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Descriptive Summary 
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Abstract: Selected records related to taxes paid by residents of Pińczów during WWII nad post-war 
years.  
 
Languages:  Polish, German 
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the museum’s internal network as a digital 
collection.  
 
Reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents for researchers or 
other institutions requires a written permission of the General Director of the State Archives of the 
Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an individual work requires the 
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written authorization of the General Director. The Museum may not publish any archival material 
obtained from the General Director, including specific archives under his control, on the Internet, the 
World Wide Web, or any other publicly accessible on-line network without the written permission of the 
General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the Museum and the Polish 
State Archives and must include the name of the archival group and catalogue number of the originals. 
 
Preferred citation: (Identification of item), Akta Miasta Pińczowa (Sygn. 2363): Selected  
Records of the City Pińczów, 1940-1949, RG-15.502, United States Holocaust Memorial Museum Archives,  
Washington, DC. 
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Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction and/or 
acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against 
Germany. 
 
Existence and location of originals:   
 Archiwum Państwowe w Kielcach 
 ul. Janusza Kusocińskiego 57 
 Kielce 25-045 

Poland 
Tel. 011 (0048 41) 260 53 11 
e-mail:  kancelaria@kielce.ap.gov.pl 
Web page: www.kielce.ap.gov.pl 
 

Copyright Holder: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02-517 
Poland 
Tel. 011 48 (22) 565-46-00 
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl 
Web page: www.archiwa.gov.pl 
 

 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Aleksandra Borecka, April 2017. Finding aid adapted from the inventory provided by 
the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division. 
 
 
 
 

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

https://collections.ushmm.org

mailto:kancelaria@kielce.ap.gov.pl
http://www.kielce.ap.gov.pl/
mailto:ndap@archiwa.gov.pl
http://www.archiwa.gov.pl/


 
 
 
Scope and Content of Collection 
Selected fragments of the tax books from the inhabitants of Pińczów, 1940-1942, and records of estate 
taxes, 1945-1949.   
Only a small part of files of the town Pińczów survived. About 3,500 Jews live in Pińczów before World 
War II in 1939. 
 
System of Arrangement 
Arranged in two series:  
1. Registration books of taxes, and a list of taxpayers, 1940-1942 
2. Registration books of estate taxes, and minutes of meetings of the City Council of Pińczów, 1945-
1949. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miejski w Pińczowie. 
 
Genre/Form: 
Correspondence. 
Minutes. 
Registers. 
 
Geographic Name: 
Pińczów (Poland)--History. 
 
Topical Term: 
Jewish property--Poland--Chmielnik--Registers. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Chmielnik--History--20th century. 
Jews--Poland--Chmielnik--History. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Poland—Chmielnik. 
 

 
CONTAINER LIST 

 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach (State Archives in Kielce) 

Akta Miasta Pińczowa (Sygn. 2363): Selected Records of the City Pińczów, 1940-1949. 
 
Akta miasta Pińczowa zachowały się stosunkowo słabo. Biorąc pod uwagę liczebność Żydów w mieście 
przed wojną (ok. 3500 osób w 1939 r.) zachowane materiały tylko w niewielkim stopniu oddają historię 
ich życia w tym mieście. W wybranych materiałach znajdują się księgi biercze podatków od mieszkańców 
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z okresu okupacji, za lata 1940-1942, wśród nich byli także Żydzi. Ponadto księgi biercze podatku od 
nieruchomości z okresu powojennego za lata 1945-1948.   
 
 
 
22 Księga biercza daniny od mieszkańców, akta za lata 1940-1942, spis płatników daniny. Informacje 

ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach: numer porządkowy, nazwisko i imię płatnika, 
miejsce zamieszkania płatnika (adres); rok obrotowy; suma dochodu rocznego będącego 
podstawą do wymiaru daniny; stawka wymiarowa daniny (zasadnicza kwota daniny; stopa 
procentowa); zaległości; wymierzono daniny; uiszczono daniny (data; nr kwitu; suma daniny; 
suma odsetek za zwłokę); odpis i umorzenie daniny (data i nr zarządzenia; kwota daniny; zaległości 
daniny na dzień 1 IV 1941 r.; uwagi. W spisie znajduję się wiele osób wyznania mojżeszowego, 
które były zobowiązane do uiszczania daniny od mieszkańców.  K. 150 

 
23 Księga biercza daniny od mieszkańców, akta za lata 1941-1942, spis płatników daniny. Informacje 

ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach: numer porządkowy, nazwisko i imię płatnika, 
miejsce zamieszkania płatnika (adres); rok obrotowy; suma dochodu rocznego będącego 
podstawą do wymiaru daniny; stawka wymiarowa daniny (zasadnicza kwota daniny; stopa 
procentowa); zaległości; wymierzono daniny; uiszczono daniny (data; nr kwitu; suma daniny; 
suma odsetek za zwłokę); odpis i umorzenie daniny (data i nr zarządzenia; kwota daniny; zaległości 
daniny na dzień 1 IV 1941 r.; uwagi]. W spisie znajduję się wiele osób wyznania mojżeszowego, 
które były zobowiązane do uiszczania daniny od mieszkańców. K. 162  

 
44 Książka protokołów posiedzeń Zarządu Miejskiego miasta Pińczowa, akta za lata 1947-1949, 

sprawa majątku po zmarłym Moszku Euganiaszu (k. 22-24v); spraw cmentarza żydowskiego (k. 
59). K. 93. 

 
104 Księga biercza podatków od nieruchomości, akta za 1945 r., w teczce znajduje się wykaz 

podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu Pińczowa. W wykazie znajduje się wiele 
nazwisk osób wyznania mojżeszowego (ok. 100 osób na 433 wszystkich osób). Poza nazwiskiem 
właściciela nieruchomość, w wykazie znajdują się informacje o adresie i wysokości wymierzonego 
podatku]. K. 49. 

 
105 Księga biercza podatków od nieruchomości z miasta Pińczowa, akta za 1946 r., w teczce znajduje 

się wykaz podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu Pińczowa. W wykazie 
znajduje się wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowego. Poza nazwiskiem właściciela 
nieruchomość, w wykazie znajdują się informacje o adresie i wysokości wymierzonego podatku]. 
K. 52. 

 
107 Księga biercza podatku od nieruchomości z miasta Pińczowa, akta za 1948 r., w teczce znajduje 

się wykaz podatników płacących podatek od nieruchomości z terenu Pińczowa. W wykazie 
znajduje się wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowego. Poza nazwiskiem właściciela 
nieruchomość, w wykazie znajdują się informacje o adresie i wysokości wymierzonego podatku]. 
K. 26. 

 
122 Księga biercza daniny od mieszkańców, akta za lata 1940-1942, spis płatników daniny. Informacje 

ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach: numer porządkowy, nazwisko i imię płatnika, 
miejsce zamieszkania płatnika (adres); rok obrotowy; suma dochodu rocznego będącego 
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podstawą do wymiaru daniny; stawka wymiarowa daniny (zasadnicza kwota daniny; stopa 
procentowa); zaległości; wymierzono daniny; uiszczono daniny (data; nr kwitu; suma daniny; 
suma odsetek za zwłokę); odpis i umorzenie daniny (data i nr zarządzenia; kwota daniny; zaległości 
daniny na dzień 1 IV 1941 r.; uwagi]. W spisie znajduję się wiele osób wyznania mojżeszowego, 
które były zobowiązane do uiszczania daniny od mieszkańców.  K. 42. 
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