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whose reproduction and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see the Archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Custodial History 
 
Existence and Location of Originals:  The original records are held by the Żydowski Instytut Historyczny 
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Scope and Content of Collection 
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belonging to Jewish firms from Kraków , leaflets, and other documents related to Jewish life in Kraków 
during the occupation. 
 
System of Arrangement 
 
The system of arrangement of the source repository has been preserved on the digital files. Arraned in 
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I. Zbiór Zarządzeń Starosty 1943‐1944;  
II. Korespondencja Dotycząca Utworzenia i Działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940, 

with three subseries: 1. Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940. 2. 
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Sprawozdania statystyczne RŻ i Dotyczące Ewidencji Ludności 1940‐1941. 3.  
Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940.  
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V.  Wykazy Rzemieślników 1940‐1941 r.;   
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1942‐1943;  
VII.  Imienne Decyzje o Zwolnieniu z Pracy 1940‐1941;  
VIII.  Dokumenty i Korespondencja Związana z Wysiedleniem Ludności Żydowskiej z Krakowa, 

1940‐1942 (Podania o Pozostawienie w Krakowie 1940‐1942), with three sub‐series: 1. 
Podania Firm Krakowskich o Pozostawienie w Mieście Ich Żydowskich Pracowników, 1940‐
1941; 2. Listy Transportów Osób Przeznaczonych do Wysiedlenia 1940‐1941;  3. Wykaz Osób 
Skierowanych do Krakowskiego Obozu przy ul. Lubicz, 27.02‐20.03.1941.  

IX. IX.. Budżet i Finanse Urzędu Starosty Krakowa 1940‐1944 
 
Indexing Terms 
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Note 
Inventory compiled at the Żydowski Instytut Historyczny, Poland by Bernard Sobiczynski and Agnieszka 
Reszka.  See the detail guide: Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta miasta Krakowa), 1939‐
1945. Sygn. 228. Warszawa:  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2009.  
Document: RG‐15.152_02_Pl 
See also  ŻIH Archives Web Page at: http://www.jhi.pl/archiwum/zbiory archiwum 
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SYGN  TYTUŁ  LATA  OPIS ZEWNĘTRZNY  UWAGI 

1  [Schematy organizacyjne 
urzędu] 

1941‐1942  druk,  
j.niemiecki, 
l.,. 

Schematy organizacyjne 
urzędu według stanu na dzień: 
26.10.1941r. oraz 15.07.1942r. 

2  [Zakres obowiązków 
Urzędów Obwodowych] 

1945‐1945  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

 3  [Zarządzenia starosty]   1943‐1944  druk, 
j.niemiecki, j.polski 
l., 

 

4  [Starosta ‐ 
korespondencja 
wpływająca. Sprawy 
różne] 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

5  [Starosta ‐ 
korespondencja 
wpływająca. Anonimy i 
doniesienia na Żydów]  

1940‐1942  mps, rkps 
j.niemiecki, j.polski 
l., 

 

6  [Karta rejestracyjna 
żydowskiego mieszkańca 
Krakowa] 

1939‐1939  rkps, mps., 
j.niemiecki, j.polski 
l., 

 

 7  [Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ 
korespondencja. dot. 
utworzenia  

1940‐1940  mps., rkps, 
j.niemiecki.,  
l., 

m.in. wybór nowego 
Obmanna, podania osób 
ubiegających się o funkcję 
Obmanna lub członków Rady 

8  [Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ sprawozdanie 
z działalności: 
Tätigkeitsbericht der 
jüdischen Gemeinde für 

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki, 
l., 

 
 

9 
 

[Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ sprawozdanie 
z działalności: 
Monatsbericht für den 

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki, 
księga 

 

10 
 

[Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ sprawozdanie 
z działalności 
Monatsbericht für den 

1940‐1940 
 

mps., 
j.niemiecki, 
księga 
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11  [Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ sprawozdanie 
dot. liczby ludności 
żydowskiej Krakowa]

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki, 
l., 

Dane statystyczne dot. 
ludności żydowskiej 

12  [Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ sprawozdanie 
dot. ruchu ludności 
żydowskiej] 

1940‐1941 
 

mps., 
j.niemiecki, 
l., 

Dane statystyczne dot. 
ludności żydowskiej przybyłej, 
opuszczającej oraz będącej 
przejazdem w Krakowie; m.in. 
wykazy ludności żydowskiej 
przybyłej i opuszczającej

13  [Rada Żydowska w 
Krakowie ‐ 
korespondencja 
wpływająca dot. 

