
Pracownia AGAD

Aktualne informacje o pracy Pracowni AGAD,  

zasadach udostępniania materiałów archiwalnych oraz realizacji zamówień:  

https://agad.gov.pl/

W Pracowni AGAD znajdują się miejsca do pracy z oryginałami, czytniki mikrofilmowe,  

stanowiska komputerowe do udostępniania i kopiowania skanów, stanowiska kompute-

rowe z dostępem do Internetu, stół do pracy z dokumentami wielkoformatowymi oraz 

skaner samoobsługowy do kopiowania materiałów archiwalnych. Użytkownicy mogą 

korzystać z: inwentarzy książkowych zespołów i zbiorów archiwalnych, indeksu geo-

graficznego do zbioru kartograficznego, podręcznego księgozbioru, przewodników po 

zasobie AGAD, słowników i bezpłatnego Wi-Fi.

Z jednodniowym wyprzedzeniem można złożyć zamówienie przesyłając e-rewers:  

https://agad.gov.pl/?page_id=2052 

Informacja telefoniczna i osobista

 ◗ o posiadanym zasobie

 ◗ o możliwościach poszukiwań genealogicznych

od poniedziałku do piątku

w godz. 900–1530

tel. 22 8315491 do 93, w. 424, 427, 429

Archiwum Główne Akt Dawnych
ul. Długa 7, 00–263 Warszawa

tel. + 48 22 8315491 do 93
lub 6354532 do 33

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
https://www.agad.gov.pl

Księgi metrykalne
w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022



1. W AGAD przechowywane są księgi metrykalne różnych wyznań i obrządków głów-
nie z terenów przedwojennych województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tar-
nopolskiego i wołyńskiego, leżących obecnie na terytorium Ukrainy (prawie 8,5 tys. 
ksiąg) oraz niewielka ilość ksiąg z terenów obecnej Białorusi (inwentarze do zespo-
łów ksiąg wraz z galeriami skanów dostępne są na stronie internetowej AGAD).

2. Są to księgi następujących wyznań i obrządków:
 ◗ rzymskokatolickiego (XVI–XX w.)
 ◗ greckokatolickiego (XVIII–XX w.)
 ◗ wyznań ewangelickich (XVIII–XX w.)
 ◗ mojżeszowego (XVIII–XX w.)
 ◗ prawosławnego (XIX–XX w.)
 ◗ inne wyznania: Ormianie, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie

3. Inne instytucje w Polsce i na Ukrainie przechowujące księgi z ww. terenu to:
 ◗ USC m.st. Warszawy, III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg 

Zabużańskich, Sekcja Ksiąg Zabużańskich,  
03-718 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 1/3, tel. +48 22 4431277,  
księgi zabużańskie: +48 22 4431273, e-mail: uscskz@um.warszawa.pl  
https://usc.um.warszawa.pl/nasze-ksiegi
Księgi metrykalne wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelickich, mojżeszowego i pra-
wosławnego wytworzone do okresu II wojny światowej (ks. ur. od których zamknięcia 
nie minęło 100 lat, ks. śl. i zg. od których zamknięcia nie minęło 80 lat).

 ◗ Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka,  
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, tel. +48 12 2523560,  
https://upjp2.edu.pl/uczelnia/jednostki-organizacyjne/archiwum-abpa-
eugeniusza-baziaka-w-krakowie 
e-mail: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl (preferowany kontakt mailowy)
Tylko rzymskokatolickie księgi metrykalne; ok. 3 tys. ksiąg z XVI–XX w.

 ◗ Archiwum Państwowe w Przemyślu,  
37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 4, tel. +48 16 6703538,  

https://www.przemysl.ap.gov.pl, e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
Głównie księgi rzymskokatolickie i greckokatolickie – zasadniczo z miejscowo-
ści, które znajdują się w Polsce. 

 ◗ Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu,  
37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 4 a, tel. 16 6786694 w. 38,  

e-mail: b.archiwum@op.pl 

 ◗ Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny, m. Lwiw,  
pl. Soborny 3a, Lwiw, MSP, UA-79008, Ukraina,  

tel. (00380322) 723063, fax (00380322) 723508,  

informacja o księgach: tsdial.archives.gov.ua, e-mail: tsdial@arch.gov.ua 

 ◗ Rejestr aktiw cywilnogo stanu,  

Getmana Doroszenko 23, 79001 Lwiw, Ukraina, (metrykalia z XX w.) – tylko za 

pośrednictwem konsulatu RP 

 ◗ Archiwa Obwodowe w Iwano-Frankowsku, Tarnopolu, Łucku oraz Równem

4. Pełną informację o księgach metrykalnych i aktach stanu cywilnego znajdujących się 

obecnie w archiwach państwowych w Polsce (oraz współpracujących innych instytu-

cjach) zawiera serwis informacyjny Szukaj w Archiwach, dostępny na stronie inter-

