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Wstęp 
 
Przyglądając się działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (CKŻP) w 
l. 1944-1950 dużo niejasności budzi system zarządu tej instytucji i jej filii 
terenowych, szczególnie w okresie największego rozwoju w l. 1946-1947. Nie 
do końca są znane kompetencje poszczególnych komórek, które zajmowały się 
w CKŻP sprawami organizacyjnymi, personalnymi, kontrolą i 
sprawozdawczością. Sprawy organizacyjne były w zakresie czynności 
Prezydium i Wydziału Organizacji i Kontroli (WOiK). Kwestie personalne 
prowadził Wydział Personalny, ale także WOiK. Kontrolą zajmował się tylko 
WOiK, ale już sprawozdawczością WOiK oraz Wydział Ewidencji i Statystyki. 
Dopiero szczegółowa analiza akt wszystkich wydziałów pozwala po części 
wyjaśnić te pozorne dublowanie się kompetencji komórek CKŻP. Wiele 
wątpliwości można rozwiązać przez lekturę dokumentacji WOiK. Wydaje się, 
że do chwili powstania tego Wydziału jego kompetencje spoczywały w ręku 
Prezydium i Sekretariatu. Potrzeba stworzenia osobnej komórki zajmującej się 
sprawami organizacyjno-kontrolnymi pojawiła się już w I poł. 1946 r. Napływ 
fali repatriantów i w związku  z tym szybki rozwój placówek CKŻP pociągnął 
za sobą konieczność usprawnienia działania centrali. W maju 1946 r. na jednym 
z zebrań Prezydium CKŻP kwestia powołania WOiK była wprowadzona do 
programu obrad, ale ostatecznie nie podjęto dyskusji na ten temat. Dopiero w 
czerwcu 1946 r. podjęto decyzję o utworzeniu nowego wydziału, a od lipca 
1946 r. rozpoczął on swoją działalność1. WOiK został podzielony na trzy sekcje: 
organizacji, kontroli i sprawozdawczości. Zadania nowej komórki miały objąć: 
a) koordynację pracy poszczególnych wydziałów, ustalić zakres ich działania; a) 
kontrolę wypełniania uchwał Prezydium; c) opracowywanie i rozsyłanie 
okólników i zarządzeń regulujących pracę KŻ i podległych im instytucji; d) 
kontrolę i korygowanie działalności KŻ; e) kontrolę sprawozdawczości 
placówek CKŻP. Już w jednym z pierwszych sprawozdań omawiających pracę 
placówek CKŻP wskazano na typowe nieprawidłowości w występujące ich 
działalności: - KŻ nie ingerowały w gospodarkę podległych im jednostek 
organizacyjnych; - posiedzenia zarządów KŻ odbywały się nieregularnie i nie 
były prawidłowo protokółowane; - brakowało dyscypliny pracy; - brak kontroli 
nad finansami i gospodarką materialną placówek (m.in. nieprawidłowo 
prowadzono rozdzielnictwo pomocy materialnej, często głównymi 
beneficjentami pomocy byli pracownicy Komitetów2. 
Pierwszy zadaniem WOiK była kontrola placówek CKZP od strony organizacji i 
zatrudnienia. Starano się uprościć strukturę organizacyjną placówek, 
zlikwidować wydziały, których kompetencje mogły przejąć inne komórki. 
                                                             
1 Nie udało się ustalić dokładnej daty powołania do życia WOiK. 
2 Por. „Kontrola” - uwagi na temat zadań i pracy WOiK, notatka z 13.07.1946 r., WOiK, j. 5. 
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Jednocześnie WOiK zbierał informacje na temat etatów w poszczególnych 
wydziałach i placówkach oraz dążył do stopniowej redukcji personelu. Przyjęto 
zasadę, że zatrudnienie w placówce musi mieć odniesienie do liczby ludności 
żydowskiej pozostającej pod jej opieką. Do końca 1946 r. dzięki pracy 
Wydziału zmniejszono liczbę pracowników w Komitetach Żydowskich o 750 
osób.  Dalsze redukcje przeprowadzono w 1947 r. 1 stycznia 1947 r. było 150 
KŻ w Polsce zatrudniających 2223 urzędników, pół roku później zostało tylko 
49 Komitetów i 27 Delegatur, w których łącznie było zatrudnionych 895 
urzędników. Do kontroli i porządkowania spraw etatowych została w kwietniu 
1947 r. powołana przy WOiK specjalna Komisja Etatowa. Kompetencje WOiK 
nie dublowały się z zakresem działania Wydziału Personalnego, gdyż WOiK 
zajmował się wyłącznie sprawami organizacyjnymi, czyli liczbą i charakterem 
etatów, planowaniem struktury personalnej placówek i płacami. Pozostałe 
kwestie personalne spoczywały w rękach Wydziału Personalnego. 
    WOiK objął również kontrolę finansów KŻ i innych placówek CKŻP. Do 
zadań inspektorów Wydziału należała nie tylko weryfikacja dokumentacji 
finansowej, ale także szkolenie pracowników. WOiK zbierał informacje na 
temat poszczególnych placówek na podstawie protokółów i sprawozdań 
nadsyłanych przez KŻ oraz sprawozdań pokontrolnych inspektorów Wydziału. 
Protokóły i sprawozdania gromadził w CKŻP także Wydział Ewidencji i 
Statystyki, ale nie wykorzystywał ich do kontroli placówek, tylko do 
przygotowywania zbiorczych sprawozdań na temat działalności CKŻP i 
podległych mu instytucji. Uprawnienia kontrolne WOiK obejmowały większość 
wydziałów i placówek CKŻP. Z pewnością wyłączone spod kontroli było 
Prezydium CKŻP, stąd protokóły Prezydium (zarządu) CKŻP nie były 
przekazywane do Wydziału, a gromadzono je w głównej kancelarii. Podział ten 
uszanowano podczas obecnego porządkowania, zatrzymując protokóły z zebrań 
zarządu CKŻP w zespole Prezydium i Sekretariatu. Wydaje się również, że 
WOiK był nastawiony przede wszystkim na kontrolę dużych Komitetów 
Żydowskich, w mniejszym stopniu innych placówek.  
    W styczniu 1949 r. WOiK został przemianowany na Referat Organizacyjny, 
jego działalność wygasa w końcu 1949 r. Od stycznia formalnie w CKŻP istniał 
Referat Organizacyjno-Sprawozdawczy – jednoosobowa komórka 
organizacyjna, ale wyraźnych śladów jej pracy nie widać w zachowanej 
dokumentacji aktowej3. Najprawdopodobniej kompetencje Referatu przejęło od 
stycznia 1950 r. Prezydium. 
   WOiK pod względem liczby pracowników był komórką organizacyjną CKŻP 
średniej wielkości, w pierwszym okresie swojej działalności zatrudniał do 
kilkunastu pracowników, wśród których ważną pozycję zajmowali kontrolerzy 

