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nr
teczki

Szefostwo Motoryzacji

s
oli

1

czasokres

Zestaw Sprzętu, wykazy sprzętu w PSZ w WB, organizacje kwater i
oddziałów poza dywizyjnych i pomocniczych

1940

hI

Obliczenia zapotrzebowania sprzętu, przydział sprzętu, sprawozdanie z
1941 – 1942
kursu mech., szkolenie, materiał z Lend-lease, sprawozdanie Komisji Dośw.
Na Środ. Wschodzie, sprawozdanie z warsztatów I Korpusu

3

Referaty, meldunki, zarządzenia, zestawienia i wykresy etatów sprzętu w
Szkocji i Bliskim Wschodzie

4

Protokóły, zestawienia i wnioski z walk pancernych 2 Korpusu, sprawy
kwatermistrzowskie I D. Panc., studium zagadnień kwatermistrzowskich 2
Korpusu pod Monte Cassino i Piedemonte (z ostrzeżeniem gen. Andersa)

5

Akta Referatu Studiów

6

Akta organizacyjne:
a) władze naczelne
b) oddziały WB
c) oddziały we Włoszech i na Bliskim Wschodzie

7

Projekty organizacji sł. motoryzacji:
a) naświetlenie potrzeb
b) organizacja służby motoryzacji

8

Postępy motoryzacji:
a) ogólne dane
b) dane do exposè MON
c) wykresy i zestawienia tabelaryczne
d) prace planu „P”
e) obliczenia do O.d.B. Armii i jednostek poza-armijnych w WB i na
Bliskim Wschodzie
g) materiały pomocnicze

9

Szkolenie w oddziałach:
a) wytyczne i schematy
b) programy kursów
c) programy kursów Centrum Wyszkolenia Pancernego i Technicznego
d) inspekcje szefa Służby Motoryzacji

10

Personalia oficerskie
a) spisy i zestawienie ogólne
b) postępy pokrycia i organizacji grup osobowych i ewidencyjnych
c) awanse 1943/44
d) awanse 1944/45
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e) różne

s
oli

Doskonalenia żołnierzy w zawodach cywilnych

12

Budżet:
a) zestawienie ogólne
b) budżet 1944
c) zestawienie wydatków 1944
d) budżet 1945

13

Różne:
a) Rada Motoryzacji
b) sprawy sprzętu motor.
c) wypadki samochodowe
d) wydawnictwa
e) likwidacja Szefostwa

14

Akta i notatki do historii rozwoju motoryzacji WP w WB.
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