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WSTĘP

W obliczu coraz większej otwartości archiwów, również archiwa wojskowe chcą nie tylko udostęp-
niać swoje zasoby, lecz także szukać dróg dotarcia do użytkownika z informacją archiwalną. Archiwa 
wojskowe, podobnie jak państwowe, stanowią element dziedzictwa kulturalnego i gwarantują zacho-
wanie ludzkiej pamięci. Wychodząc naprzeciw entuzjastom archiwalnych poszukiwań zainteresowa-
nych wojskowym zasobem, konieczne było stworzenie informatora o zasobie. Niniejszy informator jest 
pierwszą samodzielną publikacją opisującą całość zasobu Archiwum Wojskowego w Oleśnicy (AWO), 
zawierającą dane aktualne na dzień 30 czerwca 2014 r. Ostatnią publikacją ujmującą informacje o za-
sobie AWO był Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i Archiwów Rodza-
jów Sił Zbrojnych opracowany przez Kazimierza Banaszka, wydany w 2000 r. Potrzeba pojawienia się 
nowej publikacji podyktowana była dużymi zmianami w strukturze wojskowej sieci archiwalnej oraz 
przemieszczeniem i znacznym rozszerzeniem zasobu AWO. 

Charakterystyka zasobu
 Zasób Archiwum obejmuje dokumentację wytworzoną po zakończeniu II wojny światowej przez 

jednostki i instytucje wojskowe oraz materiały związane z obronnością państwa. Akta stanowią cenne 
źródło do badań historii wojskowości, nauk społecznych, gospodarczych czy też poszukiwań genealo-
gicznych. Zaznaczyć należy jednak, że jest to młody zasób, w związku z tym dokumentacja udostępniana 
jest także do celów służbowych, dla potrzeb bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych. Na stale wysokim 
poziomie pozostaje również zainteresowanie zasobem wśród osób poszukujących informacji na temat 
przebiegu swojej służby wojskowej czy zatrudnienia w strukturach wojska.  

Obecnie przepisy nakazują przekazywanie do archiwum materiałów archiwalnych z jednostek i in-
stytucji podległych w okresie do 10 lat od ich wytworzenia1. W praktyce dopływy następują dość często, 
toteż można stwierdzić, że zasób AWO jest zasobem otwartym. Zgodnie z obecnymi przepisami archiwa 
wojskowe przyjmować powinny od jednostek organizacyjnych materiały wieczystego przechowywania 
(kategorii A), jednak zasób AWO, ze względu na zmiany na przestrzeni lat przepisów i funkcji, jakie ar-
chiwa spełniały2, składa się zarówno z materiałów archiwalnych (kat. A), jak również dokumentacji pod-
legającej brakowaniu (niszczeniu) po upływie określonego okresu przechowywania (akta kat. B). Zasób 
ten jest w całości nieopracowany, toteż w oparciu o spisy akt (spisy zdawczo-odbiorcze) w Informatorze 
przedstawiono akta zarówno kategorii A, jak i B. 

1 Zarządzenie 42/MON z dn. 19 grudnia 2013 r w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania 

i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum w jednostkach organiza-

cyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; na mocy Zarządzenia 3/MON 

z dn. 02.02.2005 r. materiały archiwalne przekazywane były do Archiwum nie później niż przed upływem 15 lat od ich 

wytworzenia.
2 Archiwum Wojskowe w Oleśnicy funkcjonowało, jako jedno z kilku, tzw. wojskowych archiwów terenowych, powoła-

nych do przechowywania dokumentacji bieżącej i zabezpieczania potrzeb polskiego wojska i osób prywatnych, o czym 

mowa w dalszej części wstępu poświęconej historii Archiwum.
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Charakterystyka informatora
Część zasadnicza Informatora zawierająca dane o zasobie poprzedzona została wstępem i wykazem 

występujących w publikacji skrótów, w końcowej części natomiast umieszczono indeks nazw aktotwór-
ców, indeks geografi czny i wykaz numerów jednostek wojskowych, a całość zamykają  ilustracje wybra-
nych materiałów archiwalnych. 

