
  
 

Przemysł naftowy w Galicji do 1918 r. w świetle akt Namiestnictwa 
Galicyjskiego we Lwowie 

 
Volodymyr Dolinovskyi1 

 

Streszczenie: Akta przechowywane w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym 
Ukrainy we Lwowie mają podstawowe znaczenia dla badań nad problematyką przemysłu 
naftowego w Galicji. Na szczególną uwagę zasługuję największy zespół w archiwum – 
fond 146: Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie, zawierający akta władz centralnych Galicji. 
W zespole tym zachował się bogaty zbiór materiałów reprezentujących różne aspekty rozwoju 
przemysłu naftowego. Dotyczyły one kwestii występowania nafty w Galicji, nabycia  
i eksploatacji działek roponośnych, wydobywania i przerabiania ropy naftowej, budownictwa  
i funkcjonowania szybów oraz rafinerii. Cenne są informacje na temat stanu kopalń nafty  
w Galicji, zwłaszcza pod względem spełniania warunków technicznych, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa pracy. Ważne miejsce posiadają akta przedstawiające 
kwestie tworzenia infrastruktury przemysłowej, m.in. budowy i utrzymania naftociągów, 
budowy magazynów, połączenia kolejowego z zakładami. W aktach znaleźć można także 
informacje o założeniu i działalności w Galicji krajowych i zagranicznych naftowych 
towarzystw i spółek akcyjnych. Interesującymi są również materiały dotyczące rozwoju ruchu 
robotniczego. 
 
Słowa kluczowe: akta Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie, nafta, przemysł naftowy, 
kopalnie, naftowe towarzystwa i spółki akcyjne. 

 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie jest najstarszym i jednym  

z najbogatszych w źródła historyczne archiwów na Ukrainie. Zasób tego archiwum obecnie 

obejmuje ponad 1 milion jednostek archiwalnych (około 12 tys. m. b. akt). Materiały te 

stanowią niewyczerpalne źródło informacji pozwalających na prowadzenie badań nad dziejami 

politycznymi, kulturalnymi, społecznymi oraz gospodarczymi nie tylko Ukrainy i Polski, ale 

też i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Centralne Państwowe Archiwum 

Historyczne Ukrainy we Lwowie 2005).  

Niniejszy tekst ma na celu prezentację najważniejszych materiałów dotyczących 

problematyki przemysłu naftowego w Galicji czasów zaboru austriackiego. Do analizy 

wybrano największy zespół w archiwum: fond 146 – Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie, 

w którym zgromadzone są akta władz centralnych Galicji (Dziadzio, Mataniak 2018: 137–167; 

Ślusarek 2014: 163–174). W fondzie tym wyodrębniono łącznie 198689 jednostek 
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archiwalnych, które zgrupowane są w 109 mniejszych seriach, zwanych opisami. Duża ilość  

i szeroki zakres tematyczny akt pozwalają na stwierdzenie, że jest to niewyczerpalne źródło do 

badań nad przeszłością zaboru austriackiego. Akta dotyczące kwestii przemysłu naftowego 

znajdują się w 19 opisach. Zachowana dokumentacja po części została wykorzystywana przez 

badaczy zajmujących się problematyką rozwoju przemysłu naftowego i ruchów robotniczych 

w Galicji (Grytsak 1986; Hrytsak 2006; Khonihsman 1958; Khonihsman 1971; Makitra, 

Semenyuk 2013: 108–118; Najdus 1960: 123–150). Studium ma charakter źródłoznawczy  

i zostało przygotowane na podstawie inwentarzy archiwalnych i przeprowadzonej kwerendy  

w wybranych jednostkach archiwalnych. 

Opis 1 zawiera dokumenty związane z kształtowaniem się władz i podziału 

administracyjnego Galicji oraz ustanawianiem nowych praw. Pomiędzy tymi aktami znaleziono 

akta dotyczące utworzenia galicyjskiej dyrekcji do spraw wydobycia i sprzedaży nafty (ropy 

naftowej) datowane na 1792 r. (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 1, s. 194).  