                                                             
3 Zob. „Projekt struktury organizacyjnej CKŻP i Komitetów Żydowskich od dn. 1 I 1950 r.”, WOiK, j. 8. 
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(rewidenci) (ok. 6 osób), prowadzący szkolenia i kontrole w placówkach. 
Pierwszym kierownikiem Wydziału był w lipcu 1946 r. Jakub Żabner, w tym 
samym miesiącu zajął jego miejsce Natan Slepian, który pracował do  10 
sierpnia 1946 r. Po nim przejął funkcję kierownika Bernard Kuśmirak (do 
stycznia 1949 r.) Od początku 1949 r.  kierownikiem Referatu Organizacji został 
Roman Kranc, który związany był z WOiK od 1946 r. 
 
 
Archiwum Wydziału Organizacji i Kontroli oraz zasady porządkowania 
akt 
 
Brak spisów zdawczo-odbiorczych uniemożliwia ocenę kompletności 
zachowanej dokumentacji archiwalnej WOiK. Wstępne porządkowanie akt 
Wydziału w Archiwum ŻIH po 1950 r. wprowadziło do wymieszania tych 
materiałów z dokumentacją innych komórek organizacyjnych, np. Prezydium. 
Do kolekcji włączono także fragmenty akt niektórych KŻ, np. lubelskiego, 
przemyskiego, tarnowskiego, warszawskiego itd.4 Orientację w materiale 
archiwalnym nie ułatwiało występowanie w aktach różnych Wydziałów akt 
podobnej kategorii (np. sprawozdań, czy protokółów). Dalsze niejasności 
wynikały z kompetencji i zakresu działania w różnych okresach WOiK oraz 
Prezydium i Sekretariatu. Te trzy bowiem komórki dzieliły między sobą sprawy 
organizacyjne w CKŻP w l. 1946-1949. Obecne porządkowanie doprowadziło 
do podzielenia spuścizny aktowej tych trzech komórek na dwa zespoły. Nas 
będzie interesował tylko materiał dotyczący WOiK. Zakwalifikowano do niego 
akta związane z zakresem działalności Wydziału, czyli przede wszystkim 
własną dokumentację, oraz akta placówek nadsyłane do centrali CKŻP. WOiK 
miał własny stempel podawczy, co ułatwiło kwalifikację części materiałów. Nie 
wszystkie jednak archiwalia były oznakowane, w przypadkach wątpliwych 
starano się zachować w kolekcji materiały o jednolitym charakterze i zakresie 
tematycznym, np. protokóły, czy sprawozdań poszczególnych placówek. 
Większość materiałów tu zgromadzona pochodzi z okresu działania Wydziału 
1946-1949, biorąc jednak pod uwagę fakt, że pracownicy WOiK musieli 
kompletować także starszą dokumentację (powstałą przed założeniem 
Wydziału), dlatego materiały wytworzone przed czerwcem 1946 r. a związane z 
zakresem działalności WOiK też włączyłem do kolekcji. Podobnie starałem się 
robić z dokumentacją sprawozdawczą wytworzoną po grudniu 1950 r. 
Generalnie jednak śledząc losy poszczególnych KŻ trzeba sięgać nie tylko do 
materiałów WOiK, ale również do zespołu Prezydium i Sekretariatu oraz innych 
komórek (Wydziałów) CKŻP. 
                                                             
