
KANCELARIA I REGISTRATURA REJENCJI OPOLSKIEJ

Przejrzysty układ m ateriału  archiwalnego stanowi jeden z podstaw o
wych w arunków  owocnej pracy historyka. Dlatego też w arto poddać szer
szej dyskusji zagadnienie sposobu porządkowania jednego z podstawowych 
zespołów m ateriałów  do dziejów nowożytnych Śląska, a mianowicie ze
społu akt Rejencji Opolskiej l. W trakcie prac nad porządkowaniem  tego 
skomplikowanego i obszernego zespołu ścierały się ze sobą różne poglądy 
na form ę układu akt. Poglądy te łączy wspólny cel, a mianowicie: po
rządkowanie zespołów poniemieckich rzeczowo pod kątem  bieżących 
potrzeb. Jednakże jedni widzą realizację tego postulatu w dostosowywaniu 
układów akt do struk tu ry  organizacyjnej urzędu 1 2, inni natom iast, a wśród 
nich i autor niniejszego artykułu, szukając z konieczności bardziej real
nych podstaw oparli prace porządkowe na zewnętrznych cechach registra- 
turalnych 3 poszczególnych jednostek aktowych 4. Drugi sposób rozwiązy-

1 Zespół akt Rejencji Opolskiej obejmuje ca 160 000 jednostek, z czego ok. 
50 000 należy do trzech wydziałów urzędu, pozostałe zaś do urzędów pozostających 
w zależności personalnej lub administracyjnej od prezydenta Rejencji Opolskiej lub 
poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

2 Za podstawę tych układów przyjmuje się często kancelaryjne plany akt, które 
zmieniały się równolegle ze zmianami organizacji urzędu.

3 Zewnętrzne cechy registraturalne jednostek aktowych to ich forma zewnętrz
na — tytuły .oraz znaki rozpoznawcze registraturalne. Ponieważ są one związane 
wyłącznie z registraturami, można je określić jako elementy registraturalne.

'' Na tle tych poglądów powstał w początkowym etapie prac nad porządkowa
niem akt Rejencji Opolskiej błąd, polegający na uznaniu znaków kancelaryjnych 
za podstawę rzeczowego układu registraturalnego. Mimo korekty tego błędu, do
konanej przez autora, znalazł on swój wyraz w pracach nad działem akt decernatu 
politycznego biura zarządu zdrowia i ruchu ludności wydziału I, określonego zna
kiem kancelaryjnym „I f 4 P“. Dział ten otrzymał tzw. układ kancelaryjny, oparty 
na jednym z planów podziału czynności urzędu, który został odpowiednio uzupeł
niony, rozszerzony i przerobiony. Wyrazem wątpliwości i sprzeczności nurtujących 
reprezentantów stosowania zasady strukturalnej jest dążenie do łączenia poszytów 
o tych samych tytułach w jedne grupy rzeczowe. Takie praktyczne rozwiązywanie 
problemu układu akt jest, np. w wypadku poszytów zatytułowanych Kassenwesen, 
zaprzeczeniem zasady strukturalnej.



w ania problem atyki układu akt znajduje pełną aprobatę znanego przed
staw iciela niem ieckiej archiw istyki M eisnera 5.

Celem właściwego przeprow adzenia prac dokonano szczegółowej ana
lizy cech rozpoznawczych zespołu; w w yniku tych prac oddzielono cechy 
reg istra tu ralne jednostek od cech kancelaryjnych, ustalono ich w zajem ny 
stosunek do siebie oraz do stru k tu ry  organizacyjnej urzędu. Cennym źró
dłem  wiadomości do ustalenia ich historycznego rozwoju stały  się m a
teriały  pomocnicze w postaci zachowanych w nieznacznym  procencie prze
pisów kancelaryjnych, dzienników, planów podziału czynności urzędu, 
planów akt, dw u repertoriów  do ak t zarządu domen i zarządu lasów oraz 
planu reg istra tu ry  do akt zarządu lasów. Wiadomości te zostały uzupeł
nione odpowiednią lite ra tu rą  o charakterze adm inistracyjno-praw nym , jak 
rozporządzenia M inisterstw a Spraw  W ew nętrznych6, zarządzenia prezy
denta Rejencji Opolskiej, wychodzące w latach 1816— 1945 pod nazwą 
Amtsblatt der Regierung Oppeln, oraz rocznikam i śląskich władz adm ini
stracyjnych 7. W ten sposób uzyskano istotne wiadomości o strukturze 
organizacyjnej urzędu, o jego system ie kancelaryjnym  i registraturalnym .

Rozpoznane cechy reg istra turalne zespołu stały  się podstaw ą porządko
w ania zespołu. Zasadę reg istra tu ralną do układu akt Rejencji Opolskiej 
przyjęto w  praktycznej pracy w głębokim przekonaniu, że pozwala ona 
uniknąć całego szeregu błędów w układzie rzeczowym akt, że pozwala 
na właściwe przeprowadzenie scalenia zespołu oraz że jest niew zruszalną 
i konkretną podstawą układu akt, czyniącą zadość postulatow i rzeczowości 
w ysuw anem u przez ogół pracowników naukowych, jak  i też liczącą się 
z praktycznym i i realnym i wymogami prac porządkowych nad zespołem:

PRZEGLĄD I CHARAKTERYSTYKA AKT REJENCJI OPOLSKIEJ

W w yniku szczegółowego przeglądu można stwierdzić, że cały zasób 
aktow y zespołu pod względem form y jest typow y dla większości zespołów 
adm inistracji pruskiej na Śląsku 8. Pod względem treści należy w  nim  w y

5 O. H. M e i s n e r ,  Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952.
8 Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych były wydawane w latach 

1817—1839 przez Kamptza jako Annalen der preussischen inneren Verwaltung, 
a w latach 1840—1945 wychodziły pod tytułem Ministerialblatt für die innere Ver
waltung.

7 Śląskie roczniki władz administracyjnych wychodziły pod nazwami: Schle
sische Instanziennotiz i Handbuch der Provinz Schlesien. Ponadto ukazały się dwa 
roczniki: Oberschlesisches Adress- und Verwaltungshandbuch w r. 1903 i 1926.

8 Są to księgi, poszyty' i segregatory. Poszyty zespołu wykazują typową dla 
wielu innych poniemieckich zespołów zależną od treści kolorową oprawę. Szczegóło
wy opis w pracach M. C z a p l i ń s k i e g o :  Podstawowe elementy porządkowania 
akt administracji pruskiej na Śląsku (Archeion, t. XXVII), Przegląd i charaktery
styka akt Rejencji Opolskiej (Kwartalnik Opolski, 1956, nr 1).



różnić: akta wytworzone przez poszczególne kancelarie Rejencji Opolskiej, 
przez kancelarie urzędów podległych komórkom organizacyjnym  Rejencji 
Opolskiej, przez urzędy istniejące przed powstaniem  Rejencji Opolskiej 
i wchłonięte przez nią (tzw. anteriora), akta wytworzone przez urzę
dy, które powstały w następstw ie ' kancelaryjnego usamodzielniania po
szczególnych komórek organizacyjnych Rejencji Opolskiej (tzw. poste
riora), akta wytworzone przez urzędy pozostające w personalnej zależ
ności od prezydenta Rejencji Opolskiej oraz akta wytworzone przez 
obce u rzę d y 9. Wśród znaków rozpoznawczych tego zespołu można od
różnić przede wszystkim  znaki kancelaryjne od znaków registra tu- 
ralnych. Wśród znaków kancelaryjnych najw iększą grupę stanow ią zna
ki złożone z trzech symboli, a mianowice cyfry rzym skiej określającej 
przynależność jednostki aktowej do wydziału, znaku alfabetu oznacza
jącego przynależność jednostki do biura oraz liczby arabskiej określa
jącej jej przynależność do decernatu. Znaki te w ystępują w ew nątrz po- 
szytów i pochodzą mniej więcej z lat 1830— 1935. Drugą grupę znaków 
kancelaryjnych stanow ią znaki złożone z dwu symboli, a mianowicie cyfry 
rzym skiej określającej wydział oraz liczby określającej referat. Znaki te  
pochodzą z lat 1935— 1945. Trzecią grupę znaków kancelaryjnych stanow ią 
znaki w ystępujące na jednostkach aktow ych przechodzących przez Biuro 
Prezydialne (Praesidialbureau) Rejencji Opolskiej w postaci znaku „P r“, 
określającego Biuro Prezydialne, oraz cyfry rzym skiej, określającej po
szczególne decernaty Biura Prezydialnego.

Znaki reg istra tu ry  dadzą się podzielić na cztery typy: znaki starsze 
pochodzące z XVIII—XIX wieku, znaki topograficzne, znaki biblioteczne 
oraz znaki archiw alne 10 11.

Szczegółowy przegląd zespołu oraz rozpoznanie jego cech reg istratural- 
nych (forma, treść oraz znaki rozpoznawcze) posiadają istotne znaczenie 
dla ostatecznej system atyzacji zespołu. Jest to tym  ważniejsze, że w po
rządkow anym  zespole w ystępują często poszyty o tych samych tytułach, 
lecz o różnej treści, i odwrotnie, pod różnymi tytułam i mieści się ta  sama 
treść 11. Rozróżnienie takich jednostek bez pomocy oznaczeń reg istra tu ral- 
nych jest bardzo utrudnione.

!l Szczegółowy opis w pracy C z a p l i ń s k i e g o ,  Przegląd i charakterystyka akt 
Rejencji Opolskiej.

10 Szczegółowy opis znaków registratury Rejencji Opolskiej jako znaków ogólnie 
przyjętych w artykule C z a p l i ń s k i e g o ,  Podstawowe elementy porządkowania 
akt administracji pruskiej na Śląsku.