W opisie 4, zawierającym akta Wydziału Prezydialnego galicyjskiego Gubernium, 

zachowała się cała grupa spraw o nazwie „Akta dotyczące sytuacji przemysłu naftowego  

w Galicji” z lat 1861–1913 (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 4, s. 3411–3422). Znaleźć tam można 

rozporządzenia, sprawozdania, raporty, korespondencję, odezwy, relacje, projekty ustaw i inne 

materiały dotyczące kwestii organizacji przemysłu naftowego. Dotyczyły one m.in. 

postępowania i nadzoru technicznego przy wydobywaniu nafty, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, budownictwa kopalń i bezpieczeństwa osób pracujących na nich. 

Zachowały się również wyniki kontroli zakładów destylacji i magazynowania ropy naftowej  

w powiatach drohobyckim i gorlickim, zwłaszcza w kontekście spełniania warunków 

technicznych. Celem utrzymywania ścisłej ewidencji i kontroli tych zakładów, żądano 

przedstawienia relacji na temat opracowania generalnego planu i rejestru rurociągów oraz 

zbiorników na ropę. Dużo miejsca poświęcono kwestii zanieczyszczenia wód publicznych 

przez odpady powstające przy produkcji wyrobów naftowych oraz instalacji urządzeń 

ochronnych dla zabezpieczania rzek i cieków wodnych przed ewentualnym gwałtownym 

zalaniem ropą. Cenne są zachowane plany szybów naftowych oraz szkice sytuacyjne. 

Interesujące dla badacza są projekty dotyczące opodatkowania nafty oraz taryfy celne. 

Zachowała się również korespondencja między Wydziałem Krajowym a Namiestnictwem  

w sprawie podania przez starostwa lub powiaty, na terenie których istniały kopalnie nafty 

(Bohorodczany, Brzozów, Dolina, Drohobycz, Gorlice, Grzybów, Jasło, Kołomyja, Kałusz, 



  
Krosno, Lisko, Sanok i inne) wiadomości statystycznych o stanie kopalni w latach 1879–1888. 

Poza tym znajdziemy też dane statystyczne o ilości robotników zatrudnionych  

w przedsiębiorstwach borysławskiego zagłębia naftowego.  

Z akt opisu 4 dowiadujemy się też o otwarciu nowych szybów, np. „Litwa”, „Wilno”, 

„Oil City” w Tustanowicach. W raportach odnotowywano informacje o szkodach 

spowodowanych przez celowe wypuszczenie ropy ze zbiorników i podpalanie nafty, 

wypadkach psucia urządzeń w kopalniach, nieszczęśliwych wypadkach w szybach. 

Wymieniono też przypadki pożarów, m.in.: w kopalni w Słobodzie Rungurskiej (17–

18 kwietnia 1881 r.), w szybie „Laura” firmy Berhand Goldstein w Tustanowicach (17 grudnia 

1909 r.), zbiornikach na ropę „Galicyjskiego Towarzystwa dla Transportu i Magazynowania 

Ropy” w Bani Kotowskiej koło Borysławia (16–19 września 1909 r.). W związku z tymi 

wydarzeniami mówiono o konieczności prowadzenia przez policję kontroli celem lepszego 

nadzoru nad eksploatacją szybów naftowych. Podejmowano też decyzje w sprawie budowy 

nowych zbiorników na ropę.  

Intensywne wydobycie ropy i trudności w jej sprzedaży spowodowały, że zbiorniki były 

przepełnione. Wskutek tego pozostałe ilości ropy były po prostu wylewane, tworząc nierzadko 

całe jeziora, dość często podpalane. W celu zmniejszenia wydobycia ropy niektórzy 

przedsiębiorcy posuwali się nawet do niszczenia szybów (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 4, 

s. 3413, k. 137). Wyjściem z tej sytuacji było udzielenie subwencji na budowę dodatkowych 

zbiorników oraz rafinerii.  

W aktach zgrupowanych w opisie 4 znaleźć można także informacje o założeniu  

i działalności w Galicji naftowych towarzystw akcyjnych, takich jak: „Galicyjsko-Karpackie 

Towarzystwo Naftowe Mac Garwey’a i Bergheima” (z udziałem kapitału amerykańskiego), 

„Austriackie Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Naftowego”, towarzystwa akcyjne 

„Borysław”, „Dziedzice”, „Schodnica”, „Trzebinia”. Prócz spółek akcyjnych działały też inne 

prywatne firmy.  