4 Nie można wykluczyć, że akta KŻ mogły znaleźć się w materiałach WOiK jeszcze przed wygaśnięciem 
działalności tej komórki. 
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    Materiały WOiK zostały podzielone na cztery grupy: a) akta własne WOiK - 
dokumentacja ta zachowała się w stanie szczątkowym, poza obszernym zbiorem 
okólników, mamy też dwa sprawozdania, które podają najważniejsze dane na 
temat pierwszego roku działania wydziału (1946-1947);  
b) materiały dotyczące CKŻP zawierają schematy organizacyjne różnych 
Wydziałów i placówek CKŻP, sprawozdania z działalności i kontroli, wreszcie 
korespondencja ogólna. W zasobie aktowym Wydziału zachowało się 
stosunkowo mało akt na temat poszczególnych komórek CKŻP, ponieważ tego 
typu dokumentacja trafiła do archiwów Wydziałów;  
c) osobną grupę stanowi dokumentacja Komisji Etatowej, która podlegała 
WOiK, jest tu bogaty materiał na temat etatów w różnych placówkach CKŻP, 
do wielu schematów organizacyjnych (etaty) załączone są wykazy imienne 
pracowników. Praktycznie nie zachowała się dokumentacja dotycząca spraw 
personalnych pracowników WOiK (poza pojedynczymi pismami rozsianymi w 
korespondencji ogólnej). 
d) najliczniejszą grupę akt stanowią materiały sprawozdawcze placówek 
terenowych CKŻP. Zostały one ułożone w układzie alfabetycznym wg 
miejscowości, gdzie znajdował się dany KŻ. W materiałach tych występują 
następujące kategorie akt: protokóły z zebrań zarządów KŻ, sprawozdania z 
działalności, sprawozdania z kontroli przeprowadzanych przez pracowników 
WOiK i korespondencja ogólna. Dla niektórych KŻ mamy także osobno zebraną 
dokumentację dotyczącą spraw personalnych (w tym wykazy imienne 
pracowników), która uzupełnia materiały Komisji Etatowej.  
    Pod względem językowym zdecydowanie przeważa język polski, 
sporadycznie inne języki: żydowski, angielski i niemiecki. Materiały zachowały 
się w ogólnie dobrym stanie technicznym.  
Po uporządkowaniu archiwum liczy 147 jednostek archiwalnych o objętości ok.  
1,3 mb. akt. Materiałom WOiK została nadana w Archiwum ŻIH następująca 
sygnatura: 303/II. 
 
       
Opis akt w inwentarzu 
 
Opis jednostki w inwentarzu składa się z kilku członów. Otwiera go ogólna 
charakterystyka danej grupy akt. W drugim członie opisu jednostki podano 
charakterystykę merytoryczną akt, np. protokóły, sprawozdania, wykazy 
imienne, kartoteki, korespondencja itd. W niektórych przypadkach w nawiasach 
podano informacje uzupełniające na temat zawartości dokumentacji. W opisie 
zewnętrznym materiałów podano: daty skrajne dokumentów zawartych w danej  
jednostce,  sposób zapisu (rękopis, maszynopis, druk, fotokopia), język, forma 



 

 6 

przechowywania (akta luźne, szyte), dane o liczbie stron w jednostce i 
ewentualnie uwagi o stanie zachowania.  
 
Pomoce archiwalne 
 
Do inwentarza dołączono indeks geograficzny, miejscowości występujących w 
tekście inwentarza.  
 

*** 
 
Prace nad inwentarzem archiwum Wydziału Organizacji i Kontroli CKŻP były 
przeprowadzone w 2007 r. dzięki wsparciu finansowemu  the United States 
Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.  
 
                                                                                                      
 
 
Bibliografia: Archiwum Wydziału Organizacji i Kontroli CKŻP  i innych 
wydziałów CKŻP w Archiwum ŻIH; Zarys działalności Centralnego Komitetu 
Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 r., Warszawa 1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Wykaz skrótów 
 
AJDC - American Joint Distribution Committee 
CKŻP – Centralny Komitet Żydów w Polsce 
fotokop. – fotokopia 
j., j. a.– jednostka archiwalna 
j. ang. – język angielski 
j. niem. - język niemiecki 
j. pol. – język polski 
j. żyd. – język żydowski 
KŻ – Komitet Żydowski, Komitety Żydowskie 
l. – luźne 
l. dz. – liczba dziennika 
mps – maszynopis 
mps pow. – maszynopis powielany 
OKŻ – Okręgowy Komitet Żydowski 
PKŻ – Powiatowy Komitet Żydowski 
rkps – rękopis 
s. – strona  
sygn. – sygnatura archiwalna 
WKŻ – Wojewódzki Komitet Żydowski 
WOiK – Wydział Organizacji i Kontroli CKŻP 
zał. – załącznik, w załączeniu 
ŻIH – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 
? – informacja wątpliwa 
 
 
Przegląd zawartości inwentarza 
 

 I.       Akta organizacyjne Wydziału Organizacji i Kontroli – jednostki: 1-5 
II. Centralny Komitet Żydów w Polsce – statuty, schematy organizacyjne, 

etaty, sprawozdania, korespondencja Akta personalne – jednostki: 6-33 
III. Pracownicy CKŻP, Komisja Etatowa CKŻP – jednostki: 34-42 
IV. Akta organizacyjne i personalne placówek terenowych CKŻP – 

jednostki: 43-147 
V. Aneks (2019 r.) – jednostki: 148-152 
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Inwentarz akt Wydziału Organizacji i Kontroli Centralnego Komitetu 
Żydów w Polsce 
 

 
I.  Akta organizacyjne Wydziału Organizacji i Kontroli 

           
 

1. Akta organizacyjne. 
          Okólniki, zarządzenia i pisma okólne Wydziału Organizacji i 
Kontroli oraz innych komórek CKŻP. (1945-1946) 
                        1945-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:  

2. Akta organizacyjne. 
          Okólniki i pisma okólne Wydziału Organizacji i Kontroli oraz 
innych komórek CKŻP. (1947 r.) 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. ...........; sygn. 
stara: 67 

3. Akta organizacyjne. 
          Okólniki i pisma okólne Wydziału Organizacji i Kontroli oraz 
innych komórek CKŻP. (1948-1949 r.) 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. ...........; sygn. 
stara:  

4. Akta organizacyjne. 
          Protokóły z zebrań pracowników Wydziału Organizacji i Kontroli. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:  

5. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdanie z działalności Wydziału Organizacji i Kontroli przy 
CKŻP za 1946 r., za I półrocze 1947 r. Zał. schemat dla przeprowadzania 
rewizji Komitetów; zestawienie inspekcji Wydziału dokonanych w 1946 
r. 
                        1946-1947, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 67 
 
