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Scope and content of collection 
Selected records of the Department of Public Security (1926-1939): weekly, monthly, quarterly situation 
reports on the activities of political parties, social organizations, nationalities, denominations, trade 
unions, political organizations. Contains also records on Jewish associations (1920), exemptions from the 
military service of emigrants to Palestine (1926), regulation on the election of authorities of Jewish 
religious communes and on rabbis (1930-1931), as well a register of associations and organizations 
(1920-1935). 
 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access: No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use: Reproduction of more than 100 pages of copies of documents for 

researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
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not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 
publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation: Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website for 

guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Warszawie, Poland, Sygn. 

475. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed collection via 
the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in May 
2018. A digital accretion was received in August 2021. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Warszawie 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018.  

Updated by Katelynn Vance, March 2023. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in four series: 1. Reports; 2. Jewish organizations-Communist activities; 3. Exemptions from 
military service of emigrants to Palestine, 1926; 4. Register of associations, 1920-1935. 
 
 
Indexing terms 
Urząd Wojewódzki w Warszawie. 
Polish organizations--Poland--Warsaw--History--20th century. 
Jews--Poland--Warszawa--Societies, etc. 
Jewish organizations--Poland--Warsaw--History--20th century. 
Communism and Zionism--Poland--History--20th century. 
Emigration and immigration--Jews--P 
Warsaw (Poland)--Politics and government--1945-1980--Sources. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Correspondence. 
Registers. 
Reports. 
 
 

CONTAINER LIST 
 

 

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 
 

10 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 08.12.1926. Działalność stronnictw 

politycznych, organizacji społecznych, narodowościowych, wyznaniowych, 
związków zawodowych, działalność wywrotowa organizacji politycznych. 
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Przestępczość – zestawienie. Faktycznie materiał dotyczy okresu 09.1926 do 
01.1927.  

 
Stan zachowania dobry, karty luźne, paginowane, k. 40 
 

11 Sprawozdania sytuacyjne za miesiąc listopad i grudzień; 1926 
 
Luźne, k. 31, brak teczki – zgodnie ze skontrum oddz. II, 1995 – 1996 – odnalezione 
 

12 Sprawozdanie sytuacyjne za 01.–03.1927. Działalność legalnych organizacji 
politycznych, organizacji społecznych, związków zawodowych, organizacji 
wyznaniowych i narodowych.  

 
Karty luźne paginowane, k. 300 
 

13 Sprawozdania sytuacyjne miesięczne; styczeń, marzec 1927  
 
Luźne, k. 93 
 

14 Sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, narodowego i bezpieczeństwa 
publicznego – miesięczne; 02.–08.1927 

 
Luźne, k. 417 
 

15 Sprawozdanie tygodniowe 04.–08.1927 r. drugie egzemplarze; 1927 
 

Luźne, k. 492 
 

16 Sprawozdanie tygodniowe 04.–08.1927 r. drugie egzemplarze; 1927 
 
Luźne, k. 390 
 

17 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 19.04.–4.09.1927. Działalność stronnictw 
politycznych, ruch wywrotowy, zawodowy. Działalność organizacji 
społecznych, wyznaniowych i narodowościowych.  

 
Luźne, k. 346 
 

18 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 1.02.03-1927. Działalność stronnictw 

politycznych, ruch wywrotowy, zawodowy. Działalność organizacji 
społecznych, wyznaniowych i narodowościowych.  

 
Luźne, k. 557 
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19 Sprawozdanie sytuacyjne od 08.–12.1927 r. (zachowały się drugie egzemplarze); 
1927 

 
Luźne, k. 414 
 

20 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe 5.09.-25.12.1927. Działalność legalnych 
stronnictw politycznych, ruch wywrotowy, zawodowy, strajki. Działalność 
organizacji społecznych, wyznaniowych i narodowościowych.  

 
Luźne, k. 316 
 

21 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 01.-05. 1928. Działalność legalnych 
stronnictw politycznych, ruch wywrotowy, zawodowy, strajki. Działalność 
organizacji społecznych, wyznaniowych i narodowościowych. 