Wspomnieć należy również o aktach dotyczących nabycia gruntów przez właścicieli 

kopalń lub odbenzyniarni (rodzaj rafinerii). Nierzadko grunta te przejmowane były od 

miejscowej ludności bez zapewniania należnych odszkodowań. 

Materiały zachowane w opisie 4 dotyczą także rozwoju ruchu robotniczego, zwłaszcza 

tworzenia towarzystw robotniczych i udziału robotników w mityngach politycznych 

(CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 4, s. 3621, k. 252–255; s. 3623, k. 75; o. 25, s. 483, k. 3). 



  
Zachowały się też raporty, telegramy szyfrowe, relacje pisemne, sprawozdania, korespondencja 

oraz inne akta na temat strajków robotników naftowych w Borysławiu i powiecie krośnieńskim 

latem 1904 r. (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 4, s. 3771–3775). W sposób szczegółowy opisany 

jest powszechny strajk robotników naftowych w Borysławiu w czerwcu–lipcu 1904 r. 

Domagali się oni wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy na kopalniach i zapewnienia 

należnych warunków socjalnych. Liczba strajkujących ciągle powiększała się i wynosiła ponad 

2 tys. osób. Z powodu różnych gróźb i napadów na kopalnie, podjęto decyzję o wzmocnieniu 

posterunków żandarmerii i wysłaniu wojska dla strzeżenia zbiorników i rurociągów. Działania 

te okazały się jednak niewystarczające dla ochrony przedsiębiorstw (CPAHUL, f. 146: NGwL, 

o. 4, s. 3421, k. 60). 

Tematu strajków robotników naftowych w powiecie drohobyckim dotyczą również 

materiały przechowywane w opisie 8 (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 8, s. 62–63, 313, 342, 345). 

M.in. są tutaj doniesienia komisarza powiatowego w Borysławiu zawierają informację  

o wypadkach podpalania szybów przez robotników uczestniczących w strajku z 1904 r.  

W tym opisie znajdują się też korespondencja między Namiestnictwem i starostwem  

w Drohobyczu w sprawie zamknięcia rafinerii firmy „Bracia Händel” (1904) oraz materiały 

dotyczące skargi towarzystwa naftowego w Galicji na nadużycia ze strony władz miejscowych 

z prośbą o założeniu posterunku policji na obszarze Borysławskiego zagłębia naftowego (1918) 

(CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 8, s. 408, 2722). 

W opisie 6 zachowała się tajna dokumentacja (grupa G – „Geheime”) Prezydium 

galicyjskiego Gubernium. W fascykułach tych znajdują się też oddzielne akta dotyczące 

rozwoju przemysłu naftowego. Wśród nich można znaleźć pismo ministerstwa spraw 

wewnętrznych we Wiedniu do Namiestnictwa w sprawie założenia w Galicji Towarzystwa 

Naftowego im. Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda I (wiadomość ta była zamieszczona  

w gazecie „Węgierski Przemysł Górniczy”) oraz przesłane do starostwa w Starym Samborze 

zarządzenie Namiestnictwa nakazujące o weryfikację tej informacji (1908) (CPAHUL, f. 146: 

NGwL, o. 6, s. 111, k. 99–102). Interesujące są też raporty starostw w Brzozowie i Limanowej 

w sprawie nadzoru nad działalnością angielskich i francuskich przedsiębiorstw naftowych  

w Brzozowie, Gumniskach, Grabownicy Starzeńskiej oraz Sowlinach (1915) (CPAHUL, f. 146: 

NGwL, o. 6, s. 118, k. 208, 229–231, 289–290, 687). Zachował się również raport krajowego 

komendanta żandarmerii w Czerniowcach z roku 1918 zawierający informacje o 16 tysiącach 

galicyjskich robotników zatrudnionych w przemyśle naftowym (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 6, 



  
s. 121, k. 1945).  

