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Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu według stanu na dzień 31.12.2019 roku składał się z 2 501 
zespołów i zbiorów (numeracja zespołów: 2534, w tym 33 wakaty)  liczących 653 862 jednostki 

archiwalne  o łącznym metrażu 4 769,20 metrów bieżących.  

 

Badając wnioski złożone przez użytkowników zasobu archiwalnego można zauważyć, że największą 
grupę korzystających według charakteru prowadzonych poszukiwań, podobnie jak w poprzednich 

latach stanowili użytkownicy prowadzący poszukiwania o charakterze genealogicznym 

Użytkownicy zasobu archiwalnego mają możliwość: wykonywania zdjęć 
własnym aparatem, korzystania z dostępnych w pracowni naukowej 

skanerów, bezprzewodowego Internetu, podręcznej biblioteki, oraz zbiorów 
bibliotecznych zgromadzonych w bibliotece Archiwum.  

W Archiwum przechowywane są materiały archiwalne  
z lat 1291–2019 



Dla genealoga najbardziej wartościowe są księgi 
metrykalne, w których może znaleźć informacje i daty 

dotyczące  urodzin, małżeństw i zgonów członków 
poszczególnych członków rodziny. 

 
Oprócz ksiąg stanu cywilnego warto w archiwum 

przejrzeć również inne dokumenty, w których można 
odszukać różnorodne informacje dotyczące przodków.  



Zgromadzony w Archiwum Państwowym w Przemyślu 
zasób, biorąc pod uwagę charakter i funkcje aktotwórców  

podzielić można na następujące grupy rzeczowe: 



Administracja ogólna – państwowa i samorządowa 
 
Bardzo duże znaczenie badawcze maja akta  miast i administracji miejskiej. Do najcenniejszych 
archiwaliów w tej grupie należą dyplomy pergaminowe i papierowe (przywileje królewskie, biskupie,  
a także właścicieli miast prywatnych). Ponadto występują tu księgi i akta z okresu staropolskiego, 
protokoły z posiedzeń rady miejskiej, akta finansowe i podatkowe, akta przedsiębiorstw miejskich. 
Przechowywane archiwalia tyczą miast: Brzozowa, Cieszanowa,  Dynowa, Jarosławia, Jaślisk, Kańczugi, 
Krosna, Leżajska, Lubaczowa, Nowego Miasta, Płazowa, Przemyśla, Przeworska, Radymna, Rudnika, 
Sieniawy, Trembowli.  



 

Administracja szczebla powiatowego prezentowana jest przez materiały 

starostw powiatowych, prezydiów powiatowych rad narodowych w Jarosławiu , Lubaczowie, 
Nisku, Przemyślu, Przeworsku i Radymnie.  

 
W grupie tej znajdują się także akt gmin, prezydiów gromadzkich rad narodowych powiatu 

brzozowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego reprezentujących 
administrację szczebla gminnego oraz akta komisji wyborczych z terenów należących obecnie do 

Ukrainy.  
 
 



 Administracja specjalna 

Do działu administracja specjalna wchodzą akta urzędów bezpieczeństwa publicznego, urzędów 
repatriacyjnych, likwidacyjnych, podatkowych, skarbowych i katastralnych. Akta urzędów repatriacyjnych 

ilustrują rozmiar i wyniki akcji, jaką było przemieszczanie ludności w związku ze zmianą granic 
Rzeczypospolitej i związanych z tym umów międzynarodowych z 1944 r. Znajdują się tutaj m. in. ewidencje 

repatriantów oraz orzeczenia odszkodowawcze o pozostawionym przez repatriantów majątku 
nieruchomym i ruchomym. Akta urzędów ziemskich i likwidacyjnych obrazują przebieg reformy rolnej i 

nacjonalizacji przemysłu. W dziale tym znajduje się również zespół Archiwum Geodezyjne z lat 1844–1962, 
liczący kilkadziesiąt tysięcy jednostek archiwalnych materiałów kartograficznych i opisowych katastru 
galicyjskiego dla miejscowości leżących w obecnych powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, 

jarosławskim, jasielskim, krośnieńskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, 
przemyskim, rzeszowskim, sanockim, stalowowolskim, strzyżowskim, tarnobrzeskim, a także z miejscowości 

leżących w obecnych granicach Ukrainy z przedwojennych powiatów: dobromilskiego, jaworowskiego, 
lwowskiego, mościskiego, samborskiego, sądowo-wiszniańskiego, starosólskiego.  