11 Za przykład mogą posłużyć poszyty zatytułowane Kassen- und Rechnungs
wesen-, poszyty te występują we wszystkich registraturách Rejencji Opolskiej i do
tyczą kasowości różnych działów rzeczowych administracji.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Rejencja Opolska powstała w r. 1816 12 jako państw owa władza adm ini
stracyjna drugiej instancji i istniała do 1945 r. Zasięgiem objęła ona 
pow iaty: nyski, grodkowski, opolski, oleski, strzelecki, lubliniecki, ko
zielski, głubczycki, bytomski, pszczyński, niemodliński, raciborski, toszec- 
ko-gliwicki i prudnicki. W r. 1820 włączono do adm inistracji Rejencji 
Opolskiej powiat k luczborsk ii3. Następna zmiana zasięgu działania tej 
w ładzy nastąpiła w r. 1919, kiedy na podstawie trak ta tu  wersalskiego 
odpadły od Niemiec tery to ria  przydzielone Polsce i Czechosłow acji14. 
Kom petencję rzeczową rejencji określa ustaw a z r. 1815, precyzując, jakie 
spraw y należą do kom petencji wydziału I spraw  w ew nętrznych (Abteilung 
I des Innem), a jakie do w ydziału II podatków bezpośrednich, zarządu 
domen i lasów (Abteilung II für direkte Steuern, Domänen und Forsten).

Pod względem struk tu ry  organizacyjnej urząd uległ kilkakrotnie refor
mie w latach 1816— 1945; istotne zmiany jego struk tu ry  nastąpiły  w la
tach 1866 i 1935. Do r. 1866 urząd był podzielony na dwa w ydziały 15. 
W latach 1866— 1935 Rejencja Opolska była podzielona na trzy  wydziały. 
Oprócz tego w latach 1816— 1935 istniało biuro prezydialne podległe bez
pośrednio prezydentow i Rejencji Opolskiej. W latach tych istniał podział 
urzędu na biura i decernaty, które odpowiednio do swych kom petencji 
zostały podporządkowane poszczególnym wydziałom. W latach 1935— 1945 
istniał nadal podział Rejencji Opolskiej na trzy  w y d z ia ły 16, natom iast 
podział na b iura i decernaty został zniesiony i zastąpiony podziałem w y
działów na referaty.

W szczególności w  latach 1816— 1865 urząd był podzielony na 7 biur:
1. Biuro prezydialne oznaczone znakiem kancelaryjnym  „P r“, do którego 

kom petencji należały spraw y o charakterze politycznym  oraz spraw y 
personalne urzędników Rejencji Opolskiej.

2. Biuro ogólnej adm inistracji państwowej (Landeshoheits, Communal- 
und Militair-Bureau) ze znakiem „A“, do którego kom petencji należały 
spraw y wojskowe, kom unalne i ogólnej adm inistracji państwowej. 
W powiecie podlegały m u landra tu ry  i zarządy miast.

3. Biuro zarząęłu kościołów i szkół oraz zarządu zdrowia (Geistliches, 
Unterrichts- und Medizinalbureau), znak kancelaryjny „B“, do którego

12 „Gesetz-Sammlung“, 1815, s. 85, ustawa z 30 IV 1815.
13 „Amtsblatt der Regierung Oppeln“, 1820.
14 „Reichsgesetzblatt“, 1919, s. 749. Szczegółowe wiadomości o zmianach teryto

rialnych vide Schlesien nach der Teilung, Berlin 1924, s. 24—75.
15 Utworzony w r. 1826 wydział III dla podatków pośrednich został zlikwidowany 

już w następnym roku. Zob. Amtsblatt der Regierung Oppeln, 1826.
10 W latach 1935—1936 istniał wydział IV Nadleśnictwa Krajowego.



kom petencji należały spraw y wyznaniowe, spraw y szkół oraz zarząd 
zdrowia; w  terenie podlegały m u inspektoraty szkolne oraz powiatowe 
zarządy zdrowia.

4. Biuro policyjne (Polizeibureau), znak kancelaryjny „C“,‘ do którego 
kom petencji należały spraw y policyjne oraz budowlane; w terenie 
podlegały m u kom isariaty policji, inspektoraty budowlane oraz za
rządy regulacji rzek i budowy tam.

5. Biuro zarządu domen (Domänenbureau), znak kancelaryjny „D“, do 
którego kom petencji należał zarząd domen państwowych; w terenie 
podlegały m u urzędy czynszowe (Rentamt) oraz urzędy dzierżawcze 
(Pachtamt).

6. Biuro podatkowe (Steurbureau), znak kancelaryjny „E“, do którego 
kom petencji należał zarząd podatków bezpośrednich; w terenie pod
legały m u powiatowe kasy (Kreiskasse).

7. Biuro zarządu lasów (Forstbureau), oznaczone znakiem kancelaryjnym  
,,F“, do którego kom petencji należał zarząd lasów państwowych; 
w terenie podlegały m u inspektoraty  leśne (Forstinspektion) i nad
leśnictw a (Oberforsterei), kasy zarządu lasów (Forstkasse) oraz zarząd 
spławu drzewa w  Stobraw ie (Flossverwaltung in Stoberau).
Biura „A“, ,,B“, „C“ wchodziły w  skład wydziału I; biura ,,D“, 
„E“, „F “ wchodziły w  skład wydziału II. Każde z tych b iu r dyspono
wało kilkom a decernatam i, oznaczonymi znakam i w postaci cyfry 
rzym skiej, w  późniejszym  czasie liczby arabskiej.
W następstw ie reorganizacji urzędu w r. 1865 wydział I posiadał cztery

b iu ra :
1. Biuro policyjne, oznaczone znakiem  kancelaryjnym  „A“, do którego 

kom petencji należały spraw y policyjne, polityczne, graniczne, bezpie
czeństwa wew nętrznego i ogólnej adm inistracji; w terenie podlegały 
m u kom isariaty policyjne.

2. Biuro zarządu kościołów i szkół, oznaczone znakiem  kancelaryjnym  
„B“, którego kom petencje nie uległy zmiańie.

3. Biuro budowlane, oznaczone znakiem  kancelaryjnym  „C“, do którego 
kom petencji należały spraw y rzemiosła oraz spraw y w eterynaryjne; 
w  terenie podlegały m u inspektoraty budowlane, zarządy regulacji rzek 
i budowy tam, inspektoraty  przem ysłowe (Gewerbeinspektion in...) 
i urzędy w eterynaryjne.

4. Biuro gospodarki kom unalnej (Kommunalbureau), oznaczone znakiem 
kancelaryjnym  „D“ , do którego kom petencji zostały włączone spraw y 
kom unalne m iast i gmin, spraw y fundacji, szpitali, opieka nad ubogimi 
itp .; w terenie podlegały m u landra tu ry  oraz zarządy m iast i gmin. 
W wydziale II istniejące b iura otrzym ały jedynie nowe znaki kancela
ryjne: biuro podatkowe zatrzym ało dotychczasowy znak ,,E“, biuro
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zarządu lasów zatrzym ało dotychczasowy znak „F“, natom iast biuro za- 
rżądu domen otrzym ało nowy znak „G“ 11.

W r. 1866 Rejencja Opolska została podzielona na trzy  w y d z ia ły 17 18: 
wydział I w ew nętrzny, wydział II dla kościołów i szkół (Abteilung II für  
Kirchen- und Schulwesen) i wydział III dla podatków bezpośrednich, za
rządu domem i lasów (Abteilung III für direkte Steuern, Domänen und 
Forsten). Podobnie jak w poprzednim  okresie w ydziały były nadal po
dzielone na b iura i decernaty. Ilość b iur w latach 1866— 1935 wzrosła 
w wydziale I i II do sześciu, a w  wydziale III do pięciu. Oprócz tego 
istniało nadal niezależne biuro prezydialne. W okresie tym  organizacja 
rejencji i wydziałów przedstaw iała się następująco.

Biuro prezydialne dysponowało w okresie początkowym czterema, 
w  okresie późniejszym sześcioma decernatam i. Były to: decem at do spraw 
politycznych, oznaczony znakiem kancelaryjnym  „Pr. P .“ (Präsidial
bureau — Politisches), decernat personalny wyższych urzędników Rejencji 
Opolskiej, oznaczony znakiem „Pr. I II“, decernat dyscyplinarny „Pr. D“ 
(Präsidialbureau — Dienststrafkammer), decernat opłat adm inistracyjnych 
„Pr. V “ (Präsidialbureau — Verwaltungsgebühren), decernat do spraw  stem 
plowych „Pr. S“ (Stempelsteuerwesen). W ydział I w ew nętrzny, zwany od 
r. 1880 wydziałem prezydialnym  (Präsidialabteilung I ) 19, posiadał do lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku 4 biura, później 6 biur, a mianowicie: 
biuro policyjne oznaczone znakiem  kancelaryjnym  „I A“. którego zakres 
działania nie ulegał zmianie; biuro gospodarki rolnej i wodnej (Land
wirtschaftsbureau) ze znakiem „ I B“, do którego kom petencji należała 
gospodarka rolna i wodna oraz w okresie początkowym zarząd w eteryna
ryjny, w teren ie  podlegały m u powiatowe urzędy regulacji rzek i kon
serw acji tam  oraz powiatowe urzędy w eterynaryjne; biuro budowlane 
„I C“, którego zakres działania uległ zwężeniu w następstw ie wyłączenia 
spraw  przemysłowo-handlowych, w  terenie podlegały m u powiatowe urzę
dy budowlane (Kreisbauamt); b iuro kom unalne „I D“, którego zakres dzia
łania nie uległ zmianie; biuro przem ysłowo-handlowe (Industrie- und Ge
werbebureau) „I E“, do którego kom petencji należały zarządy przemysłu, 
handlu i rzemiosła oraz kom unikacji, w  terenie podlegały mu inspektoraty 
przemysłowe; biuro zarządu zdrowia oraz ruchu ludności (Medizinal-

17 Szczegółowe informacje w instrukcji kancelaryjnej z 27 XII 1837 r. Ge
schäfts- resp. Registraturinstruktion, 27 XII 1837.

18 Z okazji 50-lecia istnienia Rejencji Opolskiej powstał poszyt pt. Das 50-jährige 
Jubiläum, des Bestehens der Regierung Oppeln. Jedynie w tym poszycie znajduje się 
wiadomość o utworzeniu wydziału II dja zarządu kościołów i szkół.