Wszystkie zespoły archiwalne przechowywane w Archiwum przedstawione zostały w postaci opisów 
informacyjnych, każdy składa się z 6 punktów. Ponadto, każdemu opisowi nadano numer porządkowy 
(od 1 do 1960), określający jego miejsce w Informatorze, który jednocześnie jest numerem zespołu archi-
walnego. Niektóre z nich zawierają zamiast opisu informacyjnego określenie „vacat”. Wynika to z faktu, 
że w zasobie występują zespoły „puste”, tzn. materiały przyjęte i zaewidencjonowane pod danym nume-
rem zespołu zostały przekazane do innego archiwum bądź przeniesione do innego zespołu, na skutek 
prac porządkowych. Numerów tych nie wykorzystano do ewidencjonowania zespołów nowych, zacho-
wując ślad dla odtworzenia dziejów zespołu. 

Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych elementów opisów.
Wyśrodkowany numer opisu – numer zespołu archiwalnego.
Punkt 1. Nazwa zespołu (jednostki/instytucji), numer JW, miejsce stacjonowania.
Ze względu na wielokrotne zmiany organizacyjne, jak również miejsca funkcjonowania jednostek 

wojskowych w polskich Siłach Zbrojnych, a co za tym idzie ich częste zmiany nazw, ustalono, że nazwą 
każdego zespołu będzie ostatnia funkcjonująca nazwa instytucji przekazującej akta w przypadku jed-
nostek i instytucji nieistniejących, a w przypadku istniejących – nazwa, pod którą aktotwórca funkcjo-
nował przekazując ostatnie (najmłodsze) materiały archiwalne będące zawartością zespołu. Po nazwie 
umieszczono numer jednostki wojskowej (jeśli występuje lub możliwe jest jego umieszczenie3), następnie 
miejsce stacjonowania jednostki lub instytucji. Tutaj, podobnie, jak w przypadku nazw, pojawiają się 
wszystkie miejscowości, w których aktotwórca funkcjonował pod daną nazwą. Gwiazdkami przy na-
zwach oznaczono zespoły, które zostały użyczone do Instytutu Pamięci Narodowej, przy czym jedną 
gwiazdką (*) oznaczono zespoły w całości użyczone, dwiema (**) - użyczone częściowo. Materiały uży-
czone to przede wszystkim akta dotyczące okresu stanu wojennego, dokumenty związane z funkcjono-
waniem Układu Warszawskiego czy teczki akt personalnych żołnierzy zawodowych.

Punkt 2. Daty skrajne akt występujących w zespole.  
W związku ze specyfi ką zasobu ustalenie konkretnych dat funkcjonowania instytucji nie było moż-

liwe. Ponadto, część materiałów archiwalnych przekazywana była przede wszystkim do Centralnego Ar-
chiwum Wojskowego, co wynikało z ówczesnych przepisów. W związku z tym wiele zespołów jest nie-
kompletnych. Fakt ten powoduje, że daty funkcjonowania instytucji mogłyby wprowadzić użytkownika 
w błąd, co do faktycznej zawartości zespołu. W związku z tym uwidoczniono daty skrajne (z dokład-
nością do roku) akt występujących w zespole. W nawiasach kwadratowych, jako anteriora i posteriora, 
umieszczono daty akt nie wchodzących w główny zręb zespołu, czyli obejmujących okresy inne niż okres 
funkcjonowania jednostki. Najczęściej są to teczki akt personalnych, o czym będzie mowa niżej. 

3 Stosując się do zaleceń zawartych w rozkazie nr 1267/Org/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 grudnia 2011 r., 

w opisach jednostek wojskowych istniejących, umieszczono jedynie ich nazwy, ewentualnie historyczne numery jedno-

stek wojskowych
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Punkt 3. Liczba jednostek aktowych w zespole oraz metrów bieżących.
W punkcie tym przedstawiono liczbę jednostek aktowych (j.a.) zgodnie z ewidencją, natomiast licz-

ba metrów bieżących (m.b.) jest liczbą nieuwzględniającą akt użyczonych.  
Punkt 4. Zwięzły opis zawartości zespołu oraz historyczne nazwy aktotwórcy. 
Jak wspomniano wyżej opisy uwzględniają akta zarówno kat. A, jak i B. Przedstawiając zawartość 

zespołów oparto się na analizie spisów zdawczo-odbiorczych oraz częściowej analizie materiałów archi-
walnych. Rodzaje dokumentacji połączono w grupy, ze względu na obszerność zasobu. Dotarcie do kon-
kretnej, poszukiwanej jednostki archiwalnej możliwa jest na podstawie ewidencji dostępnej na miejscu, 
w Archiwum.