 Pomimo fragmentarycznego stanu zachowania, dużą wartość historyczną przedstawiają 

dokumenty z zespołu Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych  

w Przemyślu (NKWD). Informacje w nich zawarte obrazują sytuację ludności podczas okupacji 

sowieckiej latach 1939–1941 w Przemyślu, który wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow został 

podzielony na dwie części. Zachowane archiwalia to przede wszystkim pisma władz nadrzędnych w 

sprawie osób aresztowanych bez sankcji prokuratora, tajne dyrektywy Berii z października 1939 r. w 

sprawie polskich jeńców wojennych, raporty i doniesienia funkcjonariuszy NKWD, ankiety 

personalne dotyczące Polaków, Ukraińców i Żydów; ankiety i kartoteki aresztowanych, protokoły 

przesłuchań, postanowienia o aresztowaniu i zamknięciu spraw.  

 



Wśród akt instytucji ochrony prawa i wymiaru 
sprawiedliwości na szczególną uwagę zasługują akta 

kancelarii notarialnych z terenu byłej Galicji. W grupie tych 
zespołów znajduje się dokumentacja aktowa pochodząca z 

różnych okresów historycznych: zaboru austriackiego, okresu 
międzywojennego, II wojny światowej  

i powojennego.  

Informacje w nich zawarte są wykorzystywane do badań także 
genealogicznych. Dokumentują majątkowy stan posiadania 

mieszkańców miast, miasteczek i wsi, ale także znanych 
rodów, takich jak: Czartoryscy, Lubomirscy, Łubieńscy, 
Mniszchowie, Ossolińscy, Potoccy, Ponińscy, Raczyńscy, 

Romerowie, Tarnowscy.  



Wśród akt sądowych przeważają przede wszystkich akta spraw cywilnych, karnych, spadkowych i 

opiekuńczych. Występują tu także (w sądzie przemyskim i rzeszowskim) rejestry handlowe spółek, firm, 

towarzystw i spółdzielni oraz (w sądach jarosławskim, przemyskim i przeworskim) zbiory dokumentów 

hipotecznych i księgi gruntowe, wykorzystywane coraz częściej w celu ustalenia stanu majątkowego.  

 

Cenny materiał historyczny stanowią dokumenty radzieckiego Sądu Ludowego II dzielnicy, działającego 

w okupowanym przez ZSRR prawobrzeżnym Przemyślu w latach 1940–1941. Na przedmiotową 

dokumentację składają się akta spraw karnych, cywilnych oraz szczątkowe akta komornicze. Świadczą 

one o represyjności radzieckiego prawa w czasach stalinowskich, któremu poddani zostali również 

mieszkańcy Przemyśla. Szczególnie ostro władza sowiecka zwalczała spekulację. Na ciężkie kary – 

włączając kilkuletnie pobyty w łagrach – skazywano również nieletnich (wymierzając im nawet takie 

same wyroki jak dorosłym)  



Akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego 

W dziale akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego 

znajdują się przede wszystkim księgi metrykalne urodzeń, 

małżeństw i zgonów przekazywane do Archiwum przez 

urzędy stanu cywilnego. Akta metrykalne znajdują się 

ponadto w dziale instytucje wyznaniowe. Bardzo dużym 

zainteresowaniem, nie tylko historyków, ale też 

genealogów, cieszą się licznie zgromadzone księgi 

metrykalne obrządku greckokatolickiego  poszczególnych 

dekanatów eparchii przemyskiej, a także metryki gmin 

żydowskich, ewangelickich i parafii rzymskokatolickich. 



Najcenniejszym zespołem z działu instytucje wyznaniowe jest zespół Biskupstwa Greckokatolickiego  
w Przemyślu (jedyny tego rodzaju zbiór źródeł do dziejów Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego na 

terenie Polski). Dokumenty w nim zgromadzone obejmują chronologicznie okres od końca XIII w. aż do 
likwidacji diecezji przemyskiej obrządku wschodniego w 1946 r. Znajdują się tutaj dokumenty królewskie, 

papieskie i biskupie; akta zwierzchnich władz kościelnych, wizytacje parafialne i dekanalne, materiały 
dotyczące duchowieństwa, zakonów, bractw religijnych, szkolnictwa kościelnego.  