10 Zob. Übersicht über die Einteilung der Dienstgeschäfte bei der Kgl. Regierung 
zu Oppeln. Takie „przeglądy“ wychodziły drukiem przy każdorazowej zmianie 
struktury organizacyjnej urzędu w latach 1900—1914.



bureau) „ I P “, do którego kom petencji został włączony w późniejszym 
czasie zarząd w eterynaryjny, w terenie podlegały m u urzędy zdrowia 
(Gesundheitsamt in ...) oraz powiatowe urzędy w eterynaryjne (Kreisveteri
näramt in ...).

W ydział II dla kościołów i szkół posiadał początkowo 4, a w  okresie 
szczytowego rozwoju urzędu 6 biur, oznaczonych znakami kancelaryjnym i 
w postaci „II A“, II B“, I I C“, „II D“, „ I I E“ i „ I I F “. Organizacja w y
działu II polegała na tym, że do zakresu działania poszczególnych b iur 
należały poszczególne inspektoraty lub okręgi szkolne opracowywane 
w  decernatach danego biura. Ponadto do kom petencji b iu r „II E“ i „II F “ 
należały spraw y personalne. Kom petencje poszczególnych b iu r ulegały 
bardzo częstym zmianom; polegały one na tym , że dane okręgi lub inspek
to ra ty  szkolne należały raz do zakresu działania jednego biura, raz do 
innego biura.

W ydział III dla podatków bezpośrednich, żarządu domen i lasów uległ 
również nieznacznym  zmianom organizacyjnym. Początkowo w  wydziale 
tym  istniały 3 b iura: biuro podatków bezpośrednich, biuro zarządu lasów 
oraz biuro zarządu domen. W okresie szczytowym swego rozwoju organi
zacja wydziału III przedstaw iała się następująco: biuro zarządu podatków 
dochodowych i kas powiatowych (Einkommensteuerbureau i Kreiskassen
verwaltung), oznaczone znakiem kancelaryjnym  „III a“, do którego kom
petencji należały spraw y podatków dochodowych, spraw y kas powiato
wych oraz spraw y personalne; biuro zarządu podatków przem ysłowych 
(Gewerbesteuerbureau), oznaczone znakiem kancelaryjnym  „ I l l b “ ; biuro 
zarządu katastralnego (Katasterbureau), oznaczone znakiem kancelaryjnym  
„III c“ — w terenie podlegały m u urzędy katastra lne (Katasteramt in.,.); 
biuro zarządu domen, oznaczne znakiem kancelaryjnym  „III d“, którego 
zakres działania nie uległ zmianie; biuro zarządu lasów, oznaczone zna
kiem  „III f“ , którego zakres działania również nie uległ zmianie.

W r. 1935 nastąpiła gruntow na reogranizacja Rejencji Opolskiej. Po
legała ona na likw idacji podziału urzędu na b iura i decernaty. Cały urząd 
został podzielony na trzy  wydziały: wydział I ogólny (Allgemeine Ab
teilung I), wydział II dla kościołów i szkół (Abteilung II für Kirchen- und 
Schulwesen) i wydział III gospodarki rolnej (Landwirschaftliche Ab
teilung III). Każdy z wydziałów otrzym ał kilkanaście referatów, będących 
odpowiednikami daw nych decernatów. W w yniku tych zmian kom petencje 
zlikwidowanych b iu r przeszły do poszczególnych referatów, związanych 
z poszczególnymi biuram i. W zupełności uległy likw idacji te decernaty, 
których zakres działania przeszedł do kom petencji innych u rzędów 20.

20 Np. administracja lasów państwowych została podporządkowana centralnemu 
zarządowi lasów w Berlinie.



Ponadto decernaty zarządu katastralnego przeszły do dyspozycji w ydziału 
I, decernat szkół zawodowych przeszedł jako referat do dyspozycji w y
działu II. W w yniku tych reform  wydział I dysponował w okresie 
szczytowego rozwoju 60 referatam i, wydział II — 17, a wydział III — 12 
referatam i 21.

KANCELARIA REJENCJI OPOLSKIEJ

K ancelaria Rejencji Opolskiej rozw ijała się w m iarę wzrostu kom
petencji, a zakres działania tej władzy przyczynił się do tego, że stała się 
wreszcie organizmem złożonym z całego szeregu mniej lub więcej od sie
bie zależnych komórek. Pod względem form y pracy w ytw orzyły się w  kan
celarii rejencji w  ciągu długoletniego istnienia tego urzędu dwa system y: 
system  kancelaryjny oparty na strukturze organizacyjnej urzędu oraz 
system  registraturalny, w ykazujący w  stosunku do struk tu ry  organizacyj
nej urzędu znaczne odchylenia. Obydwa system y posługiwały się odręb
nym i pomocami i niezależnym i od siebie znakam i rozpoznawczymi: kan
celaryjnym i i reg istra turalny  mi. Znaki kancelaryjne były odpowiednikiem 
struk tu ry  organizacyjnej urzędu i ulegały zmianom przy każdorazowej 
zmianie organizacji urzędu, znaki reg istra tu ry  były natom iast bardziej 
niezależne od zmian organizacyjnych urzędu i ulegały zmianom wówczas, 
gdy wymagało tego dalsze spraw ne funkcjonowanie urzędu 22 23.

K ancelaria Rejencji Opolskiej była podobnie jak kancelarie wielu 
innych większych urzędów organem  złożonym z sekretariatu , b iura dzien
ników, biura sporządzania czystopisów (obecnie hala maszyn), pokoju goń
ców (Botenmeisterei) i reg istra tury  2-3. Każda z tych komórek m iała okre
ślone zadania i kom petencje.

Sekretariat opracowywał instrukcje i podawał do wiadomości personelu 
przepisy kancelaryjne, dotyczące między innym i stosowania znaków kan
celaryjnych, sposobu w pisyw ania pism do dzienników, postępowania z pi
smami tajnym i i poufnymi, układał plany podziału czynności urzędu, 
ustalał plany akt dla poszczególnych decernatów, b iu r i całego urzędu,

21 Dane dotyczące okresu szczytowego rozwoju urzędu w latach 1937—1940.
22 O niezależności systemu registraturalnego świadczy m. in. fakt, że plany re

gistratury były układane przez czynniki nadrzędne; np. plan registratury dla land- 
ratur opolskich został ogłoszony edyktem królewskim w r. 1747; zob. Sammlung 
aller in Schlesien in Finanz-Justiz Criminal-Geistl. Consistorial-Kirchen-Sachen 
ergangenen Ordnungen, wyd. W. G. Korn, Bd. II, s. 609. Plan registratury dla land- 
ratur poznańskich został opublikowany w zbiorze praw Kamptza pt. Annales der 
preussischen inneren Verwaltung, 1836, s. 11—29.

23 Registratura wykazuje większą niezależność od kancelarii i jest w pewnym 
stopniu egzekutorem terminowego wykonania prac biurowych.



podawał inform acje o zmianach personalnych oraz o zmianach zakresu 
działania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

Od r. 1910 sekretarz kancelarii b iura prezydialnego był ponadto upo
ważniony do otw ierania pism zwykłych, które zaopatryw ał w  datę w pły
wu. Biuro dzienników zajmowało się wpisywaniem  wszelkich pism do 
dzienników. Biuro sporządzania czystopisów zajmowało się przepisyw a
niem na czysto rękopisów. Pokój gońców opiekował się obiegiem pism 
w urzędzie od chwili ich w pływ u aż do ekspedycji. Ponadto przełożony 
gońców był do r. 1910 upoważniony do otw ierania pism zwykłych, które 
zaopatryw ał w datę wpływu. Poza tym  zadaniem pokoju gońców było 
term inow e dostarczanie z. reg istra tu ry  wszystkich poprzedników lub za
łączników do danej spraw y odpowiedniemu decernentowi lub referentowi. 
R egistratura zajm owała się przechowywaniem  wszelkich pism kancelaryj
nie dojrzałych oraz tych pism, które czasowo nie mogły być załatwione.

Kancelaria, aby sprostać swym zadaniom, zatrudniała cały szereg osób. 
Należy tu  wym ienić prowadzącego dziennik (Journalist — w późniejszym 
czasie Tagebuchführer), sekretarza, registrátora, gońca oraz pisarzy lub 
m aszynistki. Każda z kancelarii Rejencji Opolskiej dysponowała własnym  
pełnym  personelem  24 25. Jeden z urzędników kancelarii sprawował funkcje 
dyrektora danego biura; do obowiązków jego należał, nadzór nad cało
kształtem  pracy kancelaryjnej i całego biura.

S y s t e m  K a n c e l a r y j n y  R e j e n c j i  O p o l s k i e j
Kilka lub kilkanaście kancelarii Rejencji Opolskiej powiązanych ze 

sobą jednolitym  sposobem znakowania akt, k tóry zmieniał się zależnie 
od zmian zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych, 
tw orzy określony system  kancelaryjny. Do r. 1865 istniała kancelaria 
główna, związana z osobą prezydenta Rejencji Opolskiej i biurem  prezy
dialnym, oraz 6 kancelarii związanych z istnieniem  6 biur. Po zniesieniu 
kancelarii głównej kom petencje jej o charakterze ogólnym przejęła kan
celaria b iura prezydialnego 2r\  W latach 1865— 1935 wzrosła ilość kancelarii 
wraz z powstaniem  nowych biur. W szczególności w okresie szczytowego 
rozwoju urzędu w  wydziale I istniało 6 kancelarii, wydział II posiadał 
jedną kancelarię dla swych 6 biur, w wydziale zaś III istniało 5 kancelarii. 
Oprócz tego istniała nadal kancelaria biura prezydialnego. W r. 1933 po 
zniesieniu podziału ijrzędu na biura i decernaty zostały utworzone rów 
nież jedynie trzy  kancelarie dla trzech wydziałów, przy czym czynności

24 Na podstawie Schlesische lnstanziennotiz można ustalić w szczegółach ilość 
i rodzaj personelu zatrudnionego w Rejencji Opolskiej w różnych okresach czasu. 
W r. 1822 np. było zatrudnionych dwu urzędników prowadzących dzienniki, 12 
urzędników sekretariatów, 10 urzędników w registraturách, 1 inspektor kancelarii, 
15 kancelistów i 6 pracowników w pokoju gońców.

25 Zob. Instrukcja kancelaryjna Rejencji Opolskiej z r. 1837/65.



0 charakterze bardziej ogólnym wykonyw ała kancelaria wydziału I ogól
nego.