W tym punkcie również, po opisie zawartości, przedstawione zostały wszystkie historyczne nazwy 
aktotwórcy, możliwe do ustalenia na podstawie posiadanych akt, w kolejności chronologicznej, od 
pierwszej do ostatniej, wraz z datami funkcjonowania.

Punkt 5. Języki dokumentów.
Zasób AWO to w zdecydowanej większość dokumenty w języku polskim, jednak informacje o spo-

radycznie pojawiających się dokumentach i zapisach w językach obcych, przedstawiono w kolejności 
częstotliwości występowania.

Punkt 6. Pomoce wyszukiwawcze. 
Jedyną dostępną w AWO dla użytkownika formą pomocy wyszukiwawczych są obecnie spisy zdaw-

czo-odbiorcze.  
W związku z tym, że wszystkie zespoły archiwalne przedstawione są w sposób ciągły, zgodnie z ewi-

dencją, dotarcie do właściwego, poszukiwanego przez użytkownika zespołu umożliwiają indeksy: nazw, 
geografi czny i numerów jednostek wojskowych. W pierwszym z nich umieszczono wszystkie występu-
jące w Informatorze nazwy aktotwórców, zarówno aktualne, ostatnie, jak i historyczne. Usystematyzo-
wano je w grupy rzeczowe, które wynikają z nazw, nie zaś ze struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych. 
Utworzono grupy główne, które następnie podzielono na grupy szczegółowe. Zaznaczyć należy, że na-
zwy występujące samodzielnie, nie pasujące do żadnej z grup szczegółowych, zostały umieszczone na 
początku danej głównej grupy. W przypadku identycznie brzmiących nazw, dodano dla rozróżnienia 
miejscowość. Przy każdej z nazw znajduje się odsyłacz do danego opisu informacyjnego, będący jedno-
cześnie numerem zespołu. Dołożono wszelkich starań, aby użytkownik mógł posługiwać się tym indek-
sem intuicyjnie. Indeks geografi czny odsyła do miejsc stacjonowania jednostek i instytucji wojskowych, 
wykaz numerów JW zawiera natomiast wszystkie występujące w Informatorze historyczne numery jed-
nostek wojskowych.

Jak wspomniano wyżej, najczęstszym rodzajem dokumentacji, której daty wytworzenia umieszczone 
w punkcie 2. wybiegają poza okres funkcjonowania instytucji, są teczki akt personalnych. W zasobie wy-
stępują teczki personalne żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych wojska. Jest to specyfi cz-
na dokumentacja, gdyż w praktyce różne rodzaje dokumentów, dotyczących przebiegu pracy lub służby 
danej osoby, są zgromadzone w jednej teczce. O ile w przypadku pracowników cywilnych  dokumenty te 
są wytworzone najczęściej przez jednego pracodawcę, o tyle w przypadku żołnierzy zawodowych teczka 
kompletowana jest przeważnie przez kilka jednostek wojskowych, w których żołnierz służył, a na końcu 
przechowywana jeszcze przez wiele lat przez Wojskową Komendę Uzupełnień. W zasadzie należałoby 
więc traktować teczki personalne jak zupełnie odrębną, oderwaną od zespołu dokumentację, gdyż zgod-
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nie z teorią archiwalną zespołem archiwalnym nazywamy akta wytworzone przez jednego aktotwórcę. 
W tym celu stworzono kolekcję teczek akt personalnych (zespół nr 1614). Jednak przez wiele lat do-
kumentacja ta przekazywana była przez Wojskowe Komendy Uzupełnień (rzadziej jednostki wojskowe), 
w związku z tym w zespołach instytucji przekazujących była kompletowana. Informator odzwierciedla 
stan faktyczny na dany dzień, toteż teczki personalne występują tutaj jako kolekcja, ale są również roz-
siane po zespołach WKU i JW. 

