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Wstrsymanie saciqgu ochotniczego w
Likwidacja
związku z odezwą R.O.P.i Armji
Ochot .
Inspektoratu
Generalnego

%.

2.

/

perdsiernika 1920r.

A

‘
і

Ze względu na konieczność jaknajspieszniejszego uzupełnienia stanów formacji frontowych Armji regularnej
żołnierzem wyszkolonym przytem ideowo wysoko stojącym wstrzymuje
się dalsze tworzenie samoćzielnych oddziałów ochotniczych i zarządza się zużytkowanie ochotniczego materjału ludzkiego wedle
rozporządzenia Departamentu I.Nr.39977/Piech.I.Mob.
W związku z powyzlzeﬁ zarządzeniem wstrzymuje
zasadzie
się z dniem 20 pazdziernika b.r.zaciąg ochotniczy na
e;ochotniавіамоделі/таємну R.O.P.w tym preedmioci
cy zzłaszający się po tym czasie będą „нудио–„3:63 zasadzie
owej
Tymcz.Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojsk

.

/ Łaciąg ochotniczy spadł w ostatnich czasach
do liczby 300 ochotników tygodniowo!Z
Wobec powyższego stanu rzeczy Gen.I.A.0.

3.

stadprzestaje, jako taki-istnieć z dniem 20.X.20.1 przechodzi w
z dnie:
jum likwidacji,którą ma przeprowadzić utworzona w tym celu-

egla
20.X.20r „Komisja Likwidacyjna Geu.I.A.0:,pod}

wprost

MSWojs'

eherwowem
e
wyłoniona z dotychczasowego Gen.Insp.A.0.
W skład Kopisji wchodzi

4.

Komisji.&/ Szef. Szt.Gen.I.A.0./Ppłk.Wyrostek/,jako kierownik
b/ Kanc.ogólna z l oficerem.c/ Oddz.I.z 3 oficerami
IV.
a/ Oddz.IV z 3 ofic. i intendentem,który wchodzi w skład 0@dz.
Oficerów,wzgl. urz.wojsk.i szeregowych
ji,
wyznaczy z pośród personelu Gen.Insp.A.0.Kierownik Komis
przedśkładając odpowiednią liste oficerów 0.V.Szt.MSWojsk.do
zaimierăzenia.-

Hie
wzgl.

urz.wojsk.odda
zaś

ca

szeregowych

wchpdzących

Gen.I.A.0.00

skład

dyspozycji

Komisji

oficerów,

MSWojsk.0.V.Szt.

- DOGen Warszawa.Zakres

a/ Kancelarja

w

działania Komisji

ogélna.Promadzenie

dalsze

Likwidacyjnej:

bieżących

spraw

kance-

laryjnych.-

ъ/ 0.1, Ostateczne zestawienie Ordre de Bataille i stanów 11czebnych formacji ochotniczych.Zestawienie zaciągowych urzędów i instytucji
cywilnych o charakterze pomocniczym dla Armji Ochotniczej w
kraju i na froncie.-

s

Definitywne zestawienie wszelkich dat statystycznych zaciągu dla Armji Ocihotn.\

Opracowanie projektów definitywnego

vregu-

lowania personalnych spraw oficerów ochotniczych w porczumie niu

z O.V.Sat.MSWojsk.-

c/ O.IV..Zlikwidowanie

funduszów opartych na budżenie ragdosyn

oddany ch na rzecz Armji Ochotn.
Zlikwidowanie funduszów i materjałów pochodzących

z ofiarności publicznej w porozumieniu z Komitetem Oby-

watelskim i odpowiednimi Departamentami resortowymi MSWojsk.
Całkowite zlikwidowanie spraw gospodarczych
/Intendent /

G,I.A.O.-

d/ Pozatem Komisja Gospodarcza 1 Komendantura Sztabu funguj4 na
dal @o czasu ukończenia prac przez Komisję Likwid.
O.II.Gen.1.A.0.przechodzi w całości do dysp.
MSWojsk. /r sprawie reorganizacji będ:«-

wydany oddzielny rozkaz /-

zaś Szef Sanit.i Wet.,oraz kapelan z chwilą ukazania się niniejszego rozkazu ,przestają pełnić swe funkcje i przechodzą do dyspo
zycji MSWojsk.-przez co te

Gen.I.A.0. zostają zlikwidowane

Etat Komisji LikwidacyjnejkA pkt.4./

354

A

3.

Homisja Likwidacyjna
czyć

swe

czynności

Go

połowy

listopada

G.I

A.0.powinna ukoń-

b.r.poczem rozwiązuje

się.Oficerowie,wzgl.urz.wojsk.przechodzą do
MSWojsk.0.V.Szt.zaś
i

biurowy

-

do

personel

dyspozycji

szeregowy

DOGen

Wszystkie

„inwentarz

dysp.

kancelaryjny

Warszawa. -

akta

G.I.A.OłKomisji Likwidacyjnej

przekazane zostaną Inst.Nauk.- Wyd.,a ewent. napływające sprawy
związane z b. Gen.I.A.0;#po rozwiązaniu Komisji, załotwisć będą
zainteresowane Depty MSWojsk.
8.

-

Okr.Insp. A.0.pozostają na SWCh stanowiskach

tak długo,jak tego będzie wymagała sprawa likwidacji,nie dłużej
jednak, jak do ›ozwiązania Komisji Li wid.,poczem wraz z członkami
Komisji zostają oddani Okr. Insp.do dyspozycji MSWojsk.0.V.Szt.
persozel zaś szeregowy odnośnemu DOGenowi;jco do aktów wyda
Komisja Likwid. odpowiednie zarządzenia.9.

Po ukończeniu likwidacji kierownik komisji
likwidacyjnej złoży mi sprawozdaBie z przeprowadzonej likwidacji

10

Otrzymują: Wszystkie Oddz.Szt.i.Depty MSWojs!
B.Prez,Rada Wojsk. , Wojsk.Rsua San.Gen.Adj. Gen.Inspektorzy,
G.U.Z.A.Dtwo „and.,Dtwo Strz.Gran.,Kurja Biskupia, Sekcja Wyznań Niek. C.K.K.S.,N.D.,Misja Francuska, Wszystkie DOGeny,
G.I.A.0.0.N.K.W., Sekcja Wet.Dep.IV., Sekcja Kontroli Wstępnej
Oddział IV.Szt.MSWojsk.-

Za zgodność:
wz.Szefa Oddz.I.Szł.M.S.Wojsk.
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z

é: B

4’ ["/24844! l in/det...
у
Ppułkownik Szt.Generalnego.-

Minister Spraw Wojskowych
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