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki, 
l., 

 

14  [Sprawy Urzędu Stanu 
Cywilnego ‐ 
zaświadczenia, odpisy 
aktów urodzeń] 

1940‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

15  [Konfiskata majątku 
żydowskiego – 
korespondencja dot. 
mienia prywatnego] 

1940‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

16  [Konfiskata majątku 
żydowskiego ‐ wykaz 
osób zgłaszających 
posiadane mienie]  

1940‐1940  rkps, 
j.polski 
l., 

Wykaz oznaczony: Ia 

17  [Konfiskata majątku 
żydowskiego ‐ wykaz 
osób zgłaszających 
posiadane mienie]  

1940‐1940  rkps, 
j.polski 
l., 

Wykaz oznaczony: Ib 

18  [Konfiskata majątku 
żydowskiego ‐ wykaz 
osób zgłaszających 
posiadane mienie] 

1940‐1940  rkps, 
j.polski 
l., 

Wykaz oznaczony: II 

19  [Konfiskata majątku 
żydowskiego ‐ wykaz 
osób zgłaszających 
posiadane mienie] 

1940‐1940  rkps, 
j.polski 
l., 

Wykaz oznaczony: III 

20  [Korespondencja dot. 
przedsiębiorstw 
żydowskich] 

1940‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Korespondencja ułożona 
chronologicznie 

21  [Zusammenstellung der 
tätigen und nicht tätigen 
jüdischen Geschäfte und 
Unternehmungen…] 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 
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22  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litera A 

23  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litera B 

24  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litery: C‐E 

25  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litery: F‐H 

26  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litery: I‐K 

27  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litery: L‐O 

28  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litera P 

29  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litery: R‐S 

30  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litery: T‐W 

31  [Dokumentacja 
finansowa 
przedsiębiorstw 
żydowskich zarządzanych 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

m.in. bilanse, rachunki zysków 
i strat, akta ułożone wg nazw 
firm litera Z 

32  Verband der Jüdischen 
Handwerker  
in Krakau. Verzeichnis 
der Mitglieder des 
Verbandes der Jüdischen 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykaz sporządzony wg 
zawodów 
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33  [Związek Rzemieślników 
Żydowskich  
w Krakowie ‐ wykazy 
rzemieślników]  

bd.  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykazy sporządzone w 
kolejności alfabetycznej 

34  [Związek Rzemieślników 
Żydowskich  
w Krakowie ‐ wykaz 
zakładów żydowskich, 
które nie mogą zostać 
zastąpione przez polskie 

1941‐1941  mps, rkps,  
j.niemiecki 
l., 

m.in. kwestionariusze 
wypełnione przez właścicieli 
zakładów ułożone w kolejności 
alfabetycznej 

35  [Związek Rzemieślników 
Żydowskich  
w Krakowie ‐ 
korespondencja dot. 
wysiedlenia 

1940‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykazy rzemieślników 
przeznaczonych  
do wysiedlenia lub 
pozostawienia  
w dotychczasowym miejscu 

36  [Verband der Jüdischen 
Handwerker  
in Krakau ‐ Liste der 
Arbeiter angestellt bei 
Meistern, die zum 
Verbleib in Krakau 

bd.  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykaz sporządzony wg 
zawodów 

37  [Verband der Jüdischen 
Handwerker  
in Krakau – Alfabetische 
Liste der zum Aufenhalt 
in Krakau reklamierten 
Handwerker (Meister)] 

bd.  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykazy sporządzone wg 
zawodów oraz  
w kolejności alfabetycznej 

38  [Verband der Jüdischen 
Handwerker  
in Krakau – Alfabetische 
Liste der zum Aufenhalt 
in Krakau reklamierten 
Handwerker ]

bd.  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

39  [Związek Rzemieślników 
Żydowskich  
w Krakowie –  wykazy 
osób przeznaczonych do 
skreślenia bądź 
umieszczenia na liście 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

40  [Akcja usuwania śniegu ‐ 
sprawozdania dzienne za 
okres 04.01‐04.04 1941r.]   