Zarys dziejów Archiwum Wojskowego w Oleśnicy
Archiwa wojskowe, zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r.4, funkcjonują jako archiwa wyodrębnione. 

Przechowują one państwowy zasób archiwalny, a ich działalność opiera się na założeniach sieci archiwów 
państwowych, jednak w dużej mierze kierują się własnymi przepisami.5

Na czele sieci archiwów wojskowych stoi Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), którego dzieje 
sięgają roku 1918. Zawirowania okresu wojny spowodowały, że konieczna była odbudowa wojskowej 
służby archiwalnej. W tym kierunku działania podjęto już w roku 1944. Trzeba było ponownie zgroma-
dzić rozproszone archiwalia z okresu międzywojennego, zabezpieczyć dokumenty z okresu wojny oraz 
zacząć przyjmować dokumentację wojskową powstającą w czasie pokoju. Gromadzenia akt trwało do 
1951 r. W tym też okresie powołano do życia wojskowe archiwa terenowe.6 

Początek istnienia Archiwum Wojskowego w Oleśnicy datuje się na rok 1947, kiedy to ukazał się 
rozkaz Ministra Obrony Narodowej nakazujący stworzenie komórek archiwalnych przy okręgach woj-
skowych7. Jednakże proces ich powstawania trwał dość długo8. Dopiero w 1949 r. wyznaczono pierw-
szego kierownika.9 Od tego momentu trzeba było czynić błyskawiczne przygotowania do przyjmowania 
akt z jednostek wojskowych. Na pomieszczenia Archiwum wyznaczono piwnice budynku zajmowanego 
przez Dowództwo Okręgu Wojskowego Nr IV (DOW IV) we Wrocławiu.  

Przepisy nakazywały przyjmować do archiwum wszelką dokumentację, która szybko narastała 
i z czasem zaczęło brakować na nią miejsca. W związku z tym, w porozumieniu z CAW, rozpoczęto 
pierwszą selekcję akt. 4 listopada 1951 r. rozpoczęła pracę pierwsza komisja do brakowania. Dokumenty 
z okresu działań wojennych podlegały przekazaniu do CAW, natomiast selekcji poddano akta z okresu 
1946 - 1948.10 

Mimo to, w 1953 r. Archiwum przestało przyjmować akta z podległych jednostek z powodu braku 
wolnej przestrzeni magazynowej. Problemy lokalowe zmusiły Dowództwo Okręgu do szukania nowej 
siedziby dla Archiwum. Z tą intencją początkowo rozpoczęto remont budynku w Wołowie koło Wroc-
ławia, jednak decyzję zmieniono i zainicjowano adaptację budynku w kompleksie koszarowym przy ul. 

4 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 673 z późn. zm.), 

art. 22; 
5 Kwestię tą określał już Dekret z 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. 1951, Nr 19, poz. 149);  L. Lewando-

wicz, Rola i zadania wojskowej s u by archiwalnej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” Nr 1, 1969, s. 10.
6 E. Młynarska - Kondrat, Z. Kozak, Archiwa okr gów wojskowych i rodzajów si  zbrojnych w wojskowej sieci archiwalnej, 

„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” Nr 19, 1996, s. 6 - 7. 
7 Rozkaz organizacyjny nr 218/org. z 1 października 1947 r.; E. Zabłocki, Dwadzie cia lat Archiwum l skiego Okr gu 

Wojskowego, „Biuletyn...”, Nr 2, 1970 r., s. 132-133.
8 10 czerwca 1948 r, ukazał się rozkaz nakazujący sformować archiwa również przy dowództwach Marynarki Wojennej 

i Wojsk Lotniczych; E. Młynarska - Kondrat, Z. Kozak, dz. cyt., s. 9.
9 Rozkaz DOW IV nr 625 z 20 maja 1949 r.; E. Młynarska - Kondrat, Z. Kozak, dz. cyt., s. 9; E. Zabłocki, dz. cyt., s. 132
10 E. Zabłocki, dz. cyt., s. 134-135.
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Mieszczańskiej 25 we Wrocławiu, w rozwidleniu kanałów Odry. Przeniesienie do nowej siedziby nastą-
piło w 1954 r. Nowe pomieszczenia magazynowe w budynku o powierzchni 978 m3 wraz z częścią biu-
rową zostały przystosowane do wymagań Archiwum w stopniu zadowalającym i całkowicie zaspakajały 
jego ówczesne potrzeby. Magazyny na akta już posiadane wyposażono w metalowe regały, a w pozosta-
łych ustawiono nowe regały drewniane. Do ponownego przyjmowania akt z jednostek przystąpiono we 
wrześniu 1954 r.  