Dokumentacja dotycząca spraw naftowych występuje również w opisie 7. Jest to 

korespondencja między galicyjskim Gubernium (a także Namiestnictwem), Ministerstwem 

Spraw Wewnętrznych, Wydziałem Krajowym we Lwowie, Prezydium ck. Wyższego Sądu 

Krajowego we Lwowie, urzędami podatkowymi. Dotyczyła ona m.in. kwestii występowania 

nafty w Galicji (1841), projektów zmian przepisów Komisji Krajowej dla Spraw Górnictwa  

i inspekcji przemysłu naftowego (dołączone zostały statut tej komisji oraz wykaz 

przedsiębiorstw naftowych w latach 1885–1888), wystąpień antysemickich w kopalniach 

naftowych w Schodnicy (1897) (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 7, s. 2348, 4371, 4689). 

Wśród dokumentacji zgromadzonej w opisie 23 na naszą uwagę zasługują 

korespondencja, kosztorysy oraz inne materiały dotyczące infrastruktury przemysłu naftowego 

w latach 1886–1919 (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 23, s. 36, 88, 282, 401, 428, 450-453, 456, 

457, 465, 468, 541, 543, 546, 570, 602, 649, 701, 702, 705, 1321, 1325, 1394, 1560, 1561, 

1564, 1566, 1718, 1846, 1857, 2765, 2766, 4174, 4292, 4982, 5825, 6225, 6226). Zachowane 

materiały w sposób szczegółowy przedstawiają kwestie budowy i utrzymania naftociągów  

w Borysławiu, Dobrohostowie, Kołomyi, Kosmaczu, Modryczu, Truskawcu, Tustanowicach  

i innych. Znaleźć tutaj można akta sprzedaży działek gruntowych pod budowę zakładów do 

przerabiania nafty, projekty i plany budowy magazynów i zbiorników na ropę naftową, 

laboratorium oraz budynków gospodarczych przy rafinerii w Drohobyczu. Poza tym  

w korespondencji między przedsiębiorstwami naftowymi i zarządami kolejowymi występował 

temat budowy połączenia kolejowego z rafineriami (np. w Nadwornej, Rychcicach, Trzebini). 

Część jednostek zawiera plany sytuacyjne stacji kolejowych i projekty związane z budową  

w ich sąsiedztwie osobnych zbiorników na ropę (Brody, Chodorów, Kołomyja, Kraków, 

Przemyśl, Rawa Ruska i inne).  

Kwestii infrastruktury przemysłu naftowego dotyczą również osobne jednostki, 

znajdujące się w opisie 57. Zawarta w nich dokumentacja z lat 1897–1908 to m.in. 

rozporządzenia Wydziału Krajowego we Lwowie oraz korespondencja ze starostwami  

w sprawie wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na instalację naftociągów pod drogami  

i torami kolejowymi oraz projekty tych instalacji (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 57, s. 632, 639 

660, 693, 694, 703, 710, 722, 744).  

W opisie 62 przechowywana jest dokumentacja dotycząca wydawania zezwoleń na 

budowę rafinerii oraz zakładów destylacji ropy w Galicji (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 62, 



  
s. 584–588, 843). Szczególnie interesujące są sprawozdania inspektora przemysłu ogólnego dla 

Galicji i Bukowiny oraz inspektorów w Krakowie, Lwowie i Stanisławowie z lat 1884–1890  

i 1902 na temat rozwoju przemysłu naftowego (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 62, s. 97–104.).  

Korespondencja, protokoły, wiadomości statystyczne, kosztorysy, rachunki, przepisy  

i plany techniczne oraz inne materiały dotyczące budowy i eksploatacji obiektów 

gospodarczych oraz zbiorników na ropę w miejscowościach powiatu drohobyckiego (1909–

1914) spotykamy również w opisie 68 zespołu Namiestnictwa (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 68, 

s. 3378–3406). 