Odpowiednio do struk tu ry  organizacyjnej urzędu prowadzono odpo
wiedni system  znakowania akt w kancelarii. W okresie istnienia dwu 
wydziałów, a następnie w okresie istnienia trzech wydziałów podzielonych 
na biura i decernaty znak kancelaryjny składał się z trzech części: cyfry 
rzym skiej określającej wydział, znaku alfabetu określającego biuro i po
czątkowo cyfry rzymskiej, w  późniejszym zaś czasie liczby arabskiej, okre
ślającej decernat (np. znak la  6 P  oznacza w  kolejności: wydział I, biuro 
policyjne, decernat polityczny policji). W latach 1935— 1945 znak kancela
ry jny  składał się z dwu części: cyfry rzym skiej określającej wydział
1 liczby arabskiej określającej referat (np. znak I 22 oznacza w kolejności 
wydział I, referat handlu). Znaki kancelaryjne ulegały bardzo częstym 
zmianom zależnie od zmian zakresu działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych urzędu. Ponadto w okresie istnienia głównego dziennika 
i dzienników poszczególnych b iu r i decernatów każda jednostka kancela
ry jna  była zaopatryw ana liczbą dziennika głównego, a następnie otrzym y
w ała liczbę dziennika danego biura lub decernatu. Po zniesieniu kancelarii 
głównej biura wydziału 1 prowadziły dzienniki dla poszczególnych de
cernatów, w wydziale II prowadzono 6 dzienników odpowiednio do istnie
jących 6 biur, a w wydziale III, odpowiednio do istniejących 5 biur, 
5 dzienników 26 27. Po r. 1935 prowadzono dzienniki dla poszczególnych 
referatów.

Celem zabezpieczenia właściwego funkcjonowania urzędu wydawano 
i prowadzono cały szereg pomocy kancelaryjnych. Najważniejsze przepisy 
dotyczące organizacji urzędu, jego zakresu działania oraz personelu byty 
przeważnie ogłaszane drukiem  2/. Przepisy o charakterze ściśle w ew nętrz
nym  nie były podawane do publicznej wiadomości, lecz rozprowadzane 
w ew nątrz urzędu pomiędzy poszczególne biura i decernaty. Tutaj należy 
przede wszystkim wym ienić instrukcje kancelaryjne, w ydaw ane początko
wo w formie specjalnej, które obejmowały całokształt pracy kancelaryjnej. 
Z instrukcji tych zachowały się dwie: z r. 1837 oraz z r. 1910. W okresie 
późniejszym wydawano przepisy w formie krótkich kom unikatów, które 
rozdzielano pomiędzy biura i decernaty. Kom unikaty te gromadzono 
w tych komórkach, dzieląc je przede wszystkim  na akta o charakterze 
generalnym  i akta o charakterze specjalnym. Nagromadzone większe ilości 
tych akt zszywano i nadawano im ty tu ł: Geschäftsverkehr. Oprócz tego 
poszczególni decernenci zbierali wszystkie przepisy, tworząc serie aktowe

26 W niektórych dziennikach wprowadzono dalsze podziały rzeczowe akt; np.- 
w dzienniku biura domen wprowadzono podziały aKt na poszczególne domeny.

27 Informacje tego rodzaju były umieszczone np. w Amtsblatt der Regierung 
Oppeln lub np. w Verwaltungshandbuch der Provinz Ober Schlesien, 1903.



zatytułow ane: Sammelakten des Sachbearbeiters. W końcu XIX w ieku 
zaczęto wydawać centralnie dla wszystkich komórek organizacyjnych 
urzędu tzw. przeglądy podziału czynności służbowych (Übersicht über die 
Einteilung der Dienstgeschäfte), a yr okresie m iędzywojennym  tzw. plany 
podziału czynności służbowych (Geschäftsverteilungsplan). Zarówno prze
glądy, jak i plany zawierały podział całego urzędu na wydziały, b iura 
i decernaty, określały ich zakresy działania oraz ustalały obowiązujące 
nowe znaki kancelaryjne. Opierając się na powyższych przeglądach i pla
nach opracowywano plany akt dla poszczególnych decernatów lub refera
tów. W latach dwudziestych XX w. pojaw iają się plany akt, podające 
system  dziesiętny znakowania ak t danego decernatu, później referatu. 
W latach trzydziestych władze centralne przystąpiły do opracowania tzw. 
„Jednolitych planów ak t“ (Einheitsaktenplan) 28 dla poszczególnych resor
tów adm inistracji państwowej. Prowadzenie dzienników oparto na s truk 
turze urzędu. K ancelaria każdego z b iu r prowadziła kilka dzienników dla 
każdego decernatu z osobna. W pisywanie pism do dziennika odbywało się 
już po rzeczowej ich klasyfikacji. Każdy z dzienników był podzielony na 
12 rubryk. W rubryce I umieszczano liczbę kolejną pisma, w  rubryce II 
datę i liczbę pisma, w I I I  datę w pływ u pisma, w IV liczbę, na którą 
powołuje się pismo, w V umieszczano nazwę przesyłającego pismo i m iej
sce pochodzenia pisma, w VI krótką treść pisma, w VII datę przekazania 
pism a odpowiedniemu decernentowi, w VIII datę zarządzenia, w IX za
znaczano dalsze losy pisma; jeżeli pismo m iało być przekazane do reg istra
tury, to w rubryce tej zaznaczano hasło reg istraturalne pisma oraz jego 
charakter (np.: Generalia. Grundakten im Kreise Cosel lub w skrócie Gen. 
G. A. im Krs. Cosel.). Jeżeli pismo nie było ostatecznym  zakończeniem 
sprawy, to w  rubryce tej zaznaczano to literam i ,,Wv“ (skrót niemieckiego 
Wiedervorlage), co oznacza: przedłożyć ponownie, oraz datę określającą, 
w jakim  czasie pismo m a być ponownie przedłożone decernentow i do roz
patrzenia lub załatwienia. W rubrykach X i XI nie zawsze umieszczano 
odpowiednie notatki. W rubryce XII umieszczano liczbę pisma, pod 
którą ta  sama spraw a została zarejestrow ana uprzednio albo w cza
sie późniejszym w  tym  samym  dzienniku. W dziennikach po
szczególnych b iu r lub decernatów wpisywano pisma o określonej treści; 
dzienniki zaw ierały więc wszystkie wiadomości o losie każdego pisma. 
Ponadto pisma zawierające ciąg dalszy jednej i tej samej spraw y były 
wiązane liczbami umieszczonymi w rubrykach I, IV, X i XII. Na pod
stawie tych liczb można odtworzyć poszczególne spraw y połączone w kan
celarii w pliki akt dotyczących jednej i tej samej sprawy. Dzienniki przed- 28

28 Np. w r. 1940 ukazał się tzw. Einheitsaktenplan für die staatlichen Polizei
verwaltungen; rzeczowe grupy akt zostały oznaczone liczbami dziesiętnymi.



staw iają  znaczną wartość nie tylko dla ustalenia związku pomiędzy po
szczególnymi pismami, lecz również pozwalają one odtworzyć na podstawie 
haseł reg istraturalnych  układ akt danego b iu ra  lub decernatu.

K ancelaryjne spisy ak t były sporządzane przez poszczególnych decer- 
nentów  (lub referentów) dla ich własnej orientacji; były to prowizoryczne 
spisy poszyto w znajdujących się w registraturze, a potrzebnych do bie
żącego użytku adm inistracyjnego. W spisach tych podawano miejsce prze
chow ania danej jednostki registraturalnej w repozytoriach 29.

S y s t e m  r e g i s t r  a t u r a 1 n y R e j e n c j i  O p o l s k i e j
Kilkanaście reg istra tu r istniejących przy poszczególnych biurach, 

a  w  końcowym etapie również przy poszczególnych referatach, posiada
jących własne od siebie niezależne układy akt, tw orzy określony system 
reg istra tu ra lny  Rejencji Opolskiej. Ustalenie tego system u w całości oraz 
odtw orzenie rzeczowych układów akt w poszczególnych registraturách 
okazało się bardzo trudnym  problemem.

Z pomocniczych m ateriałów  reg istraturalnych  zachował się tylko plan 
reg istra tu ry  dla akt zarządu lasów oraz dwa repertoria dla akt zarządu 
lasów  i akt zarządu domen wydziału III. Przegląd ak t Rejencji Opolskiej 
wykazał jednakże, że w registraturách tych nie zaszły praw ie żadne 
zm iany w ciągu długoletniego istnienia urzędu w układach a k t 30. Po
niew aż zaś akta tych dwu działów są zaopatrzone niemal wszystkie 
w  znaki registratury, zatem odtworzenie układu registraturalnego akt tych 
działów nie przedstaw iało specjalnych trudności. W prost przeciwnie miała 
się rzecz z odtworzeniem układu registraturalnego akt wydziału I i II. 
Nie zachowały się tu  żadne pomoce registraturalne, a akta tych działów 
w ykazują zmiany nie tylko system ów reg is tra tu ra ln y ch 31, lecz również 
samych registratur. Pow stała tu  konieczność analizowania zasobu akto
wego pcd względem jego form zewnętrznych, jego treści oraz znaków roz
poznawczych. Szczególne trudności w ystąpiły przy poszytach zaopatrzo
nych w znaki reg istra tury  starszego typu. Zestawienie poszytów o tych 
samych znakach kancelaryjnych i porównanie treści akt i znaków registra
tu ry  dało w ynik negatywny. Wówczas zestawiono poszyty o tych samych 
znakach reg istra tu ry  i porównano je ze znakam i kancelaryjnym i oraz tre 

29 W zespole akt Rejencji Opolskiej zachowały się tego rodzaju spisy dla części 
akt gospodarki rolnej i wodnej, dla części akt zarządu weterynarii, dla akt poli
tycznych decernatu policyjnego.

30 Jedynie w registraturze zarządu domen zastosowano w latach drugiej wojny 
światowej system biblioteczny dla akt tych majątków, które w następstwie zmian 
granicznych przeszły pod administrację Rejencji Opolskiej.