W tym samym roku zmniejszono liczbę okręgów wojskowych. Okręg Wojskowy nr IV zmienił na-
zwę na Śląski Okręg Wojskowy (ŚOW), stąd też Archiwum DOW Nr IV przemianowano na Archi-
wum Śląskiego Okręgu Wojskowego.11 

W 1966r. przeprowadzono remont Archiwum z jednoczesną adaptacją kolejnych dwóch pomiesz-
czeń. Zainstalowano nowe oświetlenie jarzeniowe oraz poprawiono warunki pracy dla personelu. W la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych działalność instytucji przebiegała planowo i bez zakłóceń. 
Konsekwentnie kontynuowano procesy selekcji, przyjmowania akt zgodnie z harmonogramami oraz 
realizacji kwerend osobowych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, w związku z przemianami polityczno-ustrojowymi, Sztab Ge-
neralny WP podjął działania zmierzające do restrukturyzacji armii, obejmujące również archiwistykę 
wojskową. W 1990 roku w wyniku utworzenia Krakowskiego Okręgu Wojskowego z dotychczasowego 
podporządkowania ŚOW wyłączono jednostki stacjonujące w województwach częstochowskim i kato-
wickim. W tym czasie przy Krakowskim Okręgu Wojskowym utworzono również archiwum. Jednocześ-
nie wszystkie archiwa wojskowej sieci archiwalnej, zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego,12 
podporządkowano bezpośrednio szefowi Centralnego Archiwum Wojskowego jako fi lie CAW.13 

Kolejna restrukturyzacja Sił Zbrojnych mająca związek m.in. z ujednoliceniem struktur organiza-
cyjnych Wojska Polskiego z Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO) spowodowała, że na terenie Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego szereg jednostek wojskowych uległ rozformowaniu. Fakt ten zaowocował 
wydaniem przez Ministra Obrony Narodowej zarządzenia14, na mocy którego rozpoczęto przyjmowanie 
przez Archiwum całości dokumentacji wytworzonej przez likwidowane jednostki, włącznie z dokumen-
tacją niearchiwalną. W wyniku zaistniałej sytuacji rezerwa powierzchni magazynowej uległa znacznemu 
zmniejszeniu. 

W lipcu 1997 r. miała miejsce powódź, która nie ominęła również budynków Archiwum. Spowo-
dowała ona zalanie 100% powierzchni budynku do wysokości 80-100 cm na zewnątrz oraz 40-50 cm 
wewnątrz. W jej wyniku zniszczeniu uległa część wyposażenia, natomiast dokumentację udało się ura-
tować. Mimo to akta znajdowały się w pomieszczeniach o dużej wilgotności i wysokim poziomie zanie-
czyszczeń, co stwarzało dla nich zagrożenie. Bezpośrednio po fali powodziowej przystąpiono zatem do 
odkażania i porządkowania zalanych powierzchni budynku, żeby jak najszybciej zabezpieczyć zbiory 
archiwalne przed degradacją. 

11 Tamże, s. 138.
12  Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 090/Org. z dnia 01.11.1990 r. 
13 ówczesna nazwa: Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego Filia Nr 4 Centralnego Archiwum Wojskowego
14  Zarządzenie nr 43/MON z dnia 30 września 1996 r.  w sprawie szczególnych zasad zabezpieczania zasobów archiwalnych 

w resorcie obrony narodowej
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W marcu 2000 r. ukazała się Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian w sieci ar-
chiwów wojskowych15. Na jej mocy archiwa okręgów wojskowych podporządkowano organizacyjnie 
Dowództwu Wojsk Lądowych. Archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego przemianowano na 
Archiwum Wojsk Lądowych, natomiast pozostałe archiwa stały się fi liami tejże instytucji, stąd też we 
Wrocławiu odtąd funkcjonowała Filia Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych. 