W opisach 25, 25a, 58 i 70 zgromadzono materiały dotyczące założenia i działalności 

krajowych i zagranicznych towarzystw naftowych i spółek akcyjnych. Znaleźć tu można statuty 

towarzystw, wykazy towarzystw i ich członków, zestawienia statystyczne, protokoły zebrań, 

sprawozdania finansowe itp. Zachowała się dokumentacja następujących towarzystw i spółek: 

Towarzystwo Wiertników „Wiertacze”, towarzystwo robotników naftowych „Pomoc 

Wzajemna” w Borysławiu, „Borysławskie Towarzystwo dla Transportu i Magazynowania 

Ropy” we Lwowie, „Izba naftowa” we Lwowie, „Towarzystwo dla Przerabiania Nafty”, 

„Przemysł Naftowy” w Drohobyczu, „Borysławskie Towarzystwo Naftowe”, „Towarzystwa 

Nafciarzy” w Borysławiu, „Galicja”, towarzystwo naftowe w Iwoniczu (Societe nouvole des 

petroles d’Ivonicz), „Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe” w Gliniku Mariampolskim, 

„Ropa”, „Galicyjska Bazy Naftowa”, „Trzebinia”, towarzystwa naftowe w Kołomyi  

i Stanisławowie, filia towarzystwa „Companie Austro-Belge de Petrole in Brüssel” w Stryju, 

Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego w Trzebini, „The Petroleum Company Limited”  

w Londynie i jego filie we Lwowie i Stryju, „Renta Naftowa”, „Beskid”, „Pierwsza Galicyjska 

Spółka Akcyjna dla Przemysłu Naftowego” we Wiedniu, „Związek Galicyjskich  

i Bukowińskich Rafinerii Nafty”, „Związek Techników Wiertniczych”, „Spółka Urzędników 

Przedsiębiorstw (firm) Naftowych Galicji”, „Związek Producentów Naftowych w Galicji”, 

„Spółka Przemysłowców Naftowych”, „Lwowska Spółka Naftowa”, „Spółki Akcyjnej dla 

Przemysłu Naftowego” w Trzebini i inne (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 25, s. 398, 469, 891, 

1032, 1431, 1433, 1642, 2490, 2561, 2584, 3198; o. 25 a, s. 94; o. 58, s. 241–243, 1373, 1849–

1859, 1905, 2599, 2631–2633; o. 70, s. 97–100, 103, 139, 150, 151, 154, 160, 162, 184, 197, 

198, 226, 228). 

Podejmowanego przez nas tematu o rozwoju przemysłu naftowego dotyczą również 

osobne jednostki archiwalne z opisów 33 oraz 51 b. Zawarta w nich jest korespondencja z lat 



  
1902–1907 między Namiestnictwem galicyjskim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, 

starostwami w Drohobyczu i Gorlicach. Poruszano tam następujące sprawy: anonimowe 

doniesienia mieszkańców wsi Hubice odnoście przekazania gromadzkich działek gruntowych 

firmie naftowej „Lewakowski i Kompania”, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie 

kopalni i przedsiębiorstw w Borysławskim zagłębiu naftowym (1904–1906), protestu 

Karpackiego Towarzystwa Naftowego w Gliniku Mariampolskim odnośnie nałożenia 

dodatkowego podatku (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 33, s. 2123 a, 3260; o. 51 b, s. 151).  

Sprawy dotyczące przemysłu naftowego są bogato reprezentowane w opisie 55 

(CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 55, s. 3, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 28-32, 34-36, 38, 39, 42, 44, 45, 

48, 52, 53, 55, 59, 61–63, 65–67, 70, 71, 73, 74, 76-81, 83, 84, 86-92, 94–97, 99–101, 103–

109, 111, 113, 114). Pochodząca z lat 1860–1900 dokumentacja przedstawia różne aspekty 

funkcjonowania przemysłu naftowego. Ważne miejsce wśród tych akt zajmują m.in. 

rozporządzenia Namiestnictwa, raporty Krajowej Dyrekcji Skarbu, urzędów podatkowych, 

korespondencja ministerstwa spraw wewnętrznych, Wyższego Sądu Krajowego i Wyższego 

Urzędu Górniczego we Lwowie, władz powiatowych w sprawie eksploatacji bogactw 

naturalnych w Galicji, prowadzenia badań geologicznych celem poszukiwania złóż ropy 

naftowej, odszkodowań dla gmin za przejęte działki gruntowe i wiercenia na nich szybów, 

budowy magazynów na ropę oraz naftociągów, materiały w sprawie wydawania zezwoleń na 

prowadzenie prac rozpoznawczych i budowlanych. Kwestii tej dotyczą też akta protestów gmin 

lub pojedynczych właścicieli odnośnie zabrania gruntów.  

