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Na podstawie d&retu Naczelnego Wodza Łodz.6922/7. z duin
3/IV.1921.r., oraz w myśl dyrektyw Nącz@luego Wodza i Xinistra Spraw Wojskowych, z8rządzam сф) жа przejścia do stopr
iowsj organiz&oji паз-рівний władz wojskowych, oo następ
uje:
1)

Oddzieł 13353131?" roswiasujo sig,
Sahaja-'E: Org. i Sokeja “З“

Wraz z Szefem Oddziału

przechoise do Odds. 1.52 t.l. 5. le jek. ; wydział "Ordre de batail
le®
Зехо$1 "&" ртазсбой:і 4о Офёз.1.35$.М.5.2039К. ва wyjątkiem
fer&tu,

ktory wchodzi w

Sekcja "B"

19039 do О43л,777,92%,М,3,"ојак.,

Odds,", Sz taba

Ga erala ego obajmja PZk,P г ' п ћ,
2)

Oddsiał III.N.Bow, # dotychczasowym Składzie likwiduje
się,
Sekoja1

Blurs

Sciatej Rady Wo jeune), Закофаhistoryorno~operacyjna prs echo»
dzi do Odds.III.§:t.M.8.¥ojsk.. Worystkie ray інши
м-зм
w câniasimin do Armji stojących nă froncie wschodnim przecho=
dzą do
Kicrowrictwo OdGz.177,a, obeimtije PIE.P i s k & #, lokal
e
Oddz,III, i mmm. praechoéza do dyspozycji Oddz,1
37,0,,.
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Sekcja

<

przechodzi do

Oddz.łV.8,D0x, i tworzy Wydział komanikacyjey Odéz, IV,
Ss tava

Canal-3.23650, wydzielając jeiuege referenta de Odds.
111.9. .
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- 2wytwarzają częściowe odnosze wydziały Oddz,V,a, Biura Scisłej
Wady Wojennej, pozostająca zag część sprtw i personelu przechodzi do Oddz.V,Szt.M,8,Wojsk,,
Oprócz tego tworzy Oddz,V.N.Dow, Biuro Likwidacyjns N.Bo#w,,
które pod kierownictwem Ppłk,„Grmbowskiego prowadzić będzie planową likw'dacje M.Dow., sprawy w zakresie służby wemętrznej
F,Dow., wpływ i ekspedycję N.Dow,, Oddz.sztabowego kom, 50 гро д. ,
saki%dy, OrAs spremy centralnego
Obsadę personalną COddz.¥.@. saproponuje щі
8)

у 5 з k,

Personal N,B0w, wchodzący w mysl pkt.1) i 4) do Oddz,J.,JIJ,,
V.-go Szt.M,S.W0jsk, tworzy jeden zespdz wraz z personel su >
w tych Oddziałach juź pracującym; z pośród tego zjednoczonego
parsondlu naleźy według rzeczywista! potrz oby uskutecznić ostateczna obsadę pereob@lng wym'en'onych Oddziałów,
Szefowie Oddz.I., III., ¢ V.Szt.M.3.%jsk, przedłośą m' de
14-tu dni po dacie rozkazu Ostateczne projekty obdady
swych OddsinZéw, W tym celu przeszla Szefowie
III, i V-go
N.Dw niesm?ooznie po wyjdoiu tego rozkaza spisy swego фобусь»
czesowego personelu według jego przeznaczenia, zawierające nastę«
pujące dane:

imię i n&zwisko, ewidencja słuśbowa, dotychczaso~
we zajęcie, od ktedy połni służbę w N,Pow, i swent. uvngi.
Projekty winny zawierać następujące dane: (mię i nazwisko,
«widencję słuśbową, dotychczasowe zajęcie w H,Pow, lub w M,5,
Wojsk,, od kiedy w jednej z tych włedz, jak długo służy w szeregi
i ua frondie Armji Polskiej, propozycja przyszłego przydziału,
ewent, usage,
6)‘

Archiwa N.Dow, pozosteją,
nad nimi obejedjo Biuro
Ltkwidecyjne N.Tom., ktére przygotuje zesrodkcwanie ich w " Gen»

tralnem &rchicum M,Do w,* ,

$$.

- 3 -

Archiwum rozwiązującego

się Oddz,T,N.Dow,

wać możliwie w jednym pokoju,

który przechodzi

nipulacyjnego,
Podkresiam,
archiwami,
jek
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wyznaczyć jednego

oficera ma-

do Biura Likwidacyjnego »

źe nie może mieć miejsce źadn& manipulacja

ktéreby nieprzerwany dalszy tok służby €.Dow.
w M,S,Wojsk,

słuśtbowe

mogła naresić nk

obowiązujące

tak

szwank,

pù: ekza dan iu referata,

jak i plam po wejściu w fdycie nin' ejszego rozkazu jest năstepująca:
dla Oddziałów Szt.M,8,Wo jak, wraz z częściemi M, Bou, przechodzącymi w ich skład, za visti:- I-go Oddziału przez
Gen „Malczewskiego do Szefa Sztabu Generalnego i ayfej; dla
Oddziałów W,Dow, wraz s Biurem Likwidaoyjnen i Odds,1.5et.
M,S,Wojsk, przez Gen.Kulińskiego, który spreunje funkcję
Szt,0en.,d0 Szefa Sztabu Generalnego i wyścji
dla Oddz.Biura Sciste) Body Wojennej przes Płk.Rybóka, który
gprawuje

2,2est,Szefe Szt.Gen,, d© Szefa Sztabu Ge-

nexalnego і муйе).
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Niniejszy rozkaz

wchodzi w Zyoie w ciedm dni od daty

wyjęcia niniejszego roskasu,
Z tym dniem Oddziały

i 7,N,Tow, zemyksją dzien

niki wpłym, Biuro Likwidacyjno La“. otwiera nowy dzięg=
nik wpływa,
Karty ewidencyjne oficerów powyźszych Oddziałów zaopo traone w opinję Szefów Oddz., wzgl. 1,28gt,Szefe
naleźy przesłać do Oddziałćw, w których w skład ci oficerowic
wchodzą»
ostateczne rozmieszczenie poszczególnych O04=

a dsiatéw sostanie oddzielnie s&rzgdeone, nis naley przy
wykonsniu tego roskazu praepzouadanad innych zmian lokalnych,
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Ai do oatatecznego ustalenia obaady pezgonalucj
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95.9 Oddziałów W,Dow, zatrzy-

działów, pergonej
muje dotychozasowe pobory.
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