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

41  [Akcja usuwania śniegu – 
korespondencja]  

1941‐1941  mps., rkps,  
j.niemiecki, 
l., 

Korespondencja ułożona 
według dat sporządzenia pism 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



8 
 

42  [Akcja usuwania śniegu ‐ 
wykazy ludności 
żydowskiej skierowanej  
do usuwania śniegu] 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

43  [Akcja usuwania śniegu ‐ 
wykazy ludności polskiej 
skierowanej  
do usuwania śniegu] 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykazy osób zamieszkałych na 
obszarze działania Miejskich 
Urzędów Obwodowych nr: I‐VI 

44  [Zatrudnienie ludności 
żydowskiej ‐ instrukcje 
dowódcy Policji i SS  
w dystrykcie Kraków ] 

1942‐1943  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

45  [Zatrudnienie ludności 
żydowskiej ‐ 
korespondencja] 

1941‐1941  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

m.in. wykaz ludności 
żydowskiej, która miała 
otrzymać kartę rozpoznawczą 

46  [Imienne decyzje dot. 
rozwiązania stosunku 
pracy T.1] 

1940‐1941  mps., rkps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

Akta ułożone według numeru 
spraw 

47  [Imienne decyzje dot. 
rozwiązania stosunku 
pracy T.2] 

1940‐1941  mps., rkps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

Akta ułożone według numeru 
spraw 

48  [Imienne decyzje dot. 
rozwiązania stosunku 
pracy T.3] 

1940‐1941  mps., rkps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

Akta ułożone według numeru 
spraw 

49  [Imienne decyzje dot. 
rozwiązania stosunku 
pracy T.4] 

1940‐1941  mps., rkps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

Akta ułożone według numeru 
spraw 

50  [Imienne decyzje dot. 
rozwiązania stosunku 
pracy T.5] 

1940‐1941  mps., rkps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

Akta ułożone według numeru 
spraw 

51  [Zatrudnienie ludności 
żydowskiej – wykazy 
osób mających otrzymać 
karty rozpoznawcze] 

1941‐1942  mps., 
j.niemiecki 
l., 

 

52  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ 
sprawozdania z narad 

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki 
l., 

m.in. notatki służbowe 
starosty   
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53  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ 
korespondencja 

1940‐1941  mps., 
j.niemiecki 
l., 

m.in. wykazy personelu 
placówek służby zdrowia 

54  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ 
korespondencja wysłana  

1940‐1941 
 

mps., 
j.niemiecki 
l., 

 

55  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ 
korespondencja 

1940‐1941  mps., 
j.niemiecki 
l., 

m.in. wykazy personelu 
żydowskich placówek 
opiekuńczych, spis nauczycieli 
żydowskich, wykaz 

56  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ 
korespondencja 

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki 
l., 

 

57  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ 
korespondencja gmin 

1940‐1940  mps, rkps 
j.niemiecki, j.polski 
l., 

Korespondencja w sprawie 
możliwości przyjęcia 
wysiedlonej z Krakowa 
ludności żydowskiej 

58  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

1940‐1941  rkps, mps., 
j.niemiecki,  
j.polski 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litery: A‐B 

59  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litery: C‐F 

60  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki,  
j.polski 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litera: G  

61  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

 1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litery: H‐J 

62  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki,  
j.polski 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litery: K‐M 

63  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki,  
j.polski 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litery: N‐R 
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64  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób dot. 

1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki,  
j.polski 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litera: S  

65  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
ludności żydowskiej] 

1940‐1942  rkps, mps., 
j.niemiecki,  
j.polski 
l., 

Podania ułożone według 
nazwisk i imion 
wnioskodawców; Litery: T‐Z 

66  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania firm 
dotyczących 
pozostawienia na terenie 

1940‐1941  mps., 
j.niemiecki 
l., 

Podania ułożone wg nazw firm 

67  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Gesuche um 
Rückgabe der

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki,  
l., 

Prośby o zwrot 
skonfiskowanych kart 
rozpoznawczych 

68  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
przebywających  

1942‐1942  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

dot. zezwolenia na pobyt w 
Krakowie, wyjazdu z Krakowa, 
wydanie karty rozpoznawczej 

69  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Liste der bis 
5 Januar 1941 

1941‐1941  rkps, 
j.niemiecki,  
l., 

Lista osób, które do 5 stycznia 
1941 zostały uznane za 
niezdolne do transportu 

70  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ wykazy osób 
przewidzianych do 
wysiedlenia, które zostały 

bd.  mps, 
j.niemiecki,  
l., 

 

71  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Liste der 
Juden die bis 26 

b.d.  mps., 
j.niemiecki, 
l., 

Lista ludności żydowskiej 
przeznaczonej do wysiedlenia 
do dnia 26.11.1940r. 

