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Scope and content of collection 
This collection contains selected related to the operation of the Częstochowa Button Factory, of the late 

Jan i Stanisław Grosman S.A. Selected units include copies of statutes of the Częstochowa 
Button Factory Incorp., minutes of stockholders’ assembly meetings, and minutes of meetings 
and resolutions of the Board. There are also complete payrolls from the years 1928-1940. The 
files concerning the staff contain interesting materials related to the everyday life of the factory 
worker, relating to accidents at work, wages, employment, and the like. The Factory was 
established by Jews and remained their property in the inter-war period. 
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System of arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in digital images. Arranged in 

three series: 1. Administrative records; 2. Accounting and commercial records; 3. Files relating 
to employees. 
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CONTAINER LIST 



Zespół zawiera materiały będące wynikiem działalności Częstochowskiej Fabryki Guzików 
dawniej Jan i Stanisław Grosman S.A. Pod względem zawartości zachowane jednostki obejmują: 
odpisy statutów Towarzystwa Akcyjnego Częstochowskiej Fabryki Guzików, protokoły walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy, protokoły zebrań i uchwał zarządu. Z lat 1928-1940 zachowały się 
niemalże kompletne listy płac. Akta dotyczące załogi zawierają ciekawe dla odtworzenia życia 
codziennego pracowników zakładu materiały dotyczące wypadków przy racy, pensji, zatrudnienia 
itp. Zakład został założony i był w okresie międzywojennym własnością osób pochodzenia 
żydowskiego.  
 
 
Akta władz przedsiębiorstwa 
 
1 Status Towarzystwa Akcyjnego Częstochowskiej Fabryki Guzików dawniej Jan i Stanisław 

Grosman, akta za 1912-1931, 27 kart  
 
2 Księga protokołów ogólnych (akcjonariuszy), akta za 1913-1935, ok. 200 kart 
 
3 Protokoły walnych zebrań akcjonariuszy, akta za 1936-1939, ok. 120 kart 
 
4 Księga uchwał Zarządu, akta za 1910-1939 
 
12 Sprawozdanie statystyczne dla GUS, akta a 1938-1939 
 
18 Akt spraw sądowych, akta za 1930-1938 
 
22 Akta dotyczące zbiórek na cele społeczne i inne, akta za 1937-1938 
 
23 Akta dotyczące ochrony przeciwlotniczej, akta za 1938-1939, ok. 45 kart, 
 
24 Zarządzenia i korespondencja w sprawach ochrony przeciwlotniczej, akta za 1941 r., ok. 

45 kart, 
 
25 Zarządzenia i korespondencja w sprawach ochrony przeciwlotniczej, akta za 1942 r. , ok. 

45 kart, 
 
26 Zarządzenia i korespondencja w sprawach ochrony przeciwlotniczej, akta za 1943 r. , ok. 

45 kart,  
 
27 Zarządzenia i korespondencja w sprawach ochrony przeciwlotniczej, akta za 1944 r. , ok. 

45 kart, 
 
28 Korespondencja w sprawach administracyjnych i innych, akta za 1942-1945 
 
 



Akta księgowe i handlowe 
 
35 Inwentarz, akta za 1935 r. 
 
39 Księga majątku stałego i tabela amortyzacyjna, akta za 1925-1941. 
 
40 Wykaz maszyn, akta za 1943 r. 
 
44 Księga produkcji dziennej, akta za 1942 r. 
 
52 Dziennik obrotów, akta za 1941 r., ok. 80 kart 
 
62 Informacje o firmach handlowych, akta za 1937-1938. 
 
63 Korespondencja handlowa z firmami krajowymi, akta za 1938 r., ok. 30 kart. 
 
64 Korespondencja handlowa z firmami krajowymi, akta za 1939 r., ok. 30 kart. 
 
 
Akta dotyczące załogi 
 
 
73 Książka imienna robotników, akta za 1928-1936, ok. 70 kart.  
 
4 Książka imienna robotników małoletnich, akta za 1925-1932, ok. 100 kart. 
 
75 Książka wypłat, akta za 1928r., ok. 400 kart.       
 
76 Książka wypłat, akta za 1930-1931, ok. 400 kart. 
 
77 Książka wypłat, akta za 1931-1933, ok. 400 kart. 
 
78 Książka wypłat, akta za 1933-1935, ok. 400 kart. 
 
79 Książka wypłat, akta za 1935-1936, ok. 400 kart. 
 
80 Książka wypłat, akta za 1936-1937, ok. 400 kart. 
 
81 Książka wypłat, akta za 1937-1938, ok. 400 kart. 
 
82 Książka wypłat, akta za 1938-1940, ok. 400 kart. 
 
83 Książka wypłat szwalni, akta za 1926-1927. 
 



84 Książka wypłat szwalni, akta za 1935 r. 
 
85 Książka wypłat szwalni, akta za 1936-1938. 
 
86 Książka wypłat szwalni, akta za 1939 r. 
  
87 Pensje, akta za 1928-1930.  
 
88 Pensje, akta za 1931-1933.  
 
89 Kontrola zaświadczeń dla bezrobotnych, akta za 1924-1939.  
 
93 Sprawy nieszczęśliwych wypadków, akta za 1912-1939.  
 
94 Korespondencja z Inspekcją Pracy, akta  z 1938-1939. 
 
95 Korespondencja z Opieką nad Niemowlętami Robotnic Fabrycznych, akta za 1938-1939.  
 
96 Ogłoszenia i korespondencja w sprawie robót przy okopach, akta za 1944 r. 
 