netowej (https://szukajwarchiwach.gov.pl/). Do prowadzenia poszukiwań pomocna 

będzie publikacja W.W. Żurek, Wykaz osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 r.,  

t. 1–10, Lublin 2004–2019 oraz bazy genealogiczne: https://geneteka.genealodzy.pl  

i https://wolyn-metryki.pl 

Uwaga: Księgi powstałe na obszarze obecnej Polski przechowują właściwe Urzę-

dy Stanu Cywilnego, które zgodnie z ustawą „Prawo o aktach stanu cywilnego” 

(Dz.U. 2014 poz. 1741) przekazują je do odpowiednich dla danego terenu Archiwów 

Państwowych po 100 latach (dla ks. ur.) i 80 latach (dla ksiąg śl. i zg.) od zamknięcia 

księgi. Obecnie istnieje 30 archiwów państwowych z podlegającymi im 39 oddziała-

mi zamiejscowymi i 3 ekspozyturami i około 2200 Urzędów Stanu Cywilnego.

5. Do prowadzenia poszukiwań genealogicznych niezbędne jest podanie następują-

cych danych:

 ◗ wyznania poszukiwanej osoby lub rodziny

 ◗ nazwiska poszukiwanej osoby lub rodziny

 ◗ miejsca związanego z poszukiwanymi osobami (miejscowość, parafia, gmina 

wyznaniowa) 

 ◗ daty szczegółowej lub przybliżonej, urodzenia, ślubu, zgonu.

6.  W AGAD księgi metrykalne udostępnia się jedynie w postaci skanów (nie udo-

stępnia się do wglądu ksiąg młodszych niż 100-letnie (dla ks. ur.), 80-letnie (dla ks. 

śl. i zg.) oraz niezdigitalizowanych ksiąg znajdujących się w złym stanie zachowania. 

Kwerendy genealogiczne: 
 ◗ kwerendy.gen@gmail.com 

 ◗ archivumpatriae@gmail.com



1. W AGAD przechowywane są księgi metrykalne różnych wyznań i obrządków głów-
nie z terenów przedwojennych województw: lwowskiego, stanisławowskiego, tar-
nopolskiego i wołyńskiego, leżących obecnie na terytorium Ukrainy (prawie 8,5 tys. 
ksiąg) oraz niewielka ilość ksiąg z terenów obecnej Białorusi (inwentarze do zespo-
łów ksiąg wraz z galeriami skanów dostępne są na stronie internetowej AGAD).

2. Są to księgi następujących wyznań i obrządków:
 ◗ rzymskokatolickiego (XVI–XX w.)
 ◗ greckokatolickiego (XVIII–XX w.)
 ◗ wyznań ewangelickich (XVIII–XX w.)
 ◗ mojżeszowego (XVIII–XX w.)
 ◗ prawosławnego (XIX–XX w.)
 ◗ inne wyznania: Ormianie, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie

3. Inne instytucje w Polsce i na Ukrainie przechowujące księgi z ww. terenu to:
 ◗ USC m.st. Warszawy, III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg 

Zabużańskich, Sekcja Ksiąg Zabużańskich,  
03-718 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 1/3, tel. +48 22 4431277,  
księgi zabużańskie: +48 22 4431273, e-mail: uscskz@um.warszawa.pl  
https://usc.um.warszawa.pl/nasze-ksiegi
Księgi metrykalne wyznań: rzymskokatolickiego, ewangelickich, mojżeszowego i pra-
wosławnego wytworzone do okresu II wojny światowej (ks. ur. od których zamknięcia 
nie minęło 100 lat, ks. śl. i zg. od których zamknięcia nie minęło 80 lat).

 ◗ Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka,  
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10, tel. +48 12 2523560,  
https://upjp2.edu.pl/uczelnia/jednostki-organizacyjne/archiwum-abpa-
eugeniusza-baziaka-w-krakowie 
e-mail: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl (preferowany kontakt mailowy)
Tylko rzymskokatolickie księgi metrykalne; ok. 3 tys. ksiąg z XVI–XX w.

 ◗ Archiwum Państwowe w Przemyślu,  
37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 4, tel. +48 16 6703538,  

https://www.przemysl.ap.gov.pl, e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
Głównie księgi rzymskokatolickie i greckokatolickie – zasadniczo z miejscowo-
ści, które znajdują się w Polsce. 