       II. Centralny Komitet Żydów w Polsce – statuty, schematy 
organizacyjne, etaty, sprawozdania, korespondencja 
 

6. Akta organizacyjne. 
          Statut Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Regulamin pracy 
CKŻP w Warszawie. 
                        1946, b.d., mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 39 

7. Akta organizacyjne. 
          Plan organizacyjny Wydziału Emigracyjnego, plan pracy Wydziału 
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Propagandy i Informacji Kultury i Sztuki przy CKŻP. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

8. Akta organizacyjne. 
          Projekt struktury organizacyjnej CKŻP i Komitetów Żydowskich 
od dn. 1 stycznia 1950 r. 
                        1949, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 39 

9. Akta organizacyjne. 
          Schematy organizacyjne i etaty Wydziałów CKŻP5. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 39 

10. Akta organizacyjne. 
          Spisy komitetów żydowskich w Polsce w 1946 r. i na dzień 1 
stycznia, 1 kwietnia, 31 maja 1947 r. i w 1949 r. 
                        1946-1949, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

11. Akta organizacyjne. 
          Schematy organizacyjne i etaty Komitetów Żydowskich w Polsce 
(Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Przemyśl, Radom, Szczecin, Warszawa, 
Włocławek, Wrocław).  
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 37 

12. Akta organizacyjne. 
          Statuty organizacyjne placówek CKŻP (Towarzystwa Ochrony 
Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, Wojewódzkiego Komitetu 
Żydowskiego w Warszawie) 
                        1948, b.d., mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 39 

13. Akta organizacyjne. 
          Statuty organizacyjne różnych stowarzyszeń (Stowarzyszenia 
Ziomkostw Żydów Warszawskich w Polsce, Żydowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Sztuk Pięknych, Żydowskiego Towarzystwa Kultury w 
Polsce). 
                        1948, b.d., mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 39 

14. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z działalności CKŻP w 1945 r. Zał. materiały 
informacyjne o CKŻP z 1945 r. 
                        1945-1946, mps, j. ang., pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

15. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z działalności Wydziałów CKŻP za I półrocze 1946 
r. 
                        1946, mps, j. ang., pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

                                                             
5 Brak niektórych schematów, np. Wydziału Oświaty. 
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16. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdanie z działalności CKŻP za I półrocze 1946 r. Zał. 
zestawienie sum wydatkowanych na opiekę społeczną przez CKŻP w 
1945 r. 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

17. Akta organizacyjne. 
          Zarys działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 r. (Warszawa 1947) 
                        1947, druk, j. pol., poszyt, s. ...........; sygn. stara: 

18. Akta organizacyjne. 
          Protokół z kontroli całokształtu działalności i gospodarki CKŻP z 
16 stycznia 1947 r. Sprawozdanie z gospodarki papierem w CKŻP z 23 
maja 1947 r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 27 

19. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdanie ogólne z działalności CKŻP i sprawozdania różnych 
Wydziałów CKŻP za I półrocze 1947 r. 
                        1946-1947, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. ...........; sygn. 
stara: 

20. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z działalności i kontroli różnych Wydziałów i 
placówek CKŻP. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

21. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdanie z zebrania Zarządu Związku Zawodowego 
Pracowników CKŻP i WKŻ w dniu 11 VI 1945 r. Sprawozdanie z 
działalności Zarządu Związku Zawodowego przy CKŻP od 1 kwietnia 
1946 do 1 kwietnia 1947 r. 
                        1945-1947, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 116 

22. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z akcji macowej w Polsce w 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 116 

23. Prezydium. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z inspekcji różnych placówek CKŻP i oceny sytuacji 
ludności żydowskiej w Polsce (Dolny Śląsk, Kielce, Kraków, Lublin, 
Łódź, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Skarżysko, Szydłowiec i Tarnów). 
Zał. sprawozdania KŻ z Dolnego Śląska) 
                        1945, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

24. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z kontroli różnych placówek CKŻP w Polsce 
(Białystok, Bielsko, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Katowice, Kraków, 
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Poznań i Wrocław).  
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

25. Akta organizacyjne. 
          Protokóły z posiedzeń Międzypartyjnych Komisji 
Porozumiewawczych przy WKŻ w Warszawie i Wrocławiu. (1946 r.) 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:  

26. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania ze zjazdu kierowników buchalterii i wydziałów 
kontroli komitetów wojewódzkich CKŻP w dn. 11-12  grudnia 1946 i 20-
21 grudnia 1947 r. 
                        1946-1947, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 45 

27. Akta organizacyjne. 
          Sprawy organizacyjno-finansowe: „Zagadnienia budżetowe CKŻP” 
(referat L. Sterna z dn. 16.06.1948 r.); „Plan finansowy CKŻP na rok 
1949 r.” (referat Juliana Łazebnika z dn. 2.11.1948 r.) 
                        1948, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

28. Akta organizacyjne. 
          Dziennik korespondencji ogólnej (wychodząca i przychodząca). 
(l.dz. nr 131-468 – 3 kwietnia – 29 grudnia 1949 r.) 
                        1949, rkps, j. pol., poszyt, s. ...........; sygn. stara:  

29. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca). (maj-
grudzień 1946 r.) 
                        1946, rkps, mps, mps pow., druk, j. pol., żyd., l., s. ...........; 
sygn. stara: 25 

30. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca). 
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:  

31. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z 
Wydziałami CKŻP. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........; sygn. 
stara: 25 

32. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja z Centralną Żydowską Komisją Historyczną. Zał. 
sprawozdania z kontroli działalności, sprawozdania finansowe ; 
sprawozdanie z działalności Centralnej Biblioteki Żydowskiej przy CKŻP 
za I pół. 1947 r. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:  

33. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z AJDC. 
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                        1947-1948, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. ...........; sygn. 
stara: 