72  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ wykaz osób, 
które opuściły Kraków w 

1940‐1940  mps., 
j.niemiecki, 
l., 

Nazwiska rozpoczynające się 
od liter:  
A‐D 

73  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ listy 
transportowe] 

1940‐1941  rkps, 
j.niemiecki 
l., 

Transporty nr: 1‐7, 20‐40; 
Pierwsze 4 strony: lista 
transportów sporządzona 
przez pracownicę Żydowskiej 

74  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa – listy 
transportowe] 

1940‐1941  rkps, 
j.niemiecki 
l., 

Transporty nr: 41‐80 
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75  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ wykaz 
rzemieślników 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki,  
l., 

 

76  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ karty 
uchodźcy ludności 
żydowskiej wysiedlonej z 

1941‐1941  druk,rkps 
j.niemiecki 
l., 

 

77  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Beorderung 
in das Lager Lubicz für 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki,  
l., 

Wykaz osób skierowanych do 
obozu Lubicz dnia 27.02.1941r. 

78  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Beorderung 
in das Lager Lubicz für 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki,  
l., 

Wykaz osób skierowanych do 
obozu Lubicz dnia 15.03.1941r. 

79  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Beorderung 
in das Lager Lubicz für 

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki,  
l., 

Wykaz osób skierowanych do 
obozu Lubicz dnia 20.03.1941r. 

80  [Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ Verzeichnis 
derjenigen Personen, die 
im Judenwohnbezirk der 

bd.  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykaz osób zamieszkałych na 
terenie getta w Krakowie 
przed dniem 01.06.1941r. 

81  [Opieka społeczna ‐ 
Verzeichniss der  
im städt. Greisenhause 
verbleibenden Juden]   

1941‐1941  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

82  Nachweisung über jene 
Pelzsachen usw. die 
anlässlich der Pelzaktion 
am 27.12.1941 bei Juden 

1942‐1942  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykaz odzieży skonfiskowanej 
Żydom podczas „akcji 
futrzanej” w dniu 27.12.1941r. 

83  [Rozbudowa miasta 
Krakowa ‐ Der 
Generalbebauungsplan 
der Stadt Krakau]  

bd.  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

Generalny plan zabudowy 
miasta Krakowa 

84  [Rozbudowa miasta 
Krakowa ‐ podania 
architektów niemieckich]   

1940‐1940  mps., rkps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

Podania złożone w związku z 
projektem zabudowy miasta 
Krakowa ułożone według 
nazwisk wnioskodawców 
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85  [Sprawy finansowe ‐ 
Bericht der 
Finanzabteilung über die 
Haushaltsergebnisse im 

1940‐1940  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

Sprawozdania finansowe 
poszczególnych zakładów 
komunalnych 

86  [Sprawy finansowe  ‐ 
Haushaltsplan fuer das 4. 
Vierteljahr 1939 
(1.1.1940 bis 31.3.1940)] 

1940‐1940  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

Budżet miasta Krakowa na IV 
kwartał 1939r. 

87  [Sprawy finansowe ‐ 
Vermoegensaufstellung 
auf 31.Dezember 1939 
fuer die Zeit vom 1.4.39 

1940‐1940  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

. 

88  [Sprawy finansowe ‐
.zabezpieczenie kredytu i 
pożyczki na rzecz miasta 
Krakowa] 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

89  [Sprawy finansowe – 
wskazówki Urzędu 
Nieruchomości do 
projektu budżetu  

1944‐1944  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

90  [Przedsiębiorstwa 
komunalne ‐ 
Gaswerk.Bericht über die 
Prüfung Bem Städischen 

1940‐1940  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

 

91  [Przedsiębiorstwa 
komunalne – 
Elektrizitätswerk. 
Nachtragkredite und 
Kreditübertragungen 
zum Haushaltplan des 

1941‐1941  mps.,  
j.niemiecki, 
l., 

 