31 System registraturalny, odpowiadający w r. 1837 strukturze organizacyjnej 
urzędu, uległ zmianie w ciągu XIX i XX w. kilkakrotnie; zmiany te nastąpiły 
w  związku ze zmianą organizacji urzędu. Nie przebiegały one jednakże równolegle 
z tymi zmianami.



ścią akt, ale niestety, też bez rezultatu. Tak samo zestawienie poszytów o t e j . 
samej treści i porównanie ich znaków kancelaryjnych i registraturalnych 
nie dało oczekiwanych wyników. W trhkcie badań i poszukiwań udało się 
na podstawie szczególnie tu  cennych wielotomowych serii poszytów ustalić 
luki lub błędy w  oznaczeniach reg istratury  (np. pozostawiono wolne m iej
sca po symbolach: pars, sectio, Fach, folio, lub też wypełniono jedynie nie
które z tych składników, jak  np. pars II, sectio—, caput— , Fach— , folio 25). 
Ponadto stwierdzono, że w dawniejszych czasach reg istra tury  wypisywano 
jedynie w jęz. łacińskim, w nowszych czasach — w niemieckim. Ustalono 
także, że w niektórych wypadkach nastąpiło przestaw ienie części składo
wych znaków reg istra tu ry  (np. na poszytach o tych samych ty tułach 
istnieje raz napis pars II, sectio I, innym  razem sectio II, pars I). W szystkie 
te prace przeprowadzono z założeniem, że jeżeli w kancelarii do kom peten
cji poszczególnych b iu r należały powiaty lub inne jednostki adm inistra
cyjne. o określonej rzeczowości, to w registraturze będzie przypuszczalnie 
istniał również podział akt oparty na tych samych zasadach.

W momencie kiedy wydawało się, że dalsze prace nie dadzą żadnego 
pozytywnego rezultatu, postanowiono zestawić jeszcze jedną m ałą grupę 
poszytów o tych samych ty tu łach  i o najw iększej ilości zachowanych zna
ków registratury . Były to dwie grupy akt z działu akt kom unalnych: S ta
tutarische Bestimmungen i Bestätigung der Magistratualen. Obydwie te 
grupy posiadają dwa znaki kancelaryjne: „I a“ i .,1 d“ oraz znaczną, lecz 
jedynie pozorną, różnorodność znaków registratury . Po różnych próbach 
zestawień tych serii akt stwierdzono, że trzystopniow e znaki reg istra tu ry  
w postaci np. pars II, caput 1. — do 16 oraz w postaci np. pars III, sectio II, 
caput 1. — do 38. oznaczają dwie grupy rzeczowe akt, a m ianowicie: pars II 
obejm uje spraw y statutow e m iast w  poszczególnych powiatach, pars III — 
spraw y statutow e poszczególnych miast. W końcu stwierdzono, że logicznie 
pars I obejm uje generalia spraw  kom unalnych. W dziale pars II powiaty, 
w  dziale pars III m iasta otrzym ały kolejny num er umieszczony po słowie 
caput. Pow iaty i m iasta otrzym ały układ alfabetyczny utrw alony kolejno
ścią liczb. Przeprowadzenie badań znaków reg istra tu ry  w innych działach 
na tej samej zasadzie potwierdziło słuszność osiągniętego rezultatu. Na 
tych podstawach udało się rozwiązać układ reg istra turalny  akt biura go
spodarki rolnej i wodnej, b iu ra  gospodarki kom unalnej, akt zarządu ko
ściołów i szkół. Ponadto uzyskano wgląd w układy akt w pierw otnej 
registraturze Rejencji Opolskiej, a szczególnie biura policyjnego i budo
wlanego oraz rozwoju całego system u registraturalnego urzędu.

Szczegółowa analiza elem entów reg istraturalnych akt Rejencji Opol
skiej pozwoliła stwierdzić, że jej system  reg istra tu ralny  nie kształtow ał się 
równolegle ze zmianam i s truk tu ry  organizacyjnej urzędu. Ulegał on zmia
nom wówczas, gdy cały szereg rzeczowych grup akt przestał się mieścić



w istniejących dotychczas reg istraturách  oraz gdy dalsze utrzym yw anie 
istniejących reg istra tu r utrudniało  orientację w przynależności rzeczowej 
akt 32. Obok tego z biegiem czasu przechodzono do bardziej uproszczonych 
form oznaczania grup rzeczowych akt w registraturze.

W Rejencji Opolskiej można wyróżnić cztery zasadnicze typy  reg istra
tur. W okresie lat 1816— 1900 dom inują reg istra tu ry  typu starszego 
(XVIII-wieczne), w latach 1900— 1933 — reg istra tu ry  typu topograficz
nego, w  latach 1930— 1945 — reg istra tu ry  typu  bibliotecznego. Registra
tu ry  typu  starszego (XVIII-wieczne) i topograficznego są związane z łą
czeniem akt w  poszyty; układane płasko w repozytoriach, były zaopatrzone 
w języczki dla ułatw ienia ich odszukania w przegrodach. R egistratury  typu  
bibliotecznego są związane z gromadzeniem  akt w  segregatorach układa
nych w repozytoriach system em  bibliotecznym  na podstawie liczb lub 
innych znaków. Każda z tych reg istra tu r tw orzy odrębne serie rzeczowe 
akt, związane ze sobą treścią i pochodzeniem. Ponadto w Rejencji Opol
skiej w ystępuje odrębna reg istra tu ra  dla akt obcego pochodzenia; są to 
reg istra tu ry  określone nazwami Archiv der Domänenverwaltung i Archiv 
der Forstverwaltung.

R egistratury typu starszego (XVIII-wieczne) charakteryzują się szcze
gółowym usystem atyzowaniem  zasobu aktowego przy pomocy podziałów 
określanych term inam i: pars, sectio, caput lub odpowiednimi nazwami 
niemieckimi Abteilung, Abschnitt, Teil. R egistratury  te znalazły zastoso
wanie w  pierwszym  okresie istnienia urzędu i nie ulegały przez długi 
czas zmianom mimo kilkakrotnej reorganizacji całego urzędu lub jego po
szczególnych wydziałów. W okresie początkowym istniało w  Rejencji 
Opolskiej 7 reg istra tu r odpowiadających istniejącym  7 biurom , a m ia
nowicie: reg istratura biura prezydialnego, której poszyty zostały zaopa
trzone w nadruki Regierungspräsidialregistratur, oraz 6 reg istra tu r w y
działów I i II, określonych znakami alfabetu A, B, C, D, E, F, które zostały 
umieszczone na poszytach po słowie Registratur Litteris. R egistratury  te 
u trzym ały się w niektórych w ypadkach aż do czasu II w ojny światowej; 
są to reg istra tury  biura domen i biura lasów.

Z końcem XIX w. oraz w  XX w. pierw otny stan reg istra tu r został 
powiększony registraturam i nowo powstałych biur: w wydziale I biura 
gospodarki rolnej i wodnej, biura gospodarki kom unalnej, biura zarządu 
przemysłowo-handlowego oraz b iura zarządu zdrowia, w wydziale III 
biura zarządu podatków dochodowych i kas państwowych, biura zarządu 
podatków przem ysłowych oraz b iura zarządu katastralnego. Nowo powstałe 
reg istra tury  przejęły od istniejących reg istra tu r poszyty należące do nich

32 W związku z rozwojem przemysłu, handlu, transportu itp. do kancelarii Re
jencji Opolskiej wpływały coraz bardziej skomplikowane i zupełnie nowe sprawy. 
Włączenie nowych spraw do registratur już istniejących nie zawsze było możliwe.



rzeczowo. Na tych poszytach znalazło to wyraz w przekreśleniu dotychcza
sowego znaku alfabetu, określającego przynależność poszytu do dawnej 
registratury , oraz przekreśleniu dotychczasowego znaku reg istra tu ry  
i w ypisaniu nowego znaku alfabetu i nowych znaków registratury.

W okresie początkowym istniały więc następujące reg istra tury  typu 
starszego (XVIII-wieczne):
A. R egistratura b iura prezydialnego, odznaczająca się brązowym  kolorem 

grzbietów, gromadziła akta polityczne i personalne. Akta polityczne 
zostały podzielone na 24 grupy rzeczowe, oznaczone kolejnym i liczbami 
rzym skim i umieszczonymi na poszytach po słowach Repertorium, Sectio 
lub w jęz. niemieckim Aktenverzeichnis, Abteilung. Akta o charakterze 
specjalnym  zostały wyróżnione od ak t o charakterze generalnym  przez 
dodanie do cyfry rzym skiej znaku alfabetu. Każda jednostka registra- 
turalna, należąca do danej grupy rzeczowej, została zaopatrzona dalej 
kolejną liczbą arabską oraz liczbą określającą jej położenie w repozy
torium  (np.: poszyt pt. Polnische Press, t. VII, posiada znaki registra
tu ry  Repertorium Abteilung III a, Nr. 35, Fach 9). Akta personalne 
wyższych urzędników otrzym ały w registraturze b iura prezydialnego 
układ alfabetyczny, a w  obrębie poszczególnych liter alfabetu układ 
chronologiczny (np.: Repertorium Litteris K, Nr. 5, Fach 125).

B. R egistratura biura dla spraw  ogólnopaństwowych, kom unalnych i woj
skowych, oznaczona znakiem  alfabetu „A“ i białym  kolorem grzbietów, 
gromadziła akta ogólnej adm inistracji państwowej, kom unalne i o cha
rakterze wojskowym. Poszyty tej reg istra tury  zostały podzielone na 
7 grup rzeczowych, oznaczonych symbolami pars I, II itd. 33 W obrębie 
tych grup istniały dalsze podziały rzeczowe, oznaczone symbolami 
sectio i caput. Układ rzeczowy tej reg istra tu ry  polegał na podziale akt 
według powiatów i miast, co znalazło m iędzy innym i wyraz w napi
sach umieszczonych na okładkach niektórych poszytów: Städtesachen.