W dziale tym na uwagę zasługują także akta Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu (1551–1946), 
Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny (1934–1945), parafii greckokatolickich z Przemyśla i diecezji 
przemyskiej, akta metrykalne parafii rzymskokatolickich z diecezji przemyskiej z okresie 1737–1946 oraz  
z dekanatu lubaczowskiego rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej z lat 1823–1864. Szczątkowe akta 

Kościoła ewangelickiego (Środkowo Galicyjski Seniorat w Brygidau, Środkowo Galicyjski Seniorat w 
Hartfeld, Środkowo Galicyjski Seniorat w Jarosławiu, Środkowo Galicyjski Seniorat we Lwowie, Zachodni 
Seniorat Ewangelickiego Kościoła Wyznania Augsburskiego i Helweckiego w Polsce, Ewangelicki Urząd 

Parafialny w Raniżowie) zaliczyć można do źródeł ważnych w badaniach nad dziejami kolonizacji Galicji 
przez monarchię habsburską. Na uwagę zasługują także dokumenty izraelickich gmin wyznaniowych  

z Polski południowo-wschodniej oraz z terenów położonych w obecnych granicach Ukrainy.  



Znajdują się tu materiały, które mogą posłużyć do badań m.in. 
struktury narodowościowej, zawodowej, czy wyznaniowej 
członków cechów i uczniów. Typowymi aktami cechów 
rzemieślniczych są protokoły walnych zgromadzeń, ewidencje 
uczniów i mistrzów, karty rzemieślnicze, protokoły egzaminów 
czeladniczych oraz księgi zapisu i wyzwolin uczniów.  

Związki zawodowe  
 

reprezentowane są przede wszystkim przez akta 
zakładowych komisji NSZZ „Solidarność” z lat 
1980–1981 zrzeszonych w regionie Południowo-
Wschodnim.  
 



Znaczącą grupą materiałów archiwalnych są akta spółdzielczości. Reprezentowane są przez materiały:   

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej, „Społem”, Związek Gospodarczy Spółdzielni 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związki Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związki Gminnych 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, spółdzielnie spożywców,  spółdzielnie pracy, spółdzielnie usługowe, 

spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie rolniczo-handlowe, spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”,  

rolnicze spółdzielnie produkcyjne.  

 



Instytucje finansowe  
 

Dużą część  tej  grupy stanowi dokumentacja 
komunalnych kas oszczędności oraz kas Stefczyka. 
Zachowane są w nich m.in. protokoły z posiedzeń 
zarządu, rady nadzorczej i walnych zebrań; rejestry 
członków, akta dotyczące udzielania pożyczek, 
sprawozdania  z działalności.  

Instytucje gospodarcze  
 

Znajdują się tutaj materiały przedsiębiorstw produkcyjnych, 

handlowych i usługowych. Duża grupę stanowią akta państwowych 

gospodarstw rolnych. Do najcenniejszego zespołu w tej grupie należą 

akta „Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego w Przeworsku 

Spółka Akcyjna w Przeworsku” z lat 1894–1944.  



Stowarzyszenia i związki  
Grupa ta podzielona została na jedenaście części: 
dobroczynność  i ochrona zdrowia, kultura, nauka i oświata, 
sport, stowarzyszenia kombatanckie, mniejszości narodowych, 
gospodarcze, zawodowe i przysposobienia zawodowego, 
środowiskowe, fundusze społeczne, młodzieżowe. Dużą wartość 
źródłową przedstawiają w tej grupie materiały Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” we Lwowie z siedzibą w Gaci 
obejmującego swą działalnością województwa: lwowskie, 
stanisławowskie i tarnopolskie, akta Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu oraz Przeworsku.   

Partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne   
Trzon grupy stanowią akta Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej (Komitet Wojewódzki, komitety 

powiatowe, miejskie, miejsko-gminne, gromadzkie, 

gminne, zakładowe, podstawowe organizacje partyjne, 

rejonowe ośrodki pracy partyjnej). Znajdują się tu 

także akta Frontu Jedności Narodu, Ligi Kobiet.  



Instytucje nauki, kultury i oświaty    
Charakteryzują się dużą rozpiętością chronologiczną zachowanej dokumentacji, bo obejmującą lata 1785 
do 2014. Znajdują się tutaj akta administracji szkolnej, akta szkół średnich, zawodowych i podstawowych. 
Zdecydowaną większość akt szkolnych stanowi dokumentacja nauczania. Częściowo zachowały się 
kroniki szkolne, które są świadectwem ważniejszych wydarzeń z życia szkoły.  Ponadto znajdują się tu 
także takie zespoły jak Przemyskie Muzeum Historyczno-Etnograficzne działające w czasie okupacji 
radzieckiej w Przemyślu oraz przemyskie domy kultury.  