 
       III. Pracownicy CKŻP, Komisja Etatowa CKŻP 
 
34. Akta personalne pracowników. Komisja Etatowa. 

          Protokóły Komisji Etatowej. Protokóły Prezydium CKŻP dotyczące 
spraw personalnych. Korespondencja. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 45, 
46 

35. Akta personalne pracowników. Komisja Etatowa. 
          Etaty Wydziałów CKŻP. Zał. wykazy imienne pracowników. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 46 

36. Akta personalne pracowników. Komisja Etatowa. 
          Etaty komitetów CKŻP. Zał. schematy organizacyjne. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 46 

37. Akta personalne pracowników. 
          Siatki płac w placówkach CKŻP. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 73 

38. Akta personalne pracowników. 
          Etaty w placówkach CKŻP. Korespondencja. Zał. wykazy imienne 
pracowników. 
                        1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

39. Akta personalne pracowników. 
          Wykazy imienne pracowników i członków CKŻP. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 18 

40. Akta personalne pracowników. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych. 
                        1947-1949, b.d., rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 72 

41. Akta personalne pracowników. 
          Korespondencja dotycząca zadłużenia Chaima Kielmana, 
kierownika bursy w Dzierżoniowie. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 

42. Akta personalne pracowników. 
          Korespondencja dotycząca Bernarda Kuśmiraka. 
                        1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 

 
 
      IV. Akta organizacyjne i personalne placówek terenowych CKŻP 
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43. Biała Podlaska. 
          Protokół z posiedzenia KŻ i Zrzeszenia Religii Żydowskiej w 
Białej Podlaskiej w dniu 7 czerwca 1947 r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

44. Białystok. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Białymstoku. (czerwiec 
1945; kwiecień-grudzień 1946 r.) 
                        1945-1946, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

45. Białystok. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Białymstoku. (styczeń-
grudzień 1947 r.) 
                        1947-1948, mps, j. żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 61, 81 

46. Białystok. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Białymstoku. (styczeń-
grudzień 1948 r.) 
                        1948-1949, mps, j. żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 81 

47. Białystok. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Białymstoku. (styczeń 
1949-październik 1950 r.) Zał. protokół z posiedzenia Zespołu PZPR przy 
WKŻ. 
                        1948-1950, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 107 

48. Białystok. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ w 
Białymstoku i placówek podległych Komitetowi. (1946, 1948-1949 r.) 
Zał. sprawozdanie organizacyjne na 1 lipca 1946 r.; sprawozdanie 
statystyczne z działalności za listopad 1949 r. Korespondencja. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 109 

49. Białystok. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z WKŻ w Białymstoku. Zał. wykazy imienne 
pracowników.  
                        1946-1950, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 

50. Bielsko-Biała. 
          Protokół z posiedzenia KŻ w Bielsku-Białej z 20 grudnia 1945 r. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

51. Bydgoszcz. 
          Protokóły z posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego6 (Okręgowego) KŻ 

                                                             
6 Do 1947 r., od 1948 r. Okręgowy Komitet Żydowski. 
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w Bydgoszczy. (styczeń 1946-luty 1949 r.). Sprawozdania z działalności 
za 1946-1947 r. Sprawozdania z kontroli działalności za 1947-1948 r. Zał. 
wykaz imienny pracowników. 
                        1946-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 20, 60, 
67, 81, 106 

52. Bydgoszcz. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z OKŻ w 
Bydgoszczy. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 106  

53. Cieszyn. 
          Bilans zamknięcia  na dzień 31 grudnia 1946 r. KŻ w Cieszynie. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:  

54. Częstochowa. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium i Zarządu OKŻ w Częstochowie. 
(maj 1946-lipiec 1950 r.) Zał. Sprawozdanie organizacyjne na 1 lipca 
1946 r. 
                        1946-1950, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 34, 55 60, 67, 81, 107 

55. Częstochowa. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z OKŻ w 
Częstochowie. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 25 

56. Częstochowa. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z OKŻ w Częstochowie. Zał. wykazy imienne 
pracowników.  
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 102 

57. Gdańsk. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z OKŻ w 
Gdańsku. Zał. protokóły z posiedzeń Zarządu OKŻ, sprawozdania, 
wykazy imienne pracowników. 
                        1945-1948, rkps, mps, j. niem., pol., żyd., l., s. ...........;  
sygn. stara: 60, 81, 106 

58. Gdańsk. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z OKŻ (PKŻ) w Gdańsku. Zał. wykazy imienne 
pracowników.  
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 73 

59. Gdynia. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z Wydziałem Transportowym w Gdyni. Zał. wykazy 
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imienne pracowników.  
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 

60. Kalisz. 
          Sprawozdanie z kontroli działalności OKŻ w Kaliszu. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 20 

61. Katowice. 
          Protokóły z posiedzeń WKŻ w Katowicach. (marzec-grudzień 1946 
r.) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

62. Katowice. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Katowicach. (styczeń-
grudzień 1947 r.) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

63. Katowice. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Katowicach. (styczeń 
1948-maj 1950 r.) 
                        1948-1950, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

64. Katowice. 
          Sprawozdania z działalności WKŻ w Katowicach i placówek 
podległych Komitetowi.  
                        1947-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 50, 109 

65. Katowice. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ w 
Katowicach i placówek podległych Komitetowi (Domy Dziecka w 
Bielsku i Chorzowie). (1946 r.) Zał. wykazy pracowników WKŻ i 
placówek podległych oraz dzieci z domów dziecka w Bielsku i 
Chorzowie. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 28 

66. Katowice. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ w 
Katowicach i placówek podległych Komitetowi. Inwentarze placówek 
likwidowanych. (1946-1949 r.)  
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 75 