C. R egistratura dla spraw  wyznaniowych, szkolnych i zarządu zdrowia, 
oznaczona znakiem alfabetu „B“ i posiadająca czarny kolor grzbietów, 
gromadziła akta dotyczące spraw  wyznaniowych, kościołów i szkół 
oraz zarządu zdrowia. Akta tej reg istra tu ry  zostały podzielone na trzy 
grupy rzeczowe. W pars I gromadzono generalia spraw  wyznaniowych, 
kościołów i szkół oraz spraw y zdrowia, jako też akta personalne o cha
rakterze ogólnym, w pars II gromadzono akta specjalne kościołów 
i szkół z podziałem ich na dwie sekcje: dla wyznania ewangelickiego 
i katolickiego, w pars III gromadzono akta dotyczące różnych spraw  
wyznaniowych i szkolnych 34. R egistratura ta  przetrw ała w swej pier

33 Brak czasu nie pozwolił odtworzyć tej registratury.
34 Brak czasu nie pozwolił na przeprowadzenie prób celem odtworzenia tej 

registratury.



wotnej form ie do czasu utw orzenia osobnej reg istra tu ry  dla spraw  
zdrow ia publicznego. Reorganizacja urzędu w r. 1866 znalazła odbicie 
jedynie przez zaklejenie na poszytach dotychczasowego znaku alfabetu 
,,B“ znakam i II a, II b itd.

E. R egistratura b iura zarządu domen, oznaczona znakiem  alfabetu  „D“ 
grzbietów, gromadziła akta policyjne, budow lane i ruchu ludności. 
W registraturze tej istniał podział akt w edług powiatów i m ia s t35. 
R egistratura ta  przetrw ała przypuszczalnie aż do czasów I wojny 
światowej.

E. R egistratura b iura zarządu domen, oznaczona znakiem  alfabetu  „D“ 
i niebieskim  kolorem grzbietów, dzieliła akta na sześć grup rzeczo
wych, w Abteilung VI — akta o charakterze specjalnym . Każdy z tych 
w Abteilung II — akta dotyczące dzierżaw y m ajątków , w  Abteilung  
III — akta rachunkow e i kasowe, w Abteilung IV  — akta procesowe, 
w Abteilung V  — akta o charakterze generalnym  urzędów  czynszo
wych, w Abteilung VI — akta  o charakterze specjalnym . Każdy z tych 
działów rzeczowych został podzielony na dalsze podgrupy, a m iano
wicie: działy I, II, III, VI posiadały po cztery podgrupy, dział V 
gromadził akta w  porządku alfabetycznym . R egistratura ta  obejm uje 
akta pochodzące z la t 1750— 1940. Po r. 1935 reg istra tu ra  ta  gromadziła 
również akta dotyczące ogólnej gospodarki rolnej.

F. R egistratura biura podatków bezpośrednich, oznaczona literą  „E“ 
i żółtym kolorem grzbietów, gromadziła akta podatkowe i kasowe. 
U kładu rzeczowego tej reg istra tu ry  nie udało się ustalić ze względu na 
zbyt m ałą ilość zachowanych poszytów. R egistratura ta  przetrw ała 
przypuszczalnie aż do początków XX w., po czym została podzielona 
na trzy  registratury: biura zarządu podatków  dochodowych i kas pań
stwowych, biura zarządu podatków przem ysłow o-handlow ych oraz 
b iu ra  zarządu katastralnego.

G. R egistratura b iura zarządu lasów, oznaczona znakiem  alfabetu „F“ 
i zielonym kolorem grzbietów, gromadziła akta zarządu lasów oraz 
zarządu spławu drzewa w  Stobrawie. Akta tej reg istra tu ry  zostały 
podzielone na generalia i specjalia. G eneralia dotyczą ogólnej adm i
nistracji lasów, specjalia poszczególnych nadleśnictw . W obrębie ge
neralia i specjalia istniał podział akt na 10 grup rzeczowych: w  sectio I 
gromadzono spraw y ogólnoadm inistracyjne, w  sectio II spraw y regu
lacji ciężarów poddanych na rzecz m ajątków  państwowych, w  sectio III 
spraw y dotyczące w yrębu lasów (w dziale caput I) i spraw y kasowe 
(w dziale caput II), w sectio IV  akta drzew a wolnego od ograniczeń 
(tzw. Freiholz), w  sectio V  akta dotyczące ochrony lasów, w  sectio VI
:,r’ Szczupła ilość zachowanych akt nie pozwoliła ustalić ich układu registratural-

nego.



akta budowlane, w sectio VII akta dotyczące drzewa budowlanego, 
w sectio VIII akta dotyczące łowiectwa, w sectio IX  nie wpisano 
w repertorium  żadnych akt, w sectio X  akta dotyczące spraw  granicz
nych.
Reorganizacja Rejencji Opolskiej w  XIX i XX wieku, polegająca na 

utw orzeniu trzech wydziałów z sześciu b iuram i w wydziałach I i II, pięciu 
w wydziale III, doprowadziła do utw orzenia nowych reg istra tu r 36. W na
stępstw ie tych zmian system  reg istra tu ralny  Rejencji Opolskiej typu  
starszego w  okresie szczytowego rozwoju urzędu w XX w. uległ pewnym  
przekształceniom. R egistratura b iura prezydialnego nie uległa żadnym 
zmianom. R egistratura b iura policyjnego w ydziału I, oznaczona znakiem 
„I A“ i fioletowym  kolorem  grzbietów, gromadziła jedynie akta policyjne 
(adm inistracyjne i polityczne). R egistratura b iura gospodarki rolnej i wod
nej wydziału I, oznaczona znakiem  „ I B“ i jasnoczerwonym  kolorem 
grzbietów, gromadziła akta gospodarki rolnej i wodnej. Do reg istra tu ry  
tej przeszły w szystkie akta do niej rzeczowo należące z dawnej reg istra
tu ry  policyjnej, oznaczonej znakiem alfabetu „C“ i czerwonym kolorem 
grzbietów. W registraturze tej istnieje podział akt na trzy  grupy rzeczo
we, a mianowicie: w sectio A  gromadzono akta gospodarki rolnej, 
w  sectio B — akta gospodarki wodnej, w sectio C — akta dotyczące prze
mysłowego w ykorzystania wód i rzek. Każda z tych grup została podzielona 
na dalsze cztery podgrupy, oznaczone liczbą arabską, każda z czterech 
podgrup obejm uje kilka dalszych jednolitych grup rzeczowych, oznaczo
nych znakiem alfabetu. Znak reg istra tu ry  w ygląda przykładowo następują
co: Sectio B, caput 4 h, Nr. 35, folio 295; poszyt zatytułow any Regulierung 
des Weidenauer Wassers.

R egistratura b iura budowlanego w ydziału I, oznaczona znakiem ,,I C‘; 
i białym  kolorem grzbietów, gromadziła akta budowlane. Poprzedniki tych 
akt zostały wyłączone z dawnej reg istra tu ry  biura policyjnego oznaczo
nego znakiem alfabetu „C“.

R egistratura b iura gospodarki kom unalnej wydziału I, oznaczona zna
kiem „I D“ oraz płowym kolorem grzbietów, gromadziła akta gospodar
ki kom unalnej. Poprzedniki tej reg istra tury  zostały wyłączone z dawnej 
reg istra tu ry  b iu ra  dla spraw  ogólnopaństwowych oznaczonej znakiem 
alfabetu „A“ . W registraturze tej istniał podział akt na trzy  grupy rzeczo
we, a mianowicie: w  pars I gromadzono akta ogólne dotyczące gospodarki 
kom unalnej, w  pars II — akta .dotyczące gospodargi kom unalnej w powia
tach, w pars III akta gospodarki kom unalnej w miastach.

36 Registratury te nie powstały równocześnie z powstaniem nowych biur. Dla 
przykładu można stwierdzić, że registratura biura zarządu zdrowia powstała dopiero 
przypuszczalnie po pierwszej wojnie światowej, mimo że biuro zarządu zdrowia 
powstało już w początkach XX w.



Każda z tych grup została podzielona dalej na sekcje. Każdy z po
w iatów  oraz każde m iasto otrzym ało odrębny caput i zostało oznaczone 
osobną liczbą kolejną. Pow iaty i m iasta zostały ułożone w porządku chro
nologicznym i alfabetycznym .

R egistratura biura przem ysłowo-handlowego wydziału I, oznaczona 
znakiem  „ I E“ i ciemnoczerwonym kolorem grzbietów, gromadziła akta 
budowy kolei, przem ysłowe i handlowe. Każda z tych  grup otrzym ała 
niezależny układ registraturalny. R egistratura budowy kolei w ykazuje 
podział akt na 6 grup rzeczowych. W caput I gromadzono akta generalne, 
w caput II — akta dotyczące budowy dworców poszczególnych linii kole
jowych, w caput III — akta dotyczące budowy linii kolejowych, w ca
put IV  — akta  budowy wąskotorowych linii kolejowych, w caput V —  
akta  budowy kolei pryw atnych i w  caput VI — akta budowy kolei elek
trycznych. Układu akt przem ysłowych nie udało się odtworzyć. Registra
tu ra  ak t handlow ych wykazuje natom iast podział według powiatów i miast.

R egistratura b iu ra  zarządu zdrowia i ruchu  ludności wydziału I, ozna
czona znakiem ,,I F “ i różowym kolorem grzbietów, gromadziła teraz akta 
dotyczące ruchu ludności (decem aty oznaczone znakiem kancelaryjnym  
„I f 4“ i „I f 4 P “), akta zarządu zdrowia (decernat oznaczony znakiem 
kancelaryjnym  „I f 9“) i akta zarządu w eterynaryjnego (decernat ozna
czony znakiem  kancelaryjnym  „I f 12“). Każda z tych grup posiadała od
rębny system  znakowania akt. A kta ruchu ludności w ykazują podział na 
powiaty i m iasta. Układów akt zarządu zdrowia i zarządu w eterynary j
nego nie udało się ustalić w szczegółach ze względu na m ałą ilość zacho
wanych poszytów.

R egistratura zarządu kościołów i szkół wydziału II n ie 'u leg ła  żadnym  
zmianom. Z reg istra tu ry  tej zostały wyłączone jedynie akta dotyczące 
zdrowia publicznego.

