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Preferred citation: Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website for 
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United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed collection via the 
United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in 
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Existence and location of originals:  Archiwum Akt Nowych 
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System of arrangement 
Arranged in four series: 1. Monthly reports, 1923-1939; 2. Reports of communist activities; 3. New 
regulations issued by the governor; 4. Correspondence regarding Jewish affairs. 
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1 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu zawodowego, społeczno-politycznego, 
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narodowościowego i stanu bezpieczeństwa za VII, XI, XII; 1923; s. 76 
 

2 
Meldunki sytuacyjne tygodniowe z ruchu zawodowego, politycznego, narodowościowego i 

stanu bezpieczeństwa z dnia 20 i 28 XII; 1923; s. 8 
 

3 
Meldunki sytuacyjne tygodniowe z ruchu zawodowego, politycznego, narodowościowego i 

stanu bezpieczeństwa od nr 1-19, 9.I-27.VI; 1924; s. 86 
 

4 

Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu zawodowego, społeczno-politycznego, 
działalności polskich stronnictwa politycznych, ruchu narodowościowego i stanu 
bezpieczeństwa za m-ce I-V; 1924; 169 

 

5 
Wyciąg ze sprawozdań miesięcznych z ruchu społeczno-politycznego z V, VI, IX; 1925; s. 13 
 

6 
Meldunki sytuacyjne dwutygodniowe z ruchu zawodowego, społeczno-politycznego 

narodowościowego i stanu bezpieczeństwa nr 53, 54, 55; 1926; s. 7 
 

7 
Sprawozdania miesięczne z ruchu zawodowego, politycznego, narodowościowego i stanu 

bezpieczeństwa za m-ce VIII-XII; 1925; s. 134 
 

8 
Sprawozdania miesięczne z ruchu zawodowego, politycznego, narodowościowego i stanu 

bezpieczeństwa za m-ce I-III; 1927; s. 67 
 

9 
Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe z ruchu społeczno-polityczne, zawodowego, 

narodowościowego i stanu bezpieczeństwa od nr 1-17; 1928; s. 258 
 

10 
Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe z ruchu społeczno-polityczne, zawodowego, 

narodowościowego i stanu bezpieczeństwa od nr 18-39; 1928; s. 144 
 

11 
Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe z ruchu społeczno-polityczne, zawodowego, 

narodowościowego i stanu bezpieczeństwa od nr 40-52; 1928; s. 151 
 

12 
Części sprawozdania sytuacyjnego tygodniowego (od „ruch wywrotowy”) z ruchu 

zawodowego i stanu bezp. IV; 1931; s. 3 
 

13 
Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne z życia społeczno-polityczne i mniejszości 

narodowych za III; 1931; s. 23 
 

14 
Sprawozdanie półroczne z ruchu komunistycznego (charakterystyka ogólna stanu org. 

KIZU, KIZB, akcja represyjna władz, wyroki sądowe) za I półrocze; 1931; s. 13 
 

15 
Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego, mniejszości 

narodowych i stanu bezpieczeństwa I-III; 1932; s. 29 
 

16 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych – IV-XII; 1932; s. 50 
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17 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego, zawodowego i stanu 

bezpieczeństwa III-XII; 1932; s. 46 
 

18 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych – I-XII; 1933; s. 68 
 

19 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego, zawodowego, 

nacjonalistycznego i stanu bezpieczeństwa – I-XII; 1933; s. 37 
 

20 
Sprawozdania kwartalne z życia polskich związków i stowarzyszeń za IV kw.; 1933; s. 4 
 

21 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych za I-XII; 1934; s. 71 
 

22 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego, nacjonalistycznego, 

zawodowego i stanu bezpieczeństwa I-XII; 1934; s. 85 
 

23 
Dwutygodniowe zestawienia informacji o życiu wewnętrznym partii komunistycznych i 

OUM na terenie województwa z rozbiciem na powiaty od 10.VII-31.XII; 1934; 56 
 

24 
Sprawozdania kwartalne z życia polskich związków i stowarzyszeń za I-IV kw.; 1934; s. 32 
 

25 

Opracowania monograficzne Wydz. Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące KPZU – ogólna 
charakterystyka, stan organizacyjny, zestawienia cyfrowe, wykaz obsady 
personalnej za I i II półrocze; 1934; s. 24 

 

26 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych za I-XII; 1935; s. 119 
 

27 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego nacjonalistycznego, 

zawodowego i stanu bezpieczeństwa I-XII; 1935; s. 99 
 

28 
Dwutygodniowe zestawienia informacji o życiu wewnętrznym partii komunistycznych i 

OUN za I-XII; 1935; s. 97 
 

29 

Opracowanie monograficzne Wydz. Dezp. Publ. dotyczące KPZU – ogólna charakterystyka, 
stan organizacyjny, zestawienia cyfrowe, wykaz obsady personalnej za I i II 
półrocze; 1935; s. 31 

 