Obszerną jest korespondencja między powyższymi instytucjami w sprawie odwołań 

przedsiębiorców górniczych i naftowych od kar nakładanych przez Namiestnictwo za łamanie 

prawa eksploatacji bogactw naturalnych, protestów przedsiębiorców naftowych odnośnie 

ograniczenia praw wiercenia nowych szybów i eksploatacji działek roponośnych oraz  

w kwestiach podatkowych, w tym też prośby przedsiębiorców o niesprzedawaniu majątków na 

licytacji z powodu niepłacenia podatków, materiały dotyczące nałożenia sekwestru na 

przedsiębiorstwa naftowe (np. w miejscowości Kobryń koło Schodnicy). 

Cenne są informacje starostwa w Drohobyczu w sprawie stanu kopalń nafty  

w Borysławiu, raporty o stanie technicznym urządzeń na kopalniach, materiały dotyczące 

usunięcia nieprawidłowości w kopalniach, zamknięcia szybów naftowych w okręgu stryjskim 

z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, doniesienia starostwa w Kołomyi  

o zanieczyszczeniu rzeki Prut. 



  
Zachowały się też statuty gmin (Borysław, Mraźnica, Orawa, Schodnica, Truskawiec, 

Tustanowice) dotyczące utrzymania porządku w szybach naftowych, raporty o konieczności 

organizowania miejscowej policji w Borysławiu dla ochrony szybów, materiały w sprawie 

protestów przedsiębiorców z okręgu stryjskiego w sprawie ustanowienia kontroli policyjnej  

w przedsiębiorstwach naftowych.  

W znajdujących się w tym opisie rocznikach statystycznych ministerstwa rolnictwa  

z lat 1885–1895 ujęte są przedsiębiorstwa górnicze i naftowe. Osobne jednostki dotyczą spraw 

robotników zatrudnionych w przemyśle naftowym, zwłaszcza kwestii wypłaty pensji, 

wprowadzenia książek pracy.  

W opisie 60 zachowała się korespondencja z ministerstwem spraw wewnętrznych  

i starostwem w Drohobyczu w sprawie przejęcia działek gruntowych w Borysławiu i okolicach 

celem budowy kopalni oraz związanych z tym protestów właścicieli gruntów (1908–1913) 

(CPAHU Lwów, f. 146: NGwL, o. 60, s. 1337, 1338, 1341, 1344). Korespondencja  

z ministerstwem robót publicznych dotyczy kwestii stosowania różnych środków w walce  

z pożarami w kopalniach naftowych w Galicji (1908) (CPAHU Lwów, f. 146: NGwL, o. 60, 

s. 1339).  

Jedna sprawa w opisie 71 zawiera korespondencję z władzami powiatowymi za lata 

1890–1903 na temat wydawania zezwoleń na założenie kancelarii pośredniczących  

w zawieraniu umów kupna-sprzedaży działek roponośnych w okolicach Jasła (CPAHUL, f. 

146: NGwL, o. 71, s. 41).  

W opisie 80 zachowały się wykazy patentów i licencji na wynalazki związane  

ze sposobami destylacji nafty (CPAHUL, f. 146: NGwL, o. 80, s. 97, k. 173, 323). 

 

Podsumowując rozważania na temat akt przechowanych w fondzie 146: Namiestnictwo 

Galicyjskie we Lwowie oraz ich przydatności do studiów nad dziejami przemysłu naftowego 

w Galicji czasów austriackich, zwrócić należy uwagę na trzy ważne kwestie. Po pierwsze, ilość 

zachowanych materiałów jest bardzo duża. Przedstawione uwagi z całą pewnością nie 

wyczerpują podejmowanego tematu; mają jedynie na celu prezentację najważniejszych 

materiałów. Po drugie, szeroki zakres tematyczny zachowanych akt pozwala na zbadanie 

różnych aspektów funkcjonowania przemysłu naftowego w omawianym okresie. Po trzecie, 

konieczne jest prowadzenie dalszych studiów nad zasobem archiwalnym celem opracowania 

innych zespołów władz centralnych, sądowych lub skarbowych. Efektem takich działań 



  
mogłoby być przygotowanie informatora lub inwentarza z charakterystyką zawartości 

materiałów.  
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