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Scope and content of collection 
Selected records of various departments of the Voivodship Office of Warsaw: the Technical Department: 
records relating to the Treblinka camp measurements; the Department of War Compensation: 
registration of war damages, lists of losses, testimonies of witnesses; the Department of Reconstruction: 
materials related to war damage (lists, correspondence, graves and war cemeteries, exhumations, list of 
assets abandoned in Węgrów); the Social-Political Department: materials regarding the Jewish religious 
congregation and Jewish organizations from the Warsaw region. 
 
 
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. 

500. 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. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Warszawie 
 
Related archival materials:  
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in four series: 1. Technical Department (Wydział Techniczny); 2. Department of War 
Compensation (Wydział Odszkodowań Wojennych); 3. Department of Reconstruction (Wydział 
Odbudowy); 4. Social-Political Department (Wydział Społeczno-Polityczny). 
 
 
Indexing terms 
Urząd Wojewódzki w Warszawie. 
Treblinka (Concentration camp) 
World War, 1939-1945 Atrocities--Poland. 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions--Poland. 
Jewish organizations--Poland--Warsaw--History--20th century. 
War damage--Poland--Warsaw--1940-1950. 
Cemeteries--Poland--Województwo Mazowieckie. 
Błonie (Poland : Powiat) 
Ciechanów (Poland) 
Działdowo (Poland) 
Glinojeck (Poland) 
Góra Kalwaria. 
Grójec (Województwo Mazowieckie, Poland) 
Grójec (Województwo Mazowieckie, Poland) 
Kałuszyn (Warsaw, Poland) 
Maków Mazowiecki (Poland) 
Mińsk Mazow 
Registers. 
Testimonies. 
Correspondence. 
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Nr teczki Tytuł, opis zawartości: 
 

 Wydział Techniczny 

22 Sprawa pomiaru obozu kaźni w Treblince, k. 91, 1947. 
 

 Wydział Odszkodowań Wojennych 

24 Wykazy zbiorcze strat osobowych z woj. warszawskiego (11.1945- 11.1946). Straty 
osobowe podane w liczbach. Zestawienia dokonano uwzględniając 
okoliczności utraty życia np. bezpośrednie działania wojenne, śmierć 
wskutek: pobytu w więzieniu, obozie, pracy przymusowej itp. Źródła 
częściowo drukowane, a częściowo w rękopisie. 

brak danych dotycz. obywateli polskich pochodzenie żydowskiego , k. 29. 
 

29 Relacje i zeznania świadków dotyczące zbrodni niemieckich dokonywanych w okresie 
okupacji (12.1944- 1945). Relacje dotyczą indywidualnych przypadków 
eksterminacji, ale także opisu warunków w obozach: między innymi w 
Treblince, Przędzielnicy k. Przemyśla. Relacje – drukowane. K. 11. 

 

37 Rejestracja szkód wojennych poniesionych przez wyznania i związki religijne oraz 
związki i stowarzyszenia ze wszystkich powiatów. Ogólne wykazy szkód 
wojennych z oszacowaniem według cen na dzień  31.08.1939. Szacowano 
straty wyznań i związków religijnych, a także stowarzyszeń i organizacji 
społecznych. Straty Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w miejscowościach: 
Żyrardów, Szreńsk, Płońsk, Sierpc, Bieżuń, Żuromin. K. 364. 

 

43 Wykazy strat wojennych w tzw. bezpańskich nieruchomościach i przedsiębiorstwach 
z powiatów: mińskiego i pułtuskiego (03-08. 1945). W wykazie podane 
zostało przeznaczenie budynku, adres i wielkość zniszczeń. Z terenu miasta 
Nasielsk głównie prywatny  majątek pożydowski. Rękopis, czytelny. 

W Pułtusku wzmiankowany zarówno majątek prywatny jak i Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej. Druk  

Serock – zarówno majątek prywatny jak i gminny. Rękopis. K. 30. 
 

 Wydział Odbudowy 

77 Korespondencja w sprawie zniszczeń wojennych, 1944-1946. Wytyczne związane z 
rejestracją zniszczeń, tabele wykazujące procentowe zniszczenia w gminach 
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województwa warszawskiego, przewidziane remonty. Nie wzmiankuje się 
zniszczeń poniesionych przez gminę żydowską. Dane dotyczą strat ogólnych.  
Formularze drukowane. Kart 31 

 

78 Wykaz zniszczeń wojennych w budynkach z powiatów, 1945. Formularze w postaci 
tabel dotyczące szkód wojennych w nieruchomościach w miastach 
województwa warszawskiego oraz straty w budynkach wiejskich. Dane 
dotyczą strat ogólnych. Formularze drukowane, wypełniane odręcznie. Kart 
85 