92  [Przedsiębiorstwa 
komunalne ‐ 
Strassenbahn. 
Korespondencja  

1940‐1941  mps, druk 
j.niemiecki, 
l., 

 

93  [Arkusze rejestracyjne 
przedsiębiorstw polskich i 
niemieckich] 

1942‐1942  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

94  [Okólnik dot. grupowego 
zaopatrzenia  
w odzież roboczą] 

1944‐1944  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

 

95  [Sprawy personalne ‐ 
korespondencja dot. 
Henryka Müncha] 

1942‐1942  mps, 
j.niemiecki, 
l., 
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96  [Schaufensterwettbewer
b Ostern 1941 Krakau 6‐
27April ‐ korespondencja, 
uwagi z narad komitetu 

1941‐1941  mps, druk 
j.niemiecki, j.polski 
l., 

Wielkanocny Konkurs Okien 
Sklepowych 1941 Kraków 6‐27 
kwietnia organizowany przy 
współudziale starosty  

97  [Niemiecko‐rosyjska 
wymiana uchodźców ‐ 
listy polskich uchodźców] 

1940‐1940  mps, 
j.niemiecki, 
l., 

Wykazy wg stanu na dzień: 
28.05.1940r., 02.07.1940r.; za 
okres: 13.06‐01.07.1940r. 

98  [Zaproszenia na imprezy 
kulturalne] 

1944‐1944  druk, 
j.niemiecki, 
l., 

 

99  [Ulotki]  1943‐1944  druk, 
j.niemiecki, 
l., 

 

100  [Varia] 
Listy Żydów 
wymieniających ausweisy 
na kenkarty. Listy Żydów 

1940‐1942  mps,druk 
j.niemiecki, 
l., 

 

 
 
 

Starosta Miasta Krakowa (Der Stadthauptmann der Stadt Krakau) 
1939 – 1945 

ANEKS (niez mikrofilmowane) 
 

 

 
 

101 

 
Wykaz Żydów 
zamieszkałych w 
Bronowicach Małych  
przed 1 czerwca 1941 
roku. 
 

 
 

1941 

 
rkps, j. niem., l.,, 
s. 9 

 
Wpisano do bazy danych – 295 
osób 

 
 

102 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
Bronowicach Wielkich 
przed 1 czerwca 1941 
roku oraz po 1 czerwca 
1941 roku. 
 

 
 

1941 

 
rkps, mps, j. pol., j. 
niem., l.,, 
s. 10 

 
Wpisano do bazy danych – 212 
osób 

 
 

103 

 
Wykaz Żydów 
zamieszkałych w Chełmie 

   
rkps, mps, j. pol., j. 
niem., l., 

 
Wpisano do bazy danych – 10 
osób 
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przed 1 czerwca 1941 
roku. 

s. 3 
 

 
 

104 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
miejscowości Czyżyny  
przed 1 czerwca 1941 
roku oraz po 1 czerwca 
1941 roku. 
 

 
 

1941 

 
rkps, mps, j. pol., j. 
niem., l., 
s. 28 

 
Wpisano do bazy danych – 479 
osób 

 
105 

 
Wykaz Żydów 
zamieszkałych w 
Jugowicach przed 1 
czerwca 1941 r. 
Korespondencja rodziny 
Ornstein i Ewy Vogler z 
Dyrekcją Policji w 
Krakowie. 

 
1941 

 
mps, j. niem., l.,, 
s. 5 

 
Wpisano do bazy danych –  35 
rekordów 
 
Wykaz niepełny, zaczyna się od 
pozycji 153. 

 
 

106 

 
Wykazy Żydów 
przesiedlonych do 
Kobierzyna przed 1 
czerwca 1941 roku oraz 
po 1 czerwca 1941 roku. 
 

 
 

1941 

 
rkps, mps, j. pol., j. 
niem., l., 
s. 11 

 
Wpisano do bazy danych – 328 
osób 

 
 

107 

 
Wykaz Żydów 
zamieszkałych w 
Kurdwanowie 
 

 
[1941] 

 
mps, j. niem., l., 
s. 2 

 
Wpisano do bazy danych – 11 
osób 

 
 

108 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
Łagiewnikach przed 1 
czerwca 1941 roku oraz 
po 1 czerwca 1941 roku. 
 

