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NOTATKA DLA PANA PEK,DYPL,

L,MITKTEWICZA

W związku z dodatkowymi zadaniami dla Ekspozytury,
przekazanymi mi przez p.mjr.S.Jędrzejewskiego,
melduję Panu
Pułkownikowi, iż w ramach orgafzacyjnych zatwierdzcnego

przez Pana Pułkownika i przedstawionego już Centrali projektu
będzie trudne należyte studjum zagadnień wojskowo=pokitycznych oświetlanych w prasie
perjodycznych publikacjach
niefachowo wojskowych, jak również ztudjum zagadnień planowania powojennego, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa,
/ Przytym, o ile dobrze zrozumiałem, studjum tych zagadnień jeśli będą się ukazywały w prasie fachowo wojskowej nie będzie
należało do Ekspozytury/.
W związku z powyższym przedstawiam następujący projekt,
który, zdaniem mym, umożliwi zadośćuczynienie postulatowi
Pana Puźkownika w dziedzinie studjów,
l/ Koniecznym byłby rychły przydział oficera, któryby przejax
bezpośredni nadzór i referowanie zagadnień wo jskowo=politycz=
nych. / W projektie reorganizacyjnym stanowisko to przewidziaprzewidziane było w etacie i w budżecie maksymalnym, nie było
ne w budżecie na IIIkwartaz b.r./. W związku z powyższym budżet minimalny zwiększyżby się o 500 dol. /pobory kpt./.
2/ Koniecznym iescmangażowanie inteligentnego i znającego
język angielski pracownika dla studjów zagadnień planowania.

3/ Koszt tego urzędnika nie przewidzianego w budżecie byłby
pokryty przez redukcję przewidywanego personelu kancelaryjnego,
a mianowicie przez redukcję referenta szyfrowego i l maszynistki, w myśl zresztą zlecone; mi sugestji Pama
W praktyce po przekazaniu spraw zamówień i współpracy wojskowej
depesz szyfrowych będzie mało i niema potrzeby utrzymywania
specjalnego urzędnika w tym celu. Załatwiał to będzie kierownik kancelarii,
4/ W praktyce etat
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2.
zacyjnym jak też i teraz przewidywany jako etat
tymezepwy, od 15.VI.43 może prowadzić ten dziaż
bezinteresownie por. Krosnowski /.

5/ Budżetowo wydatki uposażeniowe na personel cywilny odpowiadazyby wydatkom preliminowanym pierwotnie, a mianowicie
było
projektowane miesięcznie na urzędników cywilnych

plus $ 337.50 podwyżki, razem $ 2587.50, obecnie

î 25250 ;2.545.-

6/ w kwoîie tej mieszczą się już podwyżki w wysokości od

15 - 20
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