 

80 Wykaz ogólnych szkód wojennych nieruchomości miejskich i powiatu Błonie, 1945. 
Straty wykazane na szczegółowych listach imiennych. Dane dotyczą zarówno 
miast jak i wsi. Nie są wykazane straty gminy żydowskiej jako takiej, szkody 
poniesione przez obywateli polskich, w tym wyznania mojżeszowego. Kart 
129  

 

81 Wykazy szczegółowe szkód wojennych w powiecie Ciechanów, 1945. Wykazy 
szczegółowe (imienne) i ogólne strat w nieruchomościach w mieście 
Ciechanów oraz w gminach i wsiach. Brak wykazu strat poniesionych przez 
wyznaniową gminę żydowską, a jedynie przez obywateli. Kart 253  

 

82 Wykaz szkód wojennych w powiecie Działdowo, 1945. Wykazy szczegółowe i ogólne 
strat w nieruchomościach. Kart 93 

 

83 Wykaz szczegółowy szkód wojennych w budynkach gmin wiejskich i miejskich 
powiatu Garwolin, 1945. Obejmuje budynki prywatne, samorządowe. Listy 
ogólne i szczegółowe. Wzmiankowane straty Wyznaniowej Gminy Żydowskiej 
(bożnice, synagogi) oraz obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Kart 
98 

 

84 Wykaz zniszczeń wojennych ogólne i imienne w zakresie budownictwa na terenie 
powiatu Gostynin, 1945. Wykazy i szacunki wymieniają zarówno straty w 
nieruchomościach poniesione przez Wyznaniową Gminę Żydowską jak i 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Kart 132  

 

86 Wykazy szkód wojennych w budynkach - powiat Grójec, 1945. Wykazy szczegółowe 
szkód w budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Dane dotyczą zarówno 
Wyznaniowej Gminy Żydowskiej jak i obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego. Kart 174  

 

87 Wykazy zniszczeń wojennych w budynkach powiatu Maków, 1945. Wykazy 
szczegółowe według gmin, a w ramach gmin podane zostały zniszczenia w 
poszczególnych wsiach. Dane dotyczą zarówno budynków gospodarczych jak i 
mieszkalnych. Jedynie w miastach ( Maków Mazowiecki, Różan) wzmiankowani 
obywatele polscy wyznania mojżeszowego i majątek gminy wyznaniowej.  
Formularze odręczne w ołówku. Kart 481  
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88 Wykaz zniszczeń wojennych w powiecie Mława, 1945. Wykaz szczegółowy szkód 
wojennych w nieruchomościach w Mławie, imienne listy zamieszczają majątek 
obywateli polskich wyznania mojżeszowego oraz gminy wyznaniowej. Wykazy z 
powiatu mławskiego dotyczą szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Listy 
imienne. Formularze sporządzone odręcznie, czytelne i przejrzyste. Podane są straty 
zgodnie z wartością nieruchomości na 1939 rok. Kart 55  
 

89 Wykaz zniszczeń wojennych w budynkach pow. Mińsk Mazowiecki, 1945. Listy 
imienne i zestawienia zbiorcze strat w budynkach mieszkalnych i 
gospodarczych. Listy z Kałuszyna i Mińska wymieniają majątek obywateli 
polskich pochodzenia żydowskiego. Formularze drukowane i odręczne. Kart 
181  

 

90 Wykaz zniszczeń wojennych w budynkach miast i wsi pow. Ostrołęka, 1945. Zarówno 
formularze z ogólnymi zestawieniami jak i szczegółowymi. Listy imienne z Ostrołęki 
wzmiankują obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Sporządzone głównie 
odręcznie. 381 kart.  
 

91 Wykaz zniszczeń z powiat Ostrów Mazowiecka, 1945. Zestawienie sumaryczne 
zniszczeń w budynkach gospodarstw wiejskich z terenu powiatu. Formularz 
drukowany, dobrze zachowany.  Kart 7  
 

92 Wykaz szkód wojennych w nieruchomościach na terenie miasta Płock, 1945. Wykazy 
ogólne jak i szczegółowe listy imienne właścicieli. Wzmiankowana własność 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego jak i Gminy Wyznaniowej. Kart 66  
 

93 Wykaz szkód wojennych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych powiatu 
płockiego ( wykaz strat w Wyszogrodzie), 1945. Wykazy ogólne i szczegółowe 
listy imienne. Wzmiankowana własność obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego dla Wyszogrodu. Kart 14 

 