Dnia 16 września 2005 roku Minister Obrony Narodowej wyznaczył nowe miejsce funkcjonowania 
instytucji. Filia Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych miała zostać przeniesiona o około 30 km - z Wroc-
ławia do Oleśnicy.16 Planowana zmiana lokalizacji została zakończona 1 czerwca 2007 roku. Realizacja 
przeprowadzki oraz przewiezienia sporego zasobu wymagała od kierownictwa i pracowników ogromne-
go wysiłku, jednak przedsięwzięcie to miało zapewnić odpowiednie warunki dla materiałów archiwal-
nych, gdyż budynki przystosowano specjalnie do ich przechowywania.

Jednocześnie, w 2005 r. podjęto decyzję o reorganizacji wojskowej sieci archiwalnej17. W wyniku 
przekształceń Filia Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych w Oleśnicy miała za zadanie przejąć całość do-
kumentacji zlikwidowanego archiwum przy byłym Krakowskim Okręgu Wojskowym, funkcjonującym 
jako Filia Nr 3 Archiwum Wojsk Lądowych oraz całą dokumentację nieistniejących wówczas jednostek 
i instytucji wojskowych znajdującą się w Archiwum Wojsk Lądowych w Warszawie. Przyjmowanie akt 
z rozformowanych archiwów trwało od 10 lutego do 1 sierpnia 2010 roku. Zasób Archiwum w przecią-
gu kilku miesięcy wzrósł dwukrotnie. 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 14.05.2010 r.18 w sprawie zmian organizacyjnych i eta-
towych w archiwach wojskowych, z dniem 1 sierpnia 2010 roku przemianowano Filię Nr 2 Archiwum 
Wojsk Lądowych na Archiwum Wojskowe w Oleśnicy.

Archiwum mieści się obecnie w dwóch budynkach zespolonych łącznikiem, o całkowitej powierzch-
ni użytkowej 5787,89 m2. Powierzchnia magazynowa wynosi 4220 m2. Magazyny wyposażone są w no-
woczesne regały kompaktowe o powierzchni półek 24 360 m.b., posiadają również system klimatyza-
cji zapewniający odpowiednie dla archiwaliów warunki przechowywania. W Archiwum funkcjonuje 
również System Sygnalizacji Włamania i Napadu, system kontroli dostępu i telewizji przemysłowej oraz 
system Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Obiekt spełnia wymogi dotyczące przechowywania i zabezpieczania 
materiałów archiwalnych, jak również w zakresie przepisów określonych w ustawie o ochronie informa-
cji niejawnych19

Podążając za nowoczesnymi rozwiązaniami w działalności archiwalnej, zmierzającymi do jak najlep-
szego zabezpieczenia bezcennego zasobu, w 2008 roku zaopatrzono Archiwum w  komorę fumigacyj-
ną20 o pojemności 50 m3 przeznaczoną do dezynfekcji akt.   

Osobami funkcyjnymi Archiwum obecnie są: w kierownictwie - dyrektor i zastępca dyrektora oraz 
kierownicy sekcji i pełnomocnik dyrektora do spraw ochrony informacji niejawnych. Dyrektor Archi-

15 Rozkaz Szt. Gen. WP Nr PF 15/Org z dn. 11.02.2000 r.
16 Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr Z-45/Org./P5 z dnia 16.09.2005 r.
17 Zarządzenie Nr  5/MON z dnia 3 marca 2005 r.  w sprawie organizacji wyodrębnionych jednostek organizacyjnych pod-

ległych lub nadzorowanych przez Ministra obrony Narodowej oraz zakresu ich działania
18  Decyzja Nr Z-34/Org./SSG/P-1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2010 r.
19 Dz. U. 1999, Nr 11, poz. 95 (aktualne przepisy: Dz. U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228)
20 Urz dzenie do dekontaminacji materia ów archiwalnych, wykorzystuj ce proces dezynfekcji za pomoc  gazu typu S – 

mieszanina tlenku etylenu i dwutlenku w gla - w celu usuni cia lub zniszczenia drobnoustrojów. 
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wum podlega bezpośrednio dyrektorowi Centralnego Archiwum Wojskowego. Dyrektorowi bezpośred-
nio podlegają:

zastępca dyrektora; 
kustosz - kierownik sekcji nadzoru archiwalnego;
starszy  archiwista - kierownik sekcji ewidencji i przechowywania zasobu;
kustosz - kierownik sekcji opracowania, udostępniania i kwerend;
pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych. 
Zasób AWO wynosi ponad 13 tyś. m.b. (prawie 700 tyś. j.a.). W ewidencji widnieje 1960 zespołów 

archiwalnych. 

