenia wzgl.przywrócenia praw, nalezy dołączyć do podania

cdpisy odnośnych dowodów.
Podania te po sprawdzeniu w D.0.K.I. i dołączeniu kart
ewidencyjnych lub aks osobowych, zosteną przesłane do MSWojsk.
i
Pers /, jako władzy naczelnej, ustawowo powołanej do
zaliczenia czasu służby, lub przywrócenia praw w myśl ust.5.
art.14 i ust.2.art.64 ustawy z dnia 17.11.1922 r.o państwowej
szużbie cyviline).
Wnioski o przywrócenie praw mogą być przedstaman, po

upływie
nego roku od chwili ponownego przyjęcia danego
funkcjona тт usza do Zuźżby państwowej.
że zaliczanie służby lub przywrócenie
praw ma obecnie
ynie wpływ na wysokość wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Podstawa:

rozkaz Nr.31 p.l.

z 30.IV.36 r.D.0.K.1.

Otrzymują:
Szef Biura Inspekcyj

Frau.
/Strzelecki/

pik. dypl.

M.
>