94 Wykaz szkód wojennych w Płońsku i powiecie płońskim, bez daty. Wykazy dotyczą 
szkód w budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Formularze ogólne i szczegółowe 
imienne. W wykazie dla starostwa zarejestrowana własność obywateli polskich 
pochodzenia żydowskiego. Kart 45  
 

95 Wykaz zniszczeń wojennych w budynkach pow. Płońsk, 1945. Listy ogólne i 
szczegółowe strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych wiejskich oraz 
miejskich. Wykaz budynków rozebranych przez okupanta w czasie wojny. Majątek 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego wzmiankowany tylko dla Płońska, 
Nowego Miasta. Kart 131  
 

96 Wykaz zniszczeń wojennych powiat Przasnysz i Pułtusk, 1945. Listy ogólne, 
szczegółowe strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych wiejskich i miejskich,  
program odbudowy powiatu Ostrów Mazowiecka. Kart 187 
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97 Wykazy szkód wojennych w budynkach powiat Radzymin, 1945 i 1946. Listy ogólne i 
szczegółowe strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych wiejskich i 
miejskich. Wykazy materiałów potrzebnych na odbudowę. W wykazie dla 
Radzymina zarejestrowane nieruchomości obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego i majątek Gminy Wyznaniowej. Kart 164 

 

98 Wykaz szkód wojennych powiat sierpecki, 1945. Listy ogólne i imienne strat w 
nieruchomościach. Zarejestrowane nieruchomości obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego. Kart 55  
 

99 Wykaz zniszczeń wojennych w powiecie Sochaczew, 1945. Wykaz ogólny strat, wykaz 
procentowy zniszczeń dla miast. Dotyczy budynków mieszkalnych i gospodarczych 
wiejskich i miejskich. Kart 53  
 

100 Wykaz zniszczeń wojennych w powiecie Sokołów Podlaski, 1946. Wykazy ogólne i 
szczegółowe strat w budynkach gospodarczych i mieszkalnych wiejskich i miejskich. 
Zarejestrowany majątek obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i Gminy 
Wyznaniowej. Kart 96  
 

101 Wykazy szczegółowe zniszczeń wojennych w budynkach miast i wsi pow. Warszawa 
1945, 1946.  Wykazy ogólne i szczegółowe zniszczeń w budynkach gospodarczych i 
mieszkalnych. Kart 265  
 

102 Wykaz zniszczeń wojennych powiatu Węgrów, 1945. Wykazy ogólne i szczegółowe 
strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych  miejskich i wiejskich. Kart 55  
 

107 Projekt pomnika  Partyzantów i Żołnierzy w Mińsku Mazowieckim, 1945. 2 szkice w 
ołówku, 2 kolorowe ( akwaforta) na kalce technicznej. 4 karty większy od A1, 
Naderwane wzdłuż złożenia (file missing, not scanned) 

 

108 Sprawa grobownictwa wojennego na terenie Pruszkowa  06.1945 – 1950. 
Korespondencja w sprawie ekshumacji i pomnika. Kart 12 
 

109 Projekt krzyża nagrobnego na groby wojenne, 1947. Projekt na kalce technicznej, 
korespondencja. Kart 10 

 

110 Projekt cmentarzy wojennych ( ogrodzeń), szkice, 1948. Szkice technicznej, wstępne 
szacunki kosztów ogrodzenia cmentarza wojennego w Pruszkowie. Rękopisy 
w ołówku i piórze. Kart 12 

 

111 Cmentarz w Palmirach, 1947. Raport w związku z konferencją dotyczącą cmentarza w 
Palmirach. Kwestie porządkowe i plan cmentarza. Kart 3 
 

114 Grobownictwo powiat błoński, 1946 –1949. Korespondencja w sprawie postania 
cmentarza w Czarnym Borku (wspólnym dla chrześcijan i żydów), ewidencja ofiar, 
cmentarze żołnierzy radzieckich, szkice i plany sytuacyjne. Wzmiankowani na listach 
imiennych Żydzi, ale nie ustalono ich nazwisk.  
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Kart 114 
  

115 Grobownictwo wojenne na terenie powiatu Ciechanów, 1946- 1949. Szkice, plany 
sytuacyjne, ewidencja cmentarzy wojennych (w tym cmentarz z 1918), koszty 
ekshumacji. Kart 125 

 

116 Grobownictwo wojenne na terenie powiat Ciechanów, ewidencja cmentarzy 
wojennych, 1946 – 1949. Mapy, szkice, ewidencje cmentarzy, kwater wojennych na 
cmentarzach wyznaniowych. Na cmentarzu w Glinojecku pochowane 
niezidentyfikowane Żydówki, groby zbiorowe kalek.  Kart 144 
 