R egistratura b iu ra  podatków dochodowych i zarządu kas państw owych 
w ydziału Illj oznaczona znakiem  ,,,III A “ oraz żółtym kolorem grzbietów, 
gromadziła akta kas państwowych, dzieląc je rzeczowo na akta generalia 
zarządu kas państwowych oraz akta specjalia kas państw owych w po
szczególnych powiatach, jak  też na akta podatków dochodowych. Zarówno 
układu akt podatków dochodowych, jak  i kas państw owych nie udało się 
odtworzyć w szczegółach ze względu na szczupłą ilość zachowanych po
szytów.

R egistratura biura zarządu podatków przem ysłowych wydziału III, 
oznaczona znakiem „III B“ i żółtym kolorem grzbietów, gromadziła w y
łącznie akta podatkowe. Układu registraturalnego tych akt nie udało 
się odtworzyć ze względu na szczupłą ilość zachowanych poszytów. Re
gistratura  biura katastralnego wydziału III, oznaczona znakiem „III C“



i żółtym kolorem grzbietów, powstała dopiero w  latach dwudziestych 
XX w. i gromadziła akta katastralne. Akta tej reg istra tu ry  zostały podzie
lone na dwie grupy rzeczowe: akta zarządu katastralnego oraz akta po
szczególnych urzędów katastralnych. W szystkie akta zostały podzielone 
dalej na 8 grup rzeczowych. W dziale I gromadzono akta dotyczące spraw  
kancelaryjnych, w dziale II spraw y dotyczące personelu, w  dziale III 
spraw y wynagrodzenia, zapomóg, rent, w  dziale IV spraw y pomiarów, 
w dziale V spraw y adm inistracji budynków zarządu katastralnego, w dziale 
VI spraw y nieruchomości, w dziale VII spraw y rachunkow e i kasowe, 
w dziale VIII różne spraw y zarządu katastralnego. Działy rzeczowe za
rządu katastralnego zostały oznaczone liczbami arabskim i od 31 do 38, 
działy urzędów katastralnych  liczbami rzym skim i. Urzędy katastralne 
zostały oznaczone liczbami od 1 do 30. Każda z tych grup została dalej 
podzielona przy pomocy znaków alfabetu a, b itd. na dalsze podgrupy. 
Znak reg istra tu ry  poszytu zarządu katastralnego wyglądał zatem następu
jąco: np.: ,,31 a“ plus określenie słowami grupy rzeczowej. Natomiast 
znak reg istra tu ry  poszytu urzędu katastralnego wyglądał np. tak: „12 — 
Krappitz, I a“ plus określenie słowami grupy rzeczowej.

R egistratura b iura zarządu domen wydziału III — oznaczona znakiem 
„III D“, nie uległa żadnej zmianie.

R egistratura biura zarządu domen wydziału III, oznaczona znakiem 
„III F “, również nie uległa żadnym  zmianom.

R egistratury  typu  topograficznego Rejencji Opolskiej charakteryzują 
ąię rzeczowym usystem atyzow aniem  zasobu aktowego przy pomocy poło
żenia akt w repozytoriach. W poszczególnych przegrodach układano okreś
lone grupy rzeczowe akt. G rupy te określano na aktach słowem Fach i licz- 

^  rzym ską oznaczającą kolejną przegrodę, W obrębie każdego Fach po
szyty otrzym yw ały kolejną liczbę (np.: „Fach V, Nr 5“). R egistratury  typu 
topograficznego obejm owały przeważnie poszyty jednego decernatu. Re
g is tra tu ry  te są kontynuacją rzeczowego układu akt reg istra tu r starszego 
typu  w tych wypadkach, kiedy nastąpiło znaczne, zmniejszenie dawnego 
zasobu akt. Znalazło to w yraz w napisach ołówkowych, umieszczonych na 
poszytach, a określających w niektórych wypadkach położenie poszytów 
w  przegrodach.

W Rejencji Opolskiej istniały następujące reg istra tu ry  typu  topogra
ficznego:

R egistratura topograficzna dla akt b iura prezydialnego została zasto
sowana i dla akt politycznych, akt personalnych niższych urzędników 
państw owych oraz dla akt dyscyplinarnych. Akta polityczne tej registra
tu ry  otrzym ały oprawę koloru żółtego i zostały zaopatrzone w  znaki re
g istratu ry  określające ich położenie w  przegrodach oraz ich registra- 
tu ralną kolejność. Registraturze tej została podporządkowana reg istra tura



biura prezydialnego; ponadto do reg istra tu ry  tej zostały włączone poszyty 
reg istra tu ry  b iu ra  dla spraw  ogólnopaństwowych i wojskowych wydziału I. 
W nowej registraturze wszystkie poszyty otrzym ały nowy układ, respek
tu jący  chronologię i rzeczowość napływ ających akt. W szczególności 
wszystkie poszyty starsze i nowsze oraz włączone otrzym ały liczbę umiesz
czoną po lewej stronie u dołu poszytów. W w ypadku istnienia kilku to
mów liczby te  są łam ane cyfrą rzymską, np. poszyt pt. Reisen S. M. d. 
Königs sowie..., t. V, otrzym ał liczbę ,,28/1“, t. VI — liczbę ,,28/11“. Po
szyty pt. Polnisch-katholische Vereine, wyłączone z reg istra tu ry  b iura dla 
spraw  ogólnopaństwowych, otrzym ały liczby ,,22/1“, „22/11“, ,,22/111“ itd., 
zależnie od ilości zachowanych w  registraturze jednostek. Poszyty perso
nalne niższych urzędników państw owych otrzym ały jedynie liczby topo
graficzne, wskazujące na miejsce ich przechowania przy zachowaniu po
rządku alfabetycznego akt.

R egistratura topograficzna dla akt decernatu politycznego b iu ra  poli
cyjnego wydziału I (decernat oznaczony znakiem  kancelaryjnym  „I a 6 P “) 
w ykazuje podział akt na 22 grupy rzeczowe, określone ich położeniem 
w przegrodach. W obrębie każdej przegrody poszyty otrzym ały kolejne 
liczby. Ponadto poszyty tej reg istra tu ry  zostały zaopatrzone w  języczki 
o jednolitym  czerwonym kolorze. Na języczkach tych  zostały umieszczone 
również znaki topograficzne poszytów obok ich tytułów . Dla przykładu 
można nadmienić, że np. w przegrodzie III j, oznaczonej na poszytach 
znakiem Fach III, znajdow ały się poszyty dotyczące partii lewicowych, 
w  przegrodzie VIII gromadżono akta dotyczące zwalczania propagandy 
kom unistycznej, w przegrodzie XX — akta dotyczące wyborów. Registra
tu ra  ta  pochodzi z okresu międzywojennego. R egistratura topograficzna 
dla akt decernatu ruchu ludności biu^a zarządu zdrowia i ruchu ludności 
wydziału I (decernat oznaczony znakiem kancelaryjnym  „I f 4 P “) cha
rakteryzuje się jedynie tym, że poszyty starsze zaopatrzone w  stare znaki 
reg istratury  zostały zaopatrzone w liczby ołówkowe, określające ich poło
żenia w przegrodach. Poszyty znajdujące się w  jednej przegrodzie otrzy
m ały jedną i tę  samą liczbę. Poszyty ułożone według tych liczb wykazują 
układ rzeczowy.

R egistratury typu bibliotecznego pojaw iły się w Rejencji Opolskiej na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. z chwilą zastosowania 
segregatorów w  pracy kancelaryjnej. Segregatory układano w  repozy
toriach systemem bibliotecznym  na podstawie liczb lub innych znaków 
rozpoznawczych, umieszczonych na ich grzbietach. W Rejencji Opolskiej 
zachowały się następujące kom plety reg istra tu r tego typu:

a) reg istra tu ra  referatu  organizacyjnego policji wydziału I, oznaczona 
znakiem kancelaryjnym  ,,I 7“, której akta otrzym ały układ rzeczowy opar
ty na liczbach dziesiętnych;



b) reg istra tura  referatu  personalnego policji wydziału I, oznaczona zna
kiem kancelaryjnym  „I 9“, której akta otrzym ały układ alfabetyczny;

c) reg istratura referatu  politycznego policji wydziału I, oznaczona zna
kiem kancelaryjnym  „I 11“, której akta otrzym ały kolejne liczby arabskie 
od 1 do 45 z zachowaniem układu rzeczowego;

d) reg istra tura  referatu  budowlanego wydziału I, oznaczona znakiem 
kancelaryjnym  „I 16“ 37;

e) reg istratura referatu  ubezpieczeń wydziału I, oznaczona znakiem 
kancelaryjnym  „I 18“, wykazuje podział na dwie grupy rzeczowe. P ierw 
sza grupa, obejm ująca ubezpieczenia, została oznaczona znakiem „V“ 
(pierwsza litera słowa Versicherung), jednostki registraturalne tej grupy 
otrzym ały kolejne liczby arabskie. Druga grupa, obejm ująca wypadki, zo
stała oznaczona znakiem „U“ (pierwsza litera  słowa Unfall), a jej jednostki 
registraturalne zostały zaopatrzone w znaki alfabetu i otrzym ały układ 
alfabetyczny;

f) reg istra tu ra  referatu  handlu wydziału I, oznaczona znakiem kancela
ry jnym  „I 22“, której jednostki otrzym ały układ rzeczowy oparty na sy
stemie liczb dziesiętnych (np.: jednostka reg istra tu ralna pt. Schutz des 
Einzelhandels otrzym ała znak ,,22“. Znak ten  jest w tej registraturze 
równocześnie znakiem kancelaryjnym , k tóry otrzym ały wszystkie jednostki 
kancelaryjne wpływające do kancelarii Rejencji Opolskiej, a dotyczące 
tego samego zagadnienia);

g) reg istra tu ra  referatu  ruchu ludności w ydziału I, oznaczona zna
kiem kancelaryjnym  ,,I 6“ , została podzielona na 7 grup rzeczowych, 
oznaczonych cyfram i rzym skim i od I do VII. Każda z tych siedm iu grup 
została dalej podzielona na dalsze podgrupy, oznaczone liczbą arabską 
(np.: jednostka reg istra tu ralna pt ."Allgemeine Geschäftsführung otrzy
mała znak reg istra tu ry  „VII-1“);

h) reg istra tu ra  referatów  zdrowia wydziału I, oznaczonych znakami 
kancelaryjnym i „I 27“ i „I 28“, w ykazuje układ rzeczowy oparty na syste
mie liczb dziesiętnych;

i) reg istra tu ra  referatu  w eterynaryjnego wydziału I, oznaczona zna
kiem kancelaryjnym  ,,129“, została podzielona na 6 grup rzeczowych, 
oznaczonych literam i alfabetu „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F “. Każda z tych 
sześciu grup została podzielona na dalsze podgrupy, oznaczone liczbami 
arabskimi. Ponadto akta o charakterze ogólnym zostały oznaczone dużą 
literą „A“, akta o charakterze specjalnym  literą „B“ (pierwsze litery  słów 
niemieckich Allgemeines i Besonderes. Znak reg istra tu ry  w  tej serii w y
gląda następująco: ,,E-2-B“ — oznacza Ausübung des Hufbeschlages — 
akta specjalne).