 ◗ Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu,  
37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 4 a, tel. 16 6786694 w. 38,  

e-mail: b.archiwum@op.pl 

 ◗ Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny, m. Lwiw,  
pl. Soborny 3a, Lwiw, MSP, UA-79008, Ukraina,  

tel. (00380322) 723063, fax (00380322) 723508,  

informacja o księgach: tsdial.archives.gov.ua, e-mail: tsdial@arch.gov.ua 

 ◗ Rejestr aktiw cywilnogo stanu,  

Getmana Doroszenko 23, 79001 Lwiw, Ukraina, (metrykalia z XX w.) – tylko za 

pośrednictwem konsulatu RP 

 ◗ Archiwa Obwodowe w Iwano-Frankowsku, Tarnopolu, Łucku oraz Równem

4. Pełną informację o księgach metrykalnych i aktach stanu cywilnego znajdujących się 

obecnie w archiwach państwowych w Polsce (oraz współpracujących innych instytu-

cjach) zawiera serwis informacyjny Szukaj w Archiwach, dostępny na stronie inter-

netowej (https://szukajwarchiwach.gov.pl/). Do prowadzenia poszukiwań pomocna 

będzie publikacja W.W. Żurek, Wykaz osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 r.,  

t. 1–10, Lublin 2004–2019 oraz bazy genealogiczne: https://geneteka.genealodzy.pl  

i https://wolyn-metryki.pl 

Uwaga: Księgi powstałe na obszarze obecnej Polski przechowują właściwe Urzę-

dy Stanu Cywilnego, które zgodnie z ustawą „Prawo o aktach stanu cywilnego” 

(Dz.U. 2014 poz. 1741) przekazują je do odpowiednich dla danego terenu Archiwów 

Państwowych po 100 latach (dla ks. ur.) i 80 latach (dla ksiąg śl. i zg.) od zamknięcia 

księgi. Obecnie istnieje 30 archiwów państwowych z podlegającymi im 39 oddziała-

mi zamiejscowymi i 3 ekspozyturami i około 2200 Urzędów Stanu Cywilnego.

5. Do prowadzenia poszukiwań genealogicznych niezbędne jest podanie następują-

cych danych:

 ◗ wyznania poszukiwanej osoby lub rodziny

 ◗ nazwiska poszukiwanej osoby lub rodziny

 ◗ miejsca związanego z poszukiwanymi osobami (miejscowość, parafia, gmina 

wyznaniowa) 

 ◗ daty szczegółowej lub przybliżonej, urodzenia, ślubu, zgonu.

6.  W AGAD księgi metrykalne udostępnia się jedynie w postaci skanów (nie udo-

stępnia się do wglądu ksiąg młodszych niż 100-letnie (dla ks. ur.), 80-letnie (dla ks. 

śl. i zg.) oraz niezdigitalizowanych ksiąg znajdujących się w złym stanie zachowania. 

Kwerendy genealogiczne: 
 ◗ kwerendy.gen@gmail.com 

 ◗ archivumpatriae@gmail.com



Pracownia AGAD

Aktualne informacje o pracy Pracowni AGAD,  

zasadach udostępniania materiałów archiwalnych oraz realizacji zamówień:  

https://agad.gov.pl/

W Pracowni AGAD znajdują się miejsca do pracy z oryginałami, czytniki mikrofilmowe,  

stanowiska komputerowe do udostępniania i kopiowania skanów, stanowiska kompute-

rowe z dostępem do Internetu, stół do pracy z dokumentami wielkoformatowymi oraz 

skaner samoobsługowy do kopiowania materiałów archiwalnych. Użytkownicy mogą 

korzystać z: inwentarzy książkowych zespołów i zbiorów archiwalnych, indeksu geo-

graficznego do zbioru kartograficznego, podręcznego księgozbioru, przewodników po 

zasobie AGAD, słowników i bezpłatnego Wi-Fi.

Z jednodniowym wyprzedzeniem można złożyć zamówienie przesyłając e-rewers:  

https://agad.gov.pl/?page_id=2052 

Informacja telefoniczna i osobista

 ◗ o posiadanym zasobie

 ◗ o możliwościach poszukiwań genealogicznych

od poniedziałku do piątku

w godz. 900–1530

tel. 22 8315491 do 93, w. 424, 427, 429

Archiwum Główne Akt Dawnych
ul. Długa 7, 00–263 Warszawa

tel. + 48 22 8315491 do 93
lub 6354532 do 33

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
https://www.agad.gov.pl

Księgi metrykalne
w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022