117 Grobownictwo wojenne powiat garwolińskiego, 1945 –1947. Wykazy ofiar, 
ekshumowanych, wzmiankowani wojskowi polscy i rosyjscy, ludność cywilna 
w tym nie zidentyfikowana żydowska.  Kart 97 

 

118 Plany sytuacyjne cmentarzy i grobów na terenie powiatu garwolińskiego, 1948 –
1949. Ewidencja cmentarzy,  plany sytuacyjne, ekshumacje. Cmentarze wojskowe i 
wojenne projektowane były na gruntach pożydowskich (s. 115) odwrót. Kart 139  
 

119 Grobownictwo wojenne powiatów: Ostrów Mazowiecka i Płońsk, 1946 –1949.  
Wykazy grobów- cmentarzy , groby obywateli amerykańskich, Kart 54 
 

120 Sprawy związane z ekshumacją zwłok na terenie powiatu  pruszkowskiego, 1947- 
1949. Korespondencja, instrukcje, ewidencja cmentarzy wojennych i 
parafialnych (w tabeli kategoria cmentarze wojskowe żydowskie lub inne ). 
Kart 85 

 

121 Grobownictwo wojenne w powiecie Radzymin. Wykaz grobów na terenie powiatu i 
nazwiska ekshumowanych, 1947 – 1948. Mapa powiatu, plany sytuacyjne cmentarzy. 
Kart 229  
 

 122  Pisma dotyczące grobownictwa wojennego na terenie powiatu Siedlce, 12.05.1945. 
Koszty utrzymania grobów wojennych, sprawozdania, spór o pokrycie 
kosztów ekshumacji zwłok osób cywilnych pochodzenia żydowskiego. Kart 34 

 

123 Powiat Sierpc, ewidencja cmentarzy wojskowych z wyłączeniem cmentarzy żołnierz 
poległych  w wojnie 1939, lista straconych Polaków w Rościszewie przez Niemców, 
1949.  Kart 11  
 

124 Grobownictwo na terenie Sochaczewa, 1945- 1949. Korespondencja, spis cmentarzy, 
spis grobów, wykazy cmentarzy i grobów żołnierzy radzieckich. Kart 113  
 

125 Grobownictwo wojenne, ekshumacja zwłok, opieka nad grobami wojennymi i 
cmentarzami, listy poległych żołnierzy i oficerów radzieckich na terenie woj. 
warszawskiego w wojnie 1941 – 1945, 1947. Kart 153 
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126 Sprawy grobownictwa wojennego,  1948 –1949. Lista miejsc masowych straceń, 
korespondencja. Kart 19  

 

127 Powiat Gostynin / wykazy poległych żołnierzy radzieckich, liczbowe i sytuacyjne 
grobów żołnierzy radzieckich/, 1946 –1949. Kart 13. W tym szkice na kalce 
technicznej ( jedna karta większa od formatu A3). 
 

128 Powiat Grójec – wykaz poległych żołnierzy radzieckich -  projekt tymczasowego 
pomnika ku czci poległych, 1945, 1949. Kart 20  
 

129 Grobownictwo wojenne (radzieckie) w pow. Maków Mazowiecki i Sierpc, 1946, 1949. 
Imienne listy poległych, protokoły z ekshumacji, opis i plany cmentarza, budowa 
cmentarza. Kart 351. Plan cmentarza w Sierpcu -  format A1. Szkic powiat Sierpc z 
zaznaczonymi cmentarzami i mapa województwa płockiego większy od formatu A1, 
plan sytuacyjny grobów wojennych na terenie Sierpca większy od A3.  
 

130 Grobownictwo wojenne ( radzieckie) w pow. Węgrów 1949. Protokoły z 
dokonywanych ekshumacji i inhumacji zwłok żołnierzy i obywateli radzieckich. Kart 
191 
 

133 Inwentaryzacja budynków państwowych, 1947-1948, k. 59 
 

173 Wykaz mienia opuszczonego w mieście Węgrów, 1944. Wykaz dotyczy tylko 
obywateli polskich wyznania mojżeszowego i majątku gminy wyznaniowej. Kart 14  

 

 Wydział Społeczno-Polityczny 

283 Sprawy Żydowskie, 1947 Powołanie Tymczasowej Żydowskiej Naczelnej Rady 
Religijnej. Korespondencja i okólniki.  K. 8 

 

336 Akta dotyczące organizacji żydowskich na terenie województwa warszawskiego, 

1948. Sprawozdania z lustracji organizacji żydowskich (Góra Kalwaria, Otwock, 

Płock, Pruszków, Grójec), głównie ich polityki finansowej. K. 14 

 
 
 