30 
Sprawozdania kwartalne z życia polskich związków i stowarzyszeń za I-IV kw. i I-III kw. 36 r.; 

1935-1936; s. 43 
 

31 
Opracowania monograficzne dotyczące KPZU – jak w poz. 29 za I i II półrocze; 1936; s. 28 
 

32 Półroczne zestawienia informacji o stanie organizacyjnym OUM na Wołyniu – za I i II 
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półrocze; 1936; s. 12 
 

33 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z życia społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych za I-XII; 1936; s. 99 
 

34 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego, zawodowego, OUM i stanu 

bezpieczeństwa za I-XII; 1936; s. 91 
 

35 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego, zawodowego, OUM i stanu 

bezpieczeństwa za I-XII; 1937; s. 25 
 

36 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych za I-XII; 1937; s. 117 
 

37 
Sprawozdania półroczne z ruchu komunistycznego za I i II półr.; 1937; 55 
 

38 
Sprawozdania półroczne z ruchu komunistycznego za I i II półr.; 1937; s. 55 
 

39 
Sprawozdania półroczne z ruchu komunistycznego za I i II półr.; 1938; s. 29 
 

40 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości 

narodowych za I,II, V, VII; 1939; s. 68 
 

41 
Sprawozdania sytuacyjne miesięczne z ruchu komunistycznego, zawodowego i stanu 

bezpieczeństwa za VI; 1939; s. 14 
 

42 

Przepisy wojewody wołyńskiego dot.: 
- ustosunkowania się do projektu ustawy o stosunkach prawnych w obszarach warownych i 

rejonach umocnionych; 
- zarządzenie o reorganizacji pracy informacyjnej  referatu bezpieczeństwa publicznego; 
- instrukcja o sporządzeniu meldunków z życia mniejszości narodowych, spraw politycznych 

(str. 14-26, 27-30); 
- okólniki dotyczące opłat stemplowych od osobistych dowodów rybackich i kolejowych 

przesyłek zwierząt; 
- zmiana przepisów kancelaryjnych dla starostów i wykaz spraw prowadzonych przez 

starostwa (1932 r.); 
- zarządzenie w sprawie ochrony granic i wzory przepustek i zezwoleń na przebywanie w 

strefie nadgranicznej (1932 r., str. 34-51); 
- plan zwalniania z robót publicznych (1937 r.); 
- odpisy depeszy dot. częściowej zmiany granicy na odcinku 6 Armii (daty brak); 1929, 

1931-1932, 1936-1937; s. 57 
 

68 

- Wytyczne MSW dotyczące wydawania paszportów zagranicznych dla osób udających się 
na Litwę; 1933; 

- Korespondencja dotycząca wyjazdu obywateli polskich do Palestyny (wykazy, 
zaświadczenia o stanie majątkowym, lojalności); 1933; 

- Wytyczne w sprawie obowiązku obywateli polskich posiadających paszporty konsularne, 
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załatwienia rejestracji wojskowej w czasie czasowego pobytu w Polsce i w M. 
Gdańsku; 1934; s. 48 

 

71 

1. Meldunki z przebiegu ogłoszonego strajku powszechnego z III na terenie woj. 
wołyńskiego (strajku nie było); 1921; 

2. Materiały dotyczące rozruchów chłopskich w powiecie leskim w VI, VII i akcja 
dywersyjno-sabotażowej w powiecie Kamień Koszycki i Kowel (str. 14-33); 1932; 

3. Protokół obrad konferencji przedstawicieli władz administracji ogólnej wojew. 
Poleskiego i wołyńskiego oraz władz wojskowych odbytej 25.VIII 1932 r. w sprawie 
likwidacji band dywersyjnych w powiecie koszyrskim i kowelskim; 

4. Materiały dotyczące żydowskiego strajku protestacyjnego w dn. 17.III na terenie wojew. 
Wołyńskiego; 1936; s. 62 

 

73 

Zarządzenia i korespondencja w sprawie zajęcia (likwidacji) poszczególnych numerów 
różnych czasopism lub artykułów – ewentualnie części artykułów, zezwolenie na 
wydanie sztuki i wierszy żydowskich; 1938-1939; s. 251 

 

83 
Ogólne sprawozdania sytuacyjne wojewody wołyńskiego za 1933-1934; 1933-1934; s. 34 
 

86 
Protokoły ze zjazdów starostów i referatów bezpieczeństwa wojew. Wołyńskiego, 

poświęconych sprawom bezpieczeństwa; 1932, 1934; s. 27 
 

87 

Sprawozdania półroczne Wydz. Bezpieczeństwa dotyczące stanu organizacyjnego, 
personalnego i wykresu partii pokomunistycznych za I i II półrocze i II półrocze; 
1932; 1933; s. 24 

 

94 

Różna korespondencja: dotycząca przemytnictwa artykułów spożywczych do Niemiec, 
- część sprawozdania dot. Ch. D.; 
- załącznik do budżetu żydowskiej gminy wyznaniowej; 
- raporty w sprawach osobistych; 1924-1925; 1931, 1935; s. 8 
 

 
 
 