37 Kilka zachowanych jednostek nie otrzymało żadnych znaków registratury.



Zarówno w wydziale II, jak  i III zaczęto również pod koniec lat trzy 
dziestych XX w. stosować reg istra tu ry  tego typu  dla poszczególnych re 
feratów . Z reg istra tu r tych zachowały się w pełniejszym  stanie (ok. 2 mb 
akt) reg istra tu ra  referatu  domen włączonych po 1939 r. pod zarząd Rejen
cji Opolskiej. Jednostki aktowe tej reg istra tu ry  otrzym ały ty tu ł, nazwę do
m eny i liczbę kolejną (np.: Domäne Dzbów, Nr. 5 i ty tu ł danej sprawy).

R egistratury  typu  archiwalnego zastosowano w Rejencji Opolskiej 
dla akt pochodzenia obcego o szczególnie trw ałej wartości. W Rejencji 
Opolskiej w ystępują dwie serie reg istra tur: reg istra tu ra  dla domen otrzy
m ała nadruk w  postaci Archiv der Domänenverwaltung, reg istra tu ra  dla 
lasów — nadruk. Archiv der Forstenverwaltung. W szystkie jednostki każ
dej z tych reg istra tu r zostały zaopatrzone w kolejne liczby arabskie. Akta 
tych reg istra tu r pochodzą z lat 1770— 1944 i są pod względem praw nym  
dokum entam i dotyczącymi pom iarów ziemi i granic, są kontraktam i kupna 
i sprzedaży ziemi, recesami Komisji G eneralnej itp.

Celem zabezpieczenia orientacji w całym system ie registraturalnym  
Rejencji Opolskiej wydawano cały szereg pomocy registraturalnych. 
W okresie stosowania reg istra tu r typu  starszego najbardziej istotnymi 
pomocami registraturalnym i były reg istraturalne plany akt i repertoria 
akt. R egistraturalne plany akt były oparte na rzeczowym podziale akt 
przy pomocy symboli liczbowych lub liczbowo-alfabetycznych, umieszcza
nych po znakach pars, sectio, caput lub odpowiednich określeniach w jęz. 
niemieckim: Abteilung, Abschnitt, Teil. Każda z reg istra tu r posiadała swój 
w łasny system  znakowania akt. Na podstawie tych planów dzielących 
akta rzeczowe na grupy, podgrupy itd. sporządzano repertoria  akt dla 
poszczególnych registratur. Znaki reg istra tu ry  były ponadto umieszczane 
w  repozytoriach; poszyty oznaczone danym  znakiem registratury  wpisy
wano w odpowiednich grupach w repertorium  i umieszczano w odpowied
nich przegrodach w repozytoriach.

W okresie późniejszym przy stosowaniu reg istra tu r typu topograficz
nego, a szczególnie bibliotecznego, zaprzestano stosowania repertoriów . 
Na ich miejsce wprowadzono spisy akt znajdujących się bieżąco w re- 
gistraturze. Z chwilą zastosowania reg istra tu r typu  bibliotecznego kan
celaryjne plany akt stały się równocześnie registraturalnym i planam i akt, 
a liczby dziesiętne lub też inne znaki służyły zarówno kancelaryjnej 
klasyfikacji rzeczowej akt, jak i też registraturalnym  układom akt.

OBIEG PISMA W URZĘDZIE

Przedstawienie w ogólnych zarysach obiegu pisma w urzędzie pozwala 
dokładniej zorientować się we wzajem nym  stosunku kancelarii do re
gistratury. Wszelkie pisma adresowane do prezydenta Rejencji Opolskiej



lub jego zastępcy, jak  też pisma polecone, tajne lub poufne otw ierał sam 
prezydent lub jego zastępca. W szystkie inne pisma otw ierał do r. 1910 
przełożony gońców (Botenmeister), a po r. 1910 sekretarz biura prezydial
nego 38. Po otwarciu pismo otrzym ywało stem pel z datą wpływu. Do 
r. 1865 wszystkie pism a były wpisywane do centralnego dziennika, a na
stępnie do dzienników poszczególnych b iu r lub decernatów w porządku 
chronologicznym. Po otwarciu każde pismo było przedstaw iane prezyden
towi lub jego zastępcy, k tóry po zapoznaniu się z jego treścią umieszczał 
na nim  znak wydziału w postaci cyfry rzymskiej i znak biura w postaci 
znaku alfabetu, po czym przekazywał je dyrektorow i odpowiedniego biura. 
Dyrektorzy biur zaopatryw ali pism a w znak decernatu w postaci liczby 
arabskiej oraz sporządzali adnotacje dotyczące załatw ienia pisma. Pism a 
podzielone rzeczowo według decernatów umieszczano następnie w tecz
kach zaopatrzonych w  odpowiednie nadruki, uwidaczniające wydział, 
b iuro i decernat. Teczki te były na zew nątrz pokratkowane, a każdy 
z urzędników, przez którego ręce teczka przechodziła, był obowiązany 
wpisać swe nazwisko do odpowiedniej kratki. Następnie pism a wędrowały 
do biura dzienników, gdzie wpisywano je do odpowiednich dzienników 
i zaopatryw ano bieżącą liczbą dziennika. Zależnie od odsyłacza, na k tóry  
dane pismo powoływało się, a więc liczba dziennika, data oraz rodzaj 
sprawy, wydobywano z reg istra tu ry  na podstawie dziennika poprzedniki 
danej sprawy. Następnie pism a w ędrow ały do poszczególnych decernen- 
tów lub referentów , którzy redagowali treść odpowiedzi w  m yśl wskazówek 
lub notatek prezydenta, jego zastępcy albo też dyrektora biura. Każdy 
rękopis otrzym ywał liczbę dziennika pisma pierwotnego, datę sporządzenia 
rękopisu oraz krótką treść umieszczoną po słowie: dotyczy (niemieckie 
betrifft).

W nowszych czasach dodawano do treści również znak kancelaryjny, 
a naw et po zastosowaniu liczb dziesiętnych w registraturách odpowied
ni znak reg istra tu ry  (np. betrifft: Schutz des Einzelhandels. 1-22-16-20), 
na który należało się również powołać w  odpowiedzi. Następnie pisma 
wędrow ały do rew izji celem spraw dzenia ich treści pod względem for
m alnym  i praw nym . Po sporządzeniu czystopisów, wpisaniu treści i daty 
odpowiedzi w dzienniku i po podpisaniu pism pokój gońców zajmował się 
ich ekspedycją, przekazując odpisy i poprzedniki do registratury . W w y
padku ostatecznego zakończenia spraw y zaznaczał referen t na ostatnim  
pliku akt dotyczącym jednej i tej samej spraw y odpowiednie hasło re- 
g istraturalne, określające treść pism a i jego charakter: generalny albo 
specjalny lub też jedynie znak reg istra tu ry  (np. G. A. Krs. Kosel. Gen., co 
oznacza Grundakten, Kreis Kosel, Generalia, albo też: P. III, S. II, C. V.

38 Vide Instrukcja kancelaryjna z r. 1910.



Nr. 2). Na podstaw ie tej adnotacji umieszczonej również w  odpowiedniej 
rubryce dziennika wszywano pliki akt w registraturze do odpowiednich 
teczek. Po wprow adzeniu segregatorów podstaw ą do włączenia pliku akt 
reg istraturalnych  dojrzałego do odpowiedniej grupy rzeczowej była liczba 
dziesiętna. •

W w yniku wypowiedzianych powyżej uwag można teraz sformułować 
kilka spostrzeżeń ogólniejszych, k tóre mogą być pomocą przy porządko
w aniu zespołów aktow ych tego rodzaju, co zespół ak t Rejencji Opolskiej. 
W idzieliśmy więc, że reg istra tu ra  jest częścią składową kancelarii. Znaczna 
niezależność reg istra tu ry  od kancelarii zaznacza się w odm iennych za
daniach i form ach pracy; zadaniem  kancelarii jest bowiem klasyfikacja 
akt pod względem ich przynależności do poszczególnych wydziałów, b iur 
i decernatów, zadaniem  reg istra tu ry  jest przechowyw anie pism registra- 
tu raln ie  dojrzałych w  sposób gw arantujący ich łatw e odszukanie; dlatego 
też można mówić o system ie kancelaryjnym  i system ie registraturalnym .

System  kancelaryjny był oparty na strukturze organizacyjnej urzędu 
i ulegał zmianom równolegle ze zmianam i struk tu ry  organizacyjnej 
urzędu; system  reg istra tu ralny  nie ulegał zmianie równolegle ze zmianami 
s truk tu ry  organizacyjnej urzędu. Ulegał on zmianie jedynie wówczas, gdy 
istniejące form y reg istra turalne n ie mogły objąć wszystkich pism do niej 
przynależnych. Każdy z tych system ów posługiwał się w łasnym i pomoca
mi i znakam i rozpoznawczymi: kancelaryjnym i i registraturalnym i.

W bieżącej pracy archiw alnej nad zespołami obiektem pracy są jed
nostki registraturalne. R egistraturalne cechy zew nętrzne tych jednostek 
w inny być podstawą rzeczowego układu akt w  obecnych w arunkach. 
W łaściwe scalenie wszystkich zespołów, a za tym  ich właściwe uporząd
kowanie może nastąpić jedynie na podstawie zew nętrznych cech reg istra
turalnych  porządkowanych jednostek registraturalnych.