 
1941 

 
rkps, mps, j. niem., 
, l.,, 
s. 32 

 
Wpisano do bazy danych – 
1057 rekordów 

 
 

109 

 
Wykaz Żydów 
zamieszkałych w Łęgu. 

 
1941 

 
mps, j. niem., l.,, 
s. 4 

 
Wpisano do bazy danych – 42 
rekordy 

 
 

110 

 
Wykaz Żydów 
zamieszkałych w Piaskach 
Wielkich. 
 

 
1941 

 
mps, j. niem., l., 
s. 2 

 
Wpisano do bazy danych – 5 
rekordów 
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111  Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
Prądniku Czerwonym 
przed 1 czerwca 1941 
oraz po 1 czerwca 1941 r. 
 

1941  rkps, mps, j. pol., j. 
niem., l.,, poszyt 
s. 43 

Wpisano do bazy danych ‐.862 
rekordy 

 
112 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
Prokocimiu przed 1 
czerwca 1941 oraz po 1 
czerwca 1941 r. 
Korespondencja. 
 

 
1941 

 
rkps, mps, j. pol., j. 
niem., l.,, poszyt 
s. 44 

 
Wpisano do bazy danych – 702 
rekordy 

 
113 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
Pychowicach przed 1 
czerwca 1941 oraz po 1 
czerwca 1941 r. 
 

 
1941 

 
rkps, mps, j. niem., 
l.,, 
s. 8 

 
Wpisano do bazy danych – 140 
rekordów 

 
114 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w 
Rakowicach przed 1 
czerwca 1941 oraz po 1 
czerwca 1941 r. 
 

 
1941 

 
rkps, mps, j. niem.., 
l.,, 
s. 16 

 
Wpisano do bazy danych – 248 
rekordów 

 
115 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w Toniu 
przed 1 czerwca 1941 r. 

 
1941 

 
rkps, mps, j. niem.., 
l.,, 
s. 18 

 
Wpisano do bazy danych – 254 
rekordy 

 
116 

 
Wykazy Żydów 
zamieszkałych w Woli 
Duchackiej przed 1 
czerwca 1941 oraz po 1 
czerwca 1941 r. Inne 
wykazy, korespondencja. 
 

 
1941 

 
rkps, mps, j. niem.., 
l.,, poszyt, 
s. 84 

 
Wpisano do bazy danych – 
1382 rekordy 

117   
[Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób i firm 
dot. pozostawienia w 
Krakowie] 

 
1940 

 
Rkps, mps, j.niem., 
l.,, s. 30 

 
Litery A – B 
Wyłączone z ŻSS sygn. 26, 
zmikrofilmowane, po 
konserwacji, zindeksowane w 
ŻSS 
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118 
 

 
[Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób i firm 
dot. pozostawienia w 
Krakowie] 
 

 
1940 

 
Rkps, mps, j.niem., 
l.,, s. 74 

 
Litery D – F 
Wyłączone z ŻSS sygn. 27, 
zmikrofilmowane, po 
konserwacji, zindeksowane w 
ŻSS 

119   
[Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób i firm 
dot. pozostawienia w 
Krakowie] 
 

 
1940 

 
Rkps, mps, j.niem., 
l.,, s. 27 

 
Litery G‐K 
Wyłączone z ŻSS sygn. 28, 
zmikrofilmowane, po 
konserwacji, zindeksowane w 
ŻSS 

120   
[Wysiedlenie ludności 
żydowskiej  
z Krakowa ‐ podania 
indywidualne osób i firm 
dot. pozostawienia w 
Krakowie] 
 

 
1940 

 
Rkps, mps, j.niem., 
l.,, s. 34 

 
Litery L, M, R, T, Z 
Wyłączone z ŻSS sygn. 29, 
zmikrofilmowane, po 
konserwacji, zindeksowane w 
ŻSS 

121   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta 
organizacyjne.  
 Okólniki, zarządzenia 
(m.in. wycinek z 
„Krakauer Zeitung” z 
18.10.1940 r. z 
zarządzeniem dot. granic 
dzielnicy żydowskiej w 
Warszawie), 
sprawozdania. 
 

 
1940‐1943 

 
mps pow., druk, j. 
niem., l., s. 

 

122   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta 
organizacyjne.  
Korespondencja z Gminą 
(Radą) Żydowska w 
Krakowie.  
 

 
1940 

 
mps, j. niem., l., s. 