Archiwa prywatne i spuścizny 

Wśród zespołów tej grupy wyróżnić należy Archiwum Zamku Leskiego Krasickich z lat 1471–1924. W 
zespole zachowała się korespondencja rodzinna, pisma i dzienniki Ignacego Krasickiego, akta 
gospodarcze dóbr leżących w ziemi przemyskiej i sanockiej. Akta rodzinne  
i gospodarcze znajdują się również w archiwach Konarskich z Dubiecka, Dolańskich z Grębowa i 
Urbańskich z Haczowa.  



Archiwa prywatne i spuścizny 

Zawierają kilkanaście spuścizn znanych przedstawicieli przemyskiej inteligencji: sędziów, adwokatów, 

inżynierów,  pedagogów i innych osób odgrywających aktywną rolę w życiu politycznym, społecznym  

i kulturalnym Przemyśla. W zespole Akta Józefa Benbenka znaleźć można natomiast materiały do historii 

miasta Przeworska.   



ZBIORY I KOLEKCJE 

Bardzo różnorodną zawartością materiałów archiwalnych charakteryzuje się dział  
Zbiory i kolekcje.  

Znalazły się tutaj grupy archiwaliów wydzielone ze względu na ich odrębne cechy formalne. Np.. 

fotografie, pocztówki, rękopisy prac naukowych i literackich; oraz tłoki i odciski pieczętne.  



 

 

 

 

Kataster galicyjski 



- akta metrykalne  

- spisy ludności  

- akta placówek oświatowych  

- akta patii i stowarzyszeń  

- akta instytucji wymiaru sprawiedliwości (sądy, więzienia, 
areszty, adwokaci, notariusze) 
-  akta cechowe  



Zespół nr 3 sygnatura 189 strona 62-64 



Zespół nr 3 sygnatura 189 strona 62-64 



Zespół nr 3 sygnatura 200 strona 153-159 



Zespół nr 3 sygnatura 200 strona 153-159 



56_34_0_0_10 



Zespół 126 nr  sygnatura  strona  



56_83_0_0_34 

56_83_0_0_51 



56/139/0/6/31 



56/139/0/11/55 



56/132/0/2.8/405 
  



56/915/0/5/37 



56/268/0/1/2 



56/387/0/1.1/3 



56/387/0/2.1/117 



56/387/0/2.3/169 



56/401/0/1/10 



56/407/0/1.1/11 



56/407/0/1.2/16 



56/822/0/0/3 



56/822/0/0/4 



Współpraca  

Archiwum Państwowego w Przemyślu  
z archiwami ukraińskimi 



Centralne Państwowe Archiwum Ukrainy we Lwowie  

Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego 

Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego  

Archiwum Państwowe Obwodu Iwano-Frankowskiego 



Archiwa ukraińskie  

w Internecie 
 



www.archives.gov.u
a 











Budynek Archiwum  

Czytelnia 







Budynek Archiwum  

Czytelnia 

Stara siedziba Archiwum  

Obecna siedziba Archiwum  

Część 
wystawowa 







Formularze 



Pomoce  

ewidencyjno-informacyjne 











Fond_1033_Karol Forster, pisarz 



Fond 654_Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności we Lwowie 



Fond 447_Sąd Powiatowy w Gródku Jagiellońskim 



Fond 1262_Instytucje edukacyjne lwowskiego okręgu szkolnego 



 

Przykładowe skany dokumentów  

do badań genealogicznych  

z zasobów archiwów ukraińskich  



Fond nr 26_opis 15_sprawa 148 Fond 26_opis 15_sprawa 388 



Fond27_sprawa 10158_Maczek Stanisław 

Fond 27_sprawa 14860_Sosnkowski 
Kazimierz 



Fond 369_opis  1_sprawa 18 



Fond 1_opis 4_sprawa 308 



Fond 350_opis  1_sprawa 1976 



Fond 266_opis 1_sprawa 25 Fond 266_opis 1_sprawa 94 



266-1-60 
266-118 



Fond 222_opis 1_sprawa 2250 
Fond 222_opis 1_sprawa 2249 



Fond 36_opis 1_sprawa 11 



Fond 292_opis _sprawa 126 



Fond 299_opis 20 



 

Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 

www.przemysl.ap.gov.pl 