Zasady udostępniania
Materiały archiwalne w AWO udostępniane są obecnie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących 
się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz. 1161). W oparciu o niniejsze rozporzą-
dzenie, jak również art. 17 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14.07.1983 
r. (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 673 ze zm.) materiały archiwalne udostępniane są po upływie 30 lat od 
ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Archiwum 
udostępnia materiały archiwalne w Pracowni Udostępniania Akt. Zgodę na wgląd do akt wydaje Dy-
rektor Centralnego Archiwum Wojskowego. Warunkiem skorzystania z zasobu jest przesłanie na adres 
CAW wniosku o udostępnienie, określając cel badań, zakres tematyczny i chronologiczny poszukiwanej 
dokumentacji, jak również załączając pismo polecające z uczelni lub innej instytucji potwierdzające pro-
wadzenie badań. 

Po otrzymaniu odpowiedzi pozytywnej zainteresowany ustala z Archiwum termin wizyty. Użytkow-
nik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem udostępniania materiałów archiwalnych w AWO. 
Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówienia wyszukiwane są przez użyt-
kownika samodzielnie na podstawie dostępnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Pracownicy ar-
chiwum udzielają użytkownikom ogólnych informacji o zasobie i zasadach udostępniania.

Materiały archiwalne zawierające informacje niejawne udostępnia się za zgodą Ministra Obrony 
Narodowej, warunkiem wglądu do nich jest posiadanie odpowiednich upoważnień zgodnie z Ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228).

Zasób AWO jest zasobem nieopracowanym, w związku z tym sygnatura materiałów archiwalnych 
składa się z następujących elementów oddzielonych od siebie ukośnikami: numer spisu akt (spisu zdaw-
czo-odbiorczego), rok, w którym dana dokumentacja została przekazana do Archiwum, liczba porząd-
kowa teczki na spisie (pozycja). 

W pracowni udostępniania z zasobów archiwum korzystają również przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych, w ramach swoich statutowych zadań. Archiwum udostępnia dokumentację instytucjom, 
które przekazały akta do archiwum, jak również innym organom, np. Żandarmerii Wojskowej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Instytutowi Pamięci Narodowej.

Archiwum na podstawie wniosku wykonuje także kwerendy (poszukiwania archiwalne) dla insty-
tucji i osób prywatnych. Pracownicy archiwum wyszukują wskazane informacje i wydają odpowiednie 
zaświadczenia, wyciągi czy kserokopie w oparciu o przechowywane akta. Odpowiedź przesyłana jest na 
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wskazany przez wnioskującego adres. Wniosek w sprawach osobowych powinien zawierać pełne dane 
osobowe (imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia), okres służby lub pracy w wojsku, pełne dane na 
temat miejsca służby lub pracy (nazwa lub numer jednostki wojskowej, nazwa instytucji, miejsce sta-
cjonowania), jak również cel, dla którego dana informacja jest potrzebna. W przypadku występowania 
w imieniu osób trzecich wymagane jest dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa (upoważnienia). 
Wniosek powinien być podpisany i przesłany pocztą na adres archiwum.  

Małgorzata Puchała

Adres korespondencyjny:

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica

www.awo.wp.mil.pl, awo@wp.mil.pl

Dyrektor
cz.p.o. ppłk Janusz DUDZIK

Numery telefonów:
Centrala :  71 / 766 57 55, CA MON 66 57 55

Pracownia Udostępniania Akt:  71 / 766 57 60, CA MON 66 57 60
Informacja Archiwalna:  71 / 766 57 77, CA MON 66 57 77