 

123         
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Stadthauptmann – 
Krakau. Akta 
organizacyjne.  
List z 24.11.1942 r. 
Deutsche Wohnungs‐ 
und Siedlungs‐
Gesellschaft w sprawie 
budowy baraków dla 
ludności żydowskiej w 
Płaszowie1.  
 

1942  mps, j. niem., l., s. 
3. 

124   
Stadthauptmann – 
Krakau (?). Akta 
organizacyjne.  
Korespondencja, notatki. 
 

 
1942‐1944 

 
rkps, j. niem., l., s. 

 

125   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Wykaz imienny 
mieszkańców Krakowa. 
(fragment)2 
 

 
b.d. 

 
rkps, druk, j. niem., 
l., s. 1.   

 

126   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Zaświadczenia o 
zamieszkaniu na terenie 
dzielnicy żydowskiej w 
Krakowie (Ludwig Junger 
(ur. 13.03.1917), 
Sigmund Weinberger (ur. 
9.03.1911) ) 
 

 
1942 

 
mps, j. niem., l., s. 
2. 

 

127   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Aron Geller – pozwolenie 
na przejazd pociągiem na 
terenie dystryktu 
krakowskiego. 
  

 
1942 

 
rkps, druk, j. niem., 
pol., l., s. 2. 

 

128   
Stadthauptmann – 

 
1941 

 
mps, j. niem., l., s. 

 

                                                 
1 Kopia kancelaryjna nadawcy listu. 
2 Lista kobiet starających się o pozostanie w Krakowie, czy o wydanie dokumentów? 
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Krakau (?). Akta 
personalne.  
Marcin Grosiak – podanie 
w sprawie zatrzymania 
samochodu za nielegalny 
transport Żydów3. 
 

2. 

129   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Leib Holzer (Kraków, ul. 
Kalwaryjska 66) – 
zaświadczenie o złożeniu 
oświadczenia 
majątkowego 
(27.02.1940 r.). 
 

 
1940 

 
rkps, druk, j. niem., 
l., s. 1. 

 

130   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Selig Izak Klein – 
załączniki do podania o 
pozwolenie na 
pozostanie w Krakowie 
(ankieta personalna, 
legitymacja, 
zawiadomienie). 
 

 
1940‐1941 

 
mps, j. niem., pol., 
l., s. 4.   

 

131   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
 Reizie Golde Milimifkier 
(Kraków, ul. Lubomirskich 
11) – podanie o 
pozwolenie na 
pozostanie w Krakowie 
razem z dziećmi: Marią i 
Marianem Milimifkier. 
 

 
1940 

 
mps, j. niem., l., s. 
2.   

 

132   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Abraham Neuman – 
podanie o pozwolenie na 
pozostanie w Krakowie. 
Zał. ankieta personalna i 

 
1940‐1941 

 
rkps, mps, druk, 
fot., fotokop., j. 
niem., pol., l., s. 

 

                                                 
3 Podanie skierowane do Szefa Dystryktu. 
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inne dokumenty. 
 

133   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
          Simche Schenker – 
podanie o pozwolenie na 
pozostanie w Krakowie. 
Zał. korespondencja. 
                        , mps, j. 
niem., l., s. 4. 

 
1940‐1941 

 
mps, j. niem., l., s. 
4. 

 

134   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Abram Schlang (Kraków, 
ul. Dąbrówki 9) – podanie 
o pozwolenie na 
pozostanie w Krakowie 
razem z żoną: Pessel 
Schlang4. 
 

 
1940 

 
mps, j. niem., l., s. 
2.   

 

135   
Stadthauptmann – 
Krakau. Akta personalne.  
Moritz Wohlfeiler, Lea 
Wohlfeiler, Józef Leibel, 
Abram Leibel – podanie 
w sprawie przesiedlenia 
do Bronowic Małych 
(Przegorzały). Zał. 
pozwolenie na przejazd 
pociągiem z Kaszowa do 
Bronowic Małych; 
zaświadczenie sołtysa wsi 
Przegorzały 
 
 

 
1941 

 
rkps, mps, druk, j. 
niem., pol., l., s. 4. 

 

 
 

                                                 
4 Na s. 2 inf. rkps: „Ofiarowane Komisji Historycznej Hirsch Mastbaum, 18 IV 1946”. 
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