 
Luźne, k. 257 
 

22 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, nr 1-25; 7.01.–26.06.1928 
 
 

23 Sprawozdanie tygodniowe, nr 1-29, 7.01.-07. 1928; 1928 
 
Luźne, k. 379 
 

24 Sprawozdanie tygodniowe; 7.01.-30.07.1928 

 
Luźny, k. 350 
 

25 Sprawozdanie tygodniowe; 06.-09.1928 
 
Luźne, k. 251 
 

26 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 2.07.–29.12.1928. Sytuacja ogólna, prasa, 
wydawnictwa, czytelnictwo, sytuacja gospodarcza, ruch zawodowy, strajki, 
przestępczość, bezrobocie, ruch wyznaniowy, narodowościowy, stan 
bezpieczeństwa publicznego.  

 
Luźne, k. 471 

 

27 Sprawozdanie tygodniowe; 30.07.-20.12.1928 
 
Luźny, k. 376 
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28 Sprawozdanie tygodniowe; 4.08.-12.1928 
 
Luźny, k. 395 
 

29 Sprawozdanie tygodniowe; 27.10.-29.12.1928 
 
Luźne, k. 317 
 

30 Sprawozdanie tygodniowe; 10.-12.1928 
 
Luźne, k. 250 

 
31 Sprawozdanie tygodniowe; 5.01.-16.03.1928 

 
Luźny, k. 360 
 

32 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe; 01.-05.1928 (1929?) 
 

Luźne, k. 435 
 

33 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 5.01-3.06. 1929, Sytuacja ogólna, przegląd 
prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i stowarzyszenia społeczne, 
sekty religijne, mniejszości narodowe, ruch wywrotowy, zawodowy, strajki.  

 
Luźne, k. 447 

 
34 Sprawozdanie tygodniowe; 5.01.-3.06.1929 

 
Luźne, k. 442 
 

35 Sprawozdanie tygodniowe;; 17.03.-2.06.1929 
 
Luźne, k. 356 
 

36 Sprawozdanie tygodniowe; 3.06.-31.09.1929 
 
Luźne, k. 308 
 

37 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 06-12.1929. Sytuacja ogólna, przegląd prasy, 
polski ruch polityczny, polskie związki i stowarzyszenia  społeczne, sekty 
religijne, mniejszości narodowe, ruch wywrotowy, zawodowy, strajki.  

 



 6 

Luźne, k. 385 
 

38 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne; 07.-12.1929 
 
Luźne, k. 479 
 

39 Sprawozdanie tygodniowe; 1.10.-31.12.1929 
 
Luźne, k. 423 
 

40 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 01-08.1930. Sytuacja ogólna, przegląd prasy, 
polski ruch polityczny, polskie związki i stowarzyszenia społeczne, 

stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch wyznaniowy, sekty religijne, 
mniejszości narodowe (działalność organizacji politycznych, społecznych, 
kulturalnych).  

 
Luźne, k. 208 
 

41 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne; 01.-08.1930 
 
Luźne, k. 228 
 

42 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne; 01.-08.1930 
 
Luźne, k. 231 
 

43 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, nr 1-34; 1.01.-31.08.1930 
 
Luźne, k. 414 
 

44 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe; 18.01.-17.09.1930 
 
Luźne, k. 491 
 

45 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe; 18.01.-27.09.1930 
 
Luźne, k. 482 
 

46 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe, 1.09-28.12.1930.  Sytuacja ogólna, przegląd 

prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i stowarzyszenia społeczne, 
stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch wyznaniowy, sekty religijne, 
mniejszości narodowe (działalność organizacji politycznych, społecznych, 
kulturalnych), ruch wywrotowy, zawodowy, strajki.  
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Luźne, k. 639 
 

47 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe; 22.09.-26.12.1930 
 
Luźne, k. 464 
 

48 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe; 4.10.-29.12.1930 
 
Luźne, k. 489 
 

49 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe (fragmenty); 10.-12.1930 

 
Luźne 
 

50 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe; 01.-12.1930 
 
Luźne 
 

51 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe (fragmenty); 1930 
 
Luźne 
 

52 Sprawozdanie z ze stanu bezpieczeństwa tygodniowe, 29.12.1930- 12.04.1931. 
Sytuacja ogólna, ruch wywrotowy, zawodowy, strajki, stan bezpieczeństwa 
publicznego, bezrobocie, przestępczość, sprawy graniczne (incydenty, 

przemyt, kolportaż).  
 