67. Katowice. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Katowicach. (lipiec 1946 -grudzień 1947 r.) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 26, 
50 

68. Katowice. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Katowicach. (styczeń 1948-listopad 1949 r.) 
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                        1947-1949, rkps, mps, fotokop., j. pol., żyd., l., s. ...........;  
sygn. stara: 97  

69. Katowice. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z WKŻ w Katowicach. Zał. wykazy imienne 
pracowników. 
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 73  

70. Kielce. 
          Ankieta na temat liczebności ludności żydowskiej na terenie 
działalności WKŻ w Kielcach (2 maj 1946 r.). Sprawozdanie z inspekcji 
w Kielcach w dn. 9-10 maja 1947 r. 
                        1946-1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

71. Kraków. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium i Zarządu WKŻ w Krakowie. 
(marzec-grudzień 1946 r.) 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

72. Kraków. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Krakowie. (grudzień 
1946-grudzień 1947 r.) 
                        1946-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34, 61 

73. Kraków. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Krakowie. (styczeń-
grudzień 1948 r.) 
                        1948-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 81 

74. Kraków. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium i Plenum WKŻ w Krakowie. 
(styczeń-grudzień 1949 r., marzec 1950 r.) 
                        1949-1950, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 108 

75. Kraków. 
          Sprawozdania z działalności WKŻ w Krakowie. (za luty-
październik 1945, sprawozdanie jednorazowe organizacyjne na dzień 1 
lipca 1946 r.; sprawozdanie za 1946 r.; lustracja WKŻ w dn. 31 grudnia 
1946-4 stycznia 1947 r.) 
                        1945-1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34, 54, 
55, 74 

76. Kraków. 
          Sprawozdania z działalności WKŻ w Krakowie. (miesięczne za 
styczeń-listopad 1947 r., za 1947 r.) 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34, 54, 
74 
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77. Kraków. 
          Sprawozdania z działalności WKŻ w Krakowie. (za styczeń, 
marzec, wrzesień-listopad  1948 r., za 1948 r., za grudzień 1949 r., 
styczeń i luty, czerwiec 1950 r.) 
                        1948-1950, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 

78. Kraków. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ w Krakowie. 
                        1945-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 74, 
55 

79. Kraków. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ w Krakowie. 
                        1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 109 

80. Kraków. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Krakowie. (lipiec-grudzień 1946 r.) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 26  

81. Kraków. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Krakowie. (styczeń-grudzień 1947 r.) 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 49, 96  

82. Kraków. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Krakowie. (styczeń 1948-listopad 1949 r.) 
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 96  

83. Kraków. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych i pomocy 
materialnej (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w Krakowie. Zał. 
wykazy imienne pracowników. 
                        1946-1950, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 73  

84. Lublin. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Lublinie. (styczeń-
grudzień 1946 r.) 
                        1946-1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

85. Lublin. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Lublinie. (styczeń-
grudzień 1947 r.) 
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

86. Lublin. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Lublinie. (styczeń 1948-
styczeń 1950 r.) 
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                        1948-1950, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 81 

87. Lublin. 
          Protokóły i sprawozdania z działalności i kontroli WKŻ w Lublinie. 
                        1946-1949, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara:   

88. Lublin. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Lublinie. Zał. wykazy imienne pracowników. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........; sygn. 
stara:  51, 67 

89. Łódź. 
          Protokóły z posiedzeń Plenum i Prezydium WKŻ w Łodzi. 
(kwiecień-grudzień 1946 r.) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

90. Łódź. 
          Protokóły z posiedzeń Plenum i Prezydium WKŻ w Łodzi. 
(styczeń-grudzień 1947 r.) 
                        1947, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

91. Łódź. 
          Protokóły z posiedzeń Plenum i Prezydium WKŻ w Łodzi. (styczeń 
1948-sierpień 1949 r.) 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

92. Łódź. 
          Sprawozdania z działalności i kontroli WKŻ w Łodzi i placówek 
podległych Komitetowi. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 20, 
106  

93. Łódź. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Łodzi. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 101 

94. Łódź. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Łodzi. Zał. wykazy imienne pracowników placówek WKŻ. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........; sygn. 
stara: 101 

95. Łódź. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z WKŻ w Łodzi. Zał. wykazy imienne pracowników. 
                        1946-1950, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 73, 
46 
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96. Olsztyn. 
          Protokóły z posiedzeń Zarządu WKŻ (OKŻ, PKŻ, Delegatury) w 
Olsztynie. (1946-1949 r.) Sprawozdania. Korespondencja ogólna. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 55, 
102 

97. Otwock. 
          Sprawozdanie z działalności za marzec 1946 i protokół z lustracji 
KŻ w Otwocku w 12 maja 1948 r. 
                        1946-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

98. Płock. 
          Sprawozdanie z działalności OKŻ w Płocku za miesiąc kwiecień 
1949 r. 
                        1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

99. Poznań. 
          Protokóły z posiedzeń Zarządu OKŻ w Poznaniu. (styczeń 1946-
czerwiec 1949 r.) 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 60, 
81 

100. Poznań. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z OKŻ w 
Poznaniu. Zał. sprawozdania z działalności, sprawozdania z kontroli. 
                        1945-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 67, 
106, 103 

101. Przemyśl. 
          Protokóły z posiedzeń Zarządu WKŻ (PKŻ) w Przemyślu. (lipiec 
1946-maj 1948 r.) 
                        1946-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34, 61, 
81, 107 

102. Przemyśl. 
          Sprawozdania z działalności i kontroli  WKŻ (PKŻ) w Przemyślu. 
Zał. wykazy imienne pracowników, dzieci. 
                        1945-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 19, 
81, 106 

103. Przemyśl. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ 
(PKŻ) w Przemyślu. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 51 