Luźne, k. 379 
 

53 Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe i miesięczne; 29.12.1930, 12.06.1931  
 
Luźne, k. 3-619 
 

54 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne; 01.-04.1931 
 
Luźne 
 

55 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne; 01.-07.1931 

 
Luźne 
 

56 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa – miesięczne; 01.-07.1931 
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Luźne 
 

57 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 01.-12.1931. Sytuacja ogólna, przegląd prasy, 
polski ruch polityczny, polskie związki i stowarzyszenia społeczne, 
stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch wyznaniowy, sekty religijne, 
mniejszości narodowe (działalność organizacji politycznych, społecznych, 
kulturalnych).  

 
Luźne, k. 336 
 

58 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne - duplikaty; 08.-12.1931 

 
Luźne 
 

59 Część sprawozdania sytuacyjnego; 1931 
 
Luźne 
 

60 Sprawozdanie miesięczne z legalnego ruchu społeczno-politycznego; 01.-03.1932 
 
Luźne 
 

61 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 02.-04.1932. Ruch wywrotowy, wyroki 
sądowe, ruch zawodowy, stan bezpieczeństwa publicznego, strajki i 
bezrobocie. Wykaz organizacji ulegających wpływom komunistycznym.  

 
Luźne, k. 282 
 

62 Sprawozdania z legalnego ruchu społeczno-politycznego miesięczne; 04.-07.1932 
 
Luźne 
 

63 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 08.-12.1932. Ruch wywrotowy, wyroki 
sądowe, rewizje i aresztowania, działalność organizacji zawodowych, strajki 
i bezrobocie (omówione powiatami), stan bezpieczeństwa (omówione 
powiatami), sprawy graniczne, szpiegostwo i dywersja.  

 
k. 270 

 
II Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

 

64 Sprawozdanie z legalnego ruchu społeczno-politycznego miesięczne; 07.-12.1932 
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Luźne 
 

65 Sprawozdanie miesięczne; 01.-12.1932 
 
Luźne, k. 1-229 
 

66 Sprawozdanie miesięczne z legalnego ruchu społeczno- politycznego, 01.-12.1932. 
Sytuacja ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 
wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe (działalność organizacji 
politycznych, społecznych, kulturalnych).  

 
k. 572 
 

67 Sprawozdanie z legalnego ruchu społeczno-politycznego miesięczne; 01.-03.1933 
 
Luźne 
 

68 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 01.- 04.1933. Ruch wywrotowy, wyroki 
sądowe, rewizje i aresztowania, działalność organizacji zawodowych, strajki 
i bezrobocie (omówione powiatami), stan bezpieczeństwa (omówione 
powiatami), sprawy graniczne, szpiegostwo i dywersja.  

 
k. 320 
 

69 Sprawozdanie z legalnego ruchu społeczno-politycznego miesięczne; 04.-12.1933 
 
Luźne 

 
70 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne; 05.-10.1933 

 
Luźne 
 

71 Sprawozdanie kwartalne z życia polskich organizacji społecznych; 1.07.-31.12.1933 
 
Luźne 
 

71a Sprawozdanie sytuacyjne kwartalne od 1.07.-31.12.1933; k. 1-49; 1933 

 
Luźne 
 

72 Sprawozdanie z legalnego ruchu społeczno-politycznego miesięczne; 01.-12.1933 
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Luźne, k. 351 
 

73 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 01.-12.1933. Ruch wywrotowy, działalność 
związków zawodowych, strajki, bezrobocie, stan bezpieczeństwa 
publicznego.  

 
k. 302 
 

74 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego miesięczne, 01.- 04.1934. Sytuacja 
ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 

wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe (działalność organizacji 
politycznych, społecznych, kulturalnych).  

 
k. 308 
 

75 Sprawozdanie sytuacyjne, miesięczne; 01.-04.1934 
 

Luźne 
 

76 Sprawozdanie kwartalne z życia polskich organizacji społecznych; 1 i 2 kwartał 1934  
 
Luźne 
 

77 Sprawozdanie kwartalne z życia polskich organizacji społecznych; 3 i 4 kwartał 1934  

 
Luźne 
 

78 Sprawozdanie kwartalne z życia polskich organizacji społecznych; 1.04.-30.09.1934 
 
Luźne 
 

79 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego miesięczne, 05.-12.1934. Sytuacja 
ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 
wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe( działalność organizacji 
politycznych, społecznych, kulturalnych).  

 

Luźne, k. 369 
 

80 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – miesięczne; 06.-12.1934 
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Luźne 
 

81 Sprawozdanie sytuacyjne miesięczne, 01.-12.1934. Ruch wywrotowy, wyroki 
sądowe, rewizje i aresztowania, działalność organizacji zawodowych, strajki 
i bezrobocie ( omówione powiatami), stan bezpieczeństwa ( omówione 
powiatami), sprawy graniczne, szpiegostwo i dywersja.  

 
Luźne, k. 450 
 

82 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego miesięczne; 01.-12.1934 
 
Luźne, k. 338 

 
83 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – miesięczne; 01.-03.1935 

84 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – miesięczne; 04.-12.1935 

85 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – miesięczne i bezpieczeństwa – 
miesięczne; 08.-12.1935 

86 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, miesięczne 01-12.1935. Sytuacja 
ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 
wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe( działalność organizacji 
politycznych, społecznych, kulturalnych). 

87 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – miesięczne; 01.-12.1935 

88 Sprawozdanie kwartalne z życia polskich organizacji społecznych; 01,02,03 1935  
89 Sprawozdanie kwartalne z życia polskich organizacji społecznych; 01.-04.1935 

90 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 01.-06.1935 

91 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 07.-12.1935 
92 Sprawozdanie półroczne z życia politycznego polskich organizacji społecznych; 

1.10.1935-30.09.1938 

93 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 01.-05.1936 
94 Sprawozdanie półroczne z życia politycznego polskich organizacji społecznych; 

1.10.1935-31.03.1936 

95 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 01.-07.1936 
96 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 06.-12.1936 

97 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – zawodowego i bezpieczeństwa – 
miesięczne; 07.-12.1936 

98 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego – zawodowego i bezpieczeństwa – 
miesięczne; 01.-12.1936 

99 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, miesięczne 01.-12.1936.  

Sytuacja ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 
wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe (działalność organizacji 
politycznych, społecznych, kulturalnych). 
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100 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 01.-02., 05.-12.1937 
 
Luźne 
 

101 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa – miesięczne; 09.-12.1937 
 
Luźne 
 

102 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, miesięczne, 01.-12.1937.  Sytuacja 
ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 
wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe (działalność organizacji 

politycznych, społecznych, kulturalnych).  
 
Luźne, k. 399 
 

103 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawodowego i bezpieczeństwa, 
miesięczne, 01.-12.1937. Ruch wywrotowy, wyroki sądowe, rewizje i 
aresztowania, działalność organizacji zawodowych, strajki i bezrobocie 

(omówione powiatami), stan bezpieczeństwa (omówione powiatami), 
sprawy graniczne, szpiegostwo i dywersja.  

 
Luźne, k. 403 
 

104 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 01.-12.1937 
 

Luźne, k. 405 
 

105 Sprawozdanie półroczne z życia politycznego polskich organizacji społecznych za 

czas od 10.04.1937 do 30.09.1937 r.; 1937 
 
Luźne 
 

106 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 01.-04.1938 
 
Luźne 
 

107 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego – miesięczne; 05.-09., 11,12, 1938 
 

Luźne, k. 405 
 

108 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa – miesięczne; 01.-10.1938 
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Luźne, k. 341 
 

109 Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego miesięczne, 01.-12.1938. Sytuacja 
ogólna, przegląd prasy, polski ruch polityczny, polskie związki i 
stowarzyszenia społeczne, stowarzyszenia młodzieży polskiej, ruch 
wyznaniowy, sekty religijne, mniejszości narodowe (działalność organizacji 
politycznych, społecznych, kulturalnych).  

 
Luźne, k. 396 
 

110 Sprawozdanie miesięczne ze stanu bezpieczeństwa, 01, 02, 03, 04, 06 1939. 
Sytuacja ogólna, legalny ruch polityczny, mniejszości narodowe (partie 

polityczne, różne), ruch wyznaniowy i sekty religijne.  
 
Luźne, k. 75 
 

111 Fragment sprawozdań sytuacyjnych miesięcznych; 1939 
 
Luźne, k. 49 

Dopływy 
 

Departament Prezydialny 
 

2829 Stowarzyszenia żydowskie – działalność bolszewicka, 1920 
 

2835 Zwolnienie od służby wojskowej emigrantów do Palestyny, 1926 

 
Wydział Administracyjny 

 

2862 Rozporządzenie w sprawie wyborów organów gmin wyznaniowych żydowskich oraz 
w sprawie rabinów i podrabinów, 1930-1931 

 

Wydział Społeczno-Polityczny 
 

2880 Rejestr stowarzyszeń i zawiązków, księga, 1920-1935 
 

 
 
 
 