104. Radom. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z 
Okręgowym (Powiatowym) KŻ w Radomiu. Zał. protokół z posiedzenia 
Zarządu z 10 II 1949 r.; sprawozdania z kontroli z działalności Komitetu z 
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1946 r. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........; sygn. stara: 103 

105. Rzeszów. 
          Protokóły, sprawozdania z działalności i korespondencja OKŻ w 
Rzeszowie. Zał. wykazy imienne członków Zarządu OKŻ. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

106. Szczecin. 
          Protokół z pierwszego posiedzenia Zarządu KŻ w Szczecinie dn. 24 
lutego 1946 r. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:   

107. Szczecin. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Szczecinie. (styczeń-
grudzień 1947 r.) 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61  

108. Szczecin. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Szczecinie. (styczeń-
wrzesień 1949 r., maj-lipiec 1950) 
                        1949-1950, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 108  

109. Szczecin. 
          Sprawozdania z działalności i kontroli WKŻ w Szczecinie. 
                        1946-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:   

110. Szczecin. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Szczecinie. (październik 1946-grudzień 1947 r.) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 69  

111. Szczecin. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Szczecinie. (styczeń 1948-październik 1949 r.) 
                        1947-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 69  

112. Szczecin. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z WKŻ w Szczecinie. Zał. wykazy imienne pracowników. 
                        1946-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 32, 73  

113. Świdnica. 
          Sprawozdanie z działalności PKŻ w Świdnicy: Rok pracy 13 IV 
1946-13 IV 1947 [Świdnica 1947]. 
                        1947, druk, j. pol., poszyt, s. ...........;  sygn. stara: 

114. Tarnów. 
          Protokóły z posiedzeń OKŻ (PKŻ) w Tarnowie, miesięczne  
sprawozdania z działalności (za styczeń-kwiecień, sierpień-grudzień 1946 
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r.), sprawozdanie organizacyjne na 1 lipca 1946 r.; sprawozdanie za I 
półrocze 1946 r., sprawozdanie z konferencji KŻ w Tarnowie z dn. 8 maja 
1949 r. i korespondencja z Komitetem.  
                        1946-1947, 1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 55 

115. Warszawa. 
          Protokół z narady delegatów Komitetów Powiatowych i Miejskich 
w województwie warszawskim z dn. 7 grudnia 1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

116. Warszawa. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium i Zarządu WKŻ w Warszawie. 
(styczeń-grudzień 1947 r.) 
                        1947-1948, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

117. Warszawa. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ w Warszawie. (marzec 
1948-sierpień 1949 r.) 
                        1948-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

118. Warszawa. 
          Protokóły z kontroli działalności placówek WKŻ w Warszawie. 
                        1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 

119. Warszawa. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ w 
Warszawie. (październik 1946-wrzesień 1949 r.) 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 68  

120. Warszawa. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z WKŻ w Warszawie. Zał. wykazy imienne pracowników. 
                        1948-1949, mps, mps pow., j. pol., l., s. ...........;  sygn. 
stara:  46 

121. Włocławek. 
          Protokóły z posiedzeń Zarządu i sprawozdania z działalności i 
kontroli OKŻ (PKŻ) we Włocławku.  
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 28, 
81, 106 

122. Włocławek. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z OKŻ 
(PKŻ) we Włocławku. 
                        1946-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 25, 73, 102 
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123. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ we Wrocławiu. (luty-
grudzień 1946 r.). Zał. protokół z zebrania delegatów KŻ z Dolnego 
Śląska w Rychbachu z 25 stycznia 1946 r.; sprawozdanie z I zjazdu 
zdemobilizowanych żołnierzy Żydów z Dolnego Śląska w Rychbachu w 
dn. 17 lutego 1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 34 

124. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ we Wrocławiu. (styczeń-
czerwiec 1947 r.) 
                        1947, mps, mps pow., j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

125. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ we Wrocławiu. (czerwiec-
grudzień 1947 r.) 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 61 

126. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium WKŻ we Wrocławiu. (styczeń-
grudzień 1948 r.) 
                        1948-1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 81 

127. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły z posiedzeń Prezydium i Sekretariatu WKŻ we 
Wrocławiu. (styczeń-listopad 1949 r., czerwiec-lipiec 1950 r.) Zał. 
protokół z posiedzenia KŻ w Jaworze z 25 lipca 1949 r., protokół z 
konferencji dot. prasy i książki żydowskiej odbytej we Wrocławiu w 
lutym 1950 r. 
                        1948-1950, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 108 

128. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania (miesięczne) z działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku.(maj-czerwiec, październik 1946 r.)  
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 57-
58 

129. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania (miesięczne) z działalności niektórych KŻ na 
Dolnym Śląsku.(1946 r.)  
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 38 

130. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydów na 
Dolnym Śląsku za 1946 rok, [Wrocław 1947]7. 
                        1947, mps pow., j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 57 

                                                             
7 Trzy egzemplarze.  
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131. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania (miesięczne) z działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku.(styczeń-kwiecień 1947 r.)  
                        1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 58 

132. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania (miesięczne) z działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku.(maj-sierpień 1947 r.)  
                        1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 58 

133. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania (miesięczne) z działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku.(wrzesień-grudzień 1947 r.)  
                        1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. stara: 58 

134. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania (miesięczne) z działalności WKŻ we 
Wrocławiu.(maj-sierpień 1949 r.)  
                        1949, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 109 

135. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku i placówek podległych Komitetowi. (1946 r.) Zał. wykaz imienny 
pracowników PKŻ w Dzierżoniowie. 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 77 

136. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku i placówek podległych Komitetowi. (1946-1947 r.) Zał. okólniki 
Wydziału Organizacji i Kontroli WKŻ Wrocław, korespondencja. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. ...........;  
sygn. stara:  

137. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ na Dolnym 
Śląsku i placówek podległych Komitetowi. (1947 r.) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 38, 
47 

138. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdanie z kontroli działalności placówek WKŻ na Dolnym 
Śląsku w dn. 10 września-10 października 1947 r. Zał. wyjaśnienia WKŻ 
na temat w\w sprawozdania i protokół z posiedzenia prezydium dot. 
kontroli na Dolnym Śląsku. 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 47 

139. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Protokóły i sprawozdania z kontroli działalności WKŻ na Dolnym 
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Śląsku i placówek podległych Komitetowi. (1948-1949 r.)  
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 77 

140. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ we 
Wrocławiu i z innymi komitetami i placówkami CKŻP na Dolnym 
Śląsku. (1946-1947) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara:  

141. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ we 
Wrocławiu i z innymi komitetami i placówkami CKŻP na Dolnym 
Śląsku. (styczeń-grudzień 1948 r.) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 79 

142. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) z WKŻ we 
Wrocławiu i z innymi komitetami i placówkami CKŻP na Dolnym 
Śląsku. (styczeń-grudzień 1949 r.) 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. ...........;  sygn. 
stara: 104 

143. Wrocław-Dolny Śląsk. Akta personalne. 
          Wykazy imienne pracowników WKŻ we Wrocławiu i innych 
placówek podległych Komitetowi na Dolnym Śląsku.  
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 52 

144. Wrocław-Dolny Śląsk. Akta personalne. 
          Wykazy imienne pracowników WKŻ we Wrocławiu i innych 
placówek podległych Komitetowi na Dolnym Śląsku.  
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  

145. Wrocław-Dolny Śląsk. Akta personalne. 
          Wykazy imienne pracowników placówek podległych WKŻ na 
Dolnym Śląsku w: Białym Kamieniu, Bolkowie, Bożej Górze, Brzegu, 
Bystrzycy, Chojnowie, Dzierżoniowie, Frydlandzie, Jaworze, Jeleniej 
Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubieniu, Ludwikowie, 
Nowej Rudzie, Sobięcinie, Świdnicy, Świebodzicach, Wałbrzychu, 
Ząbkowicach, Zgorzelcu, Ziębicach, Złotoryi. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 52 

146. Wrocław-Dolny Śląsk. Akta personalne. 
          Obsada etatów i pensje pracowników placówek na terenie 
działalności WKŻ na Dolnym Śląsku.  
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara:  
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147. Wrocław-Dolny Śląsk. Akta personalne. 
          Korespondencja dotycząca spraw personalnych (wychodząca i 
przychodząca) z WKŻ we Wrocławiu.  
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. ...........;  sygn. stara: 52 
 
Aneks (włączony w 2019 r.) 
 

148. Akta finansowe. 
          Wykazy imienne pracowników i spisy etatów placówek terenowych 
w Polsce.  
                        1949, rkps, mps, j. pol., l., s./3 

149. Łódź. Tymczasowy Komitet Żydowski. 
          Notatki organizacyjne, informacje dotyczące sytuacji Żydów w 
miastach leżących wokół Łodzi. 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s./4  

150. Radom. PKŻ. 
          Korespondencja (wychodząca). 
                        1949, mps, j. pol., l., s./1  

151. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Sprawozdania z działalności, korespondencja.  
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s.  

152. Wrocław-Dolny Śląsk. 
          Opracowanie o komitetach żydowskich na Dolnym Śląsku.  
                        1949, mps, jid., l., s. 130/2 
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Indeks osób 
 
Kielman Chaim – 41 
Kuśmirak Bernard – 42 
Łazebnik Julian – 27 
Stern L. – 27 
 
Indeks geograficzny 
 
Biała Podlaska – 43 
Biały Kamień – 145 
Białystok – 11, 24, 44-49 
Bielsko-Biała – 24, 50, 65 
Bolków – 145 
Boża Góra – 145 
Brzeg – 145 
Bydgoszcz – 11, 24, 51-52 
Bystrzyca – 145 
Bytom – 24 
Chojnów – 145 
Chorzów – 24, 65 
Cieszyn – 53 
Częstochowa – 11, 54-56 
Dolny Śląsk – 23, 123-147 
Dzierżoniów (Rychbach) – 41, 123, 135, 145 
Frydland (Mieroszów) – 145 
Gdańsk – 11, 57-58 
Gdynia – 59 
Jawor – 145 
Jelenia Góra – 145 
Kalisz – 60 
Kamienna Góra – 145 
Katowice – 11, 24, 61-69 
Kielce – 23, 70 
Kłodzko – 145 
Kraków – 11, 23, 24, 71-83 
Legnica – 145 
Lubień – 145 
Lublin – 11, 23, 84-88 
Ludwików – 145 
Łódź – 11, 23, 89-95, 149 
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Nowa Ruda – 145 
Olsztyn – 11, 96 
Otwock – 97 
Płock – 98 
Poznań – 11, 24, 99-100 
Przemyśl – 11, 23, 101-103 
Radom – 11, 23, 104, 150 
Rzeszów – 23, 105 
Skarżysko – 23 
Sobięcin – 145 
Szczecin – 11, 106-112 
Szydłowiec – 23 
Świdnica – 113, 145 
Świebodzicach – 145 
Tarnów – 23, 114 
Wałbrzychu – 145 
Warszawa – 6, 11, 12, 17, 25, 115-120 
Włocławek – 11, 121-122 
Wrocław – 11, 24, 25, 123-147, 151, 152 
Ząbkowice – 145 
Zgorzelec – 145 
Ziębice – 145 
Złotoryja – 145 
 


