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        Polish 
 
 
Scope and content of collection 
Selected files of the „Der Stadthauptmann der Stadt Krakau” (Starosta Miasta krakowa; City Governor in 
Kraków), consist of various records like: resolutions and circular letters of the Chief offices of the Kraków 
district and the government of GG, circular letters of the Starosta of City of Kraków, correspondence, 
resolutions and announcements of the City Governor in Kraków, including the ones published in the 
Kraków press and on posters („Amtliche Veröffentlichungen durch Presse und Plakatierung”), police 
registration cards of Poles and Jews containing many detailed personal data, various official forms and 
prints, including anti-Semitic and anti-Soviet propaganda, ordinances of confiscation of houses, 
companies and estates, mainly belonging to Jews, 157 photographs from “the Jewish operation” in 
Kraków, personal files of the Jews hired by the Office of Furniture Administration (Möbelschaffungsamt), 
registers of Jewish apartments taken over by the Office of Houses Administration (Wohnungsamt), 
documents referred to estates confiscated from Jews, detailed orders of deportation of Jews from 
Kraków, 1941, and other documents, such as lists of Jewish shops, army accommodations, and the like. 
 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access: No restrictions on access. 
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Restrictions on 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 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:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information:  Source of acquisition is the Archiwum Narodowe w Krakowie, Poland, 

Sygn. 33. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in March 2018. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Narodowe w Krakowie 
 
Related archival materials: Related materials: RG-15.152: 2009.145. Der Stadthauptmann der Stadt 

Krakau: Starosta miasta Krakowa (Sygn. 228) 
Related materials: RG-15.098M: 1998.A.0256. Starosta Miasta Krakowa (Sygn. 450). Wykazy dowὀdow 

osobistych (Kennkartenlisten) wydanych Żydom 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in six subject series: 1. Regulations and correspondence of the head of the Kraków district and 
GG government; 2. Police registration cards (Police check-in and check-out) of Poles and Jews; 3. Copies 
of deportation orders for Jews issued by "Chef des Distrikts Krakau Aussiedlungsstelle" and addressed, 
among others, "An die Treuhandaussenstelle des Diestrikts Krakau"; 4. Photographs of "Jewish actions" 
(pfotographs made by the Germans); 5. Registers of Jewish residents occupied by the German housing 
office; 6. Displacement orders for Jews (1941), other documents. 
 
 
Indexing terms 
World War, 1939-1945--Atrocities--Poland--Kraków--History--20th century. 
World War, 1939 -1945--Confiscations and contributions--Poland--Kraków. 
Jews--Crimes against--Poland--Kraków--History--20th century. 
Polish people--Crimes against--Poland--Kraków- 
Kraków (Poland)--History. 
Announcements. 
Circular letters. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Correspondence. 
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Maps. 
Photographs. 
Posters. 
Registers. 
 
 

 
CONTAINER LIST 

 
 
Akta Starosty Miasta Krakowa (w skrócie SMKr) są częścią większego zespołu „Akta miasta 

Krakowa”, należą do najważniejszych do badania historii okupacji w tym mieście oraz 
losów zamieszkujących go Żydów. Wśród materiałów można wymieniać następujące 
kategorie dokumentów i tematów do których się odnoszą: 

- rozporządzenia i okólniki Szefa dystryktu krakowskiego i rządu GG 

- okólniki SMKr 

- korespondencja SMKr 

- rozporządzenia i ogłoszenia SMKr w tym te umieszczone w prasie krakowskiej i na 

afiszach („Amtliche Veröffentlichungen durch Presse und Plakatierung”) 

- policyjne karty meldunkowe Polaków i Żydów zawierające wiele szczegółowych danych 

osobowych 

- różne urzędowe formularze i druki, w tym druki propagandowe antysemickie i 

antyradzieckie 

- zarządzenia o konfiskacie domów, firm i nieruchomości, głównie należących do Żydów 

- 157 oryginalnych fotografii z „akcji żydowskiej” w Krakowie 

- akta osobowe Żydów zatrudnionych w Urzędzie Gospodarki Meblami 

(Möbelschaffungsamt) 

- rejestry mieszkań żydowskich zajętych przez Urząd Mieszkaniowy (Wohnungsamt) 

- dokumenty dotyczące ruchomości skonfiskowanych Żydom 

- szczegółowe spisy mienia przejętego przez policję niemiecką (Sicherheitspolizei im 

Distrikt Krakau) 

- kopie nakazów wysiedleńczych dla Żydów krakowskich z 1941 r. 

- Inne dokumenty takie jak spisy sklepów żydowskich, zakwaterowanie wojska itp. 

 

Nr rolki: Sygnatura i opis: 
 

1 4,  Rozporządzenia i okólniki Szefa Dystryktu /Okręgu/ Krakowskiego /der Chef 
des Distrikts Krakau/ i różnych wydziałów jego urzędu. 1940 r. 
m.in. dekrety Szefa Dystryktu, dekrety Prezydium, dekrety wewnątrz 

administracyjne, dekrety wewnątrz administracyjne Policji, dekrety 
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gospodarcze, dotyczące finansów, kultury, propagandy. akta luźne, 
ułożone tematycznie w teczkach 1102 s. 

 

2 13,  Korespondencja starosty miejskiego Józefa Krämera z lat 1943-1945. 
m.in. wiązka akt dotycząca korespondencji w sprawach zarzucanego mu 

nadużycia stanowiska służbowego – sprawa nadużyć Amona Götha, 
jako komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Poszyt, 1532 s. 

 

3 19,  Okólniki Starosty Miasta Krakowa z lat 1940-1942. 
m.in. okólniki w sprawie pism ulotnych podburzających przeciwko Niemcom (z 

6.VI.1942 r.), w sprawie eksterminacji Żydów (3.VI.1942 r.). 679 s. 
 

3 20,  Okólniki Starosty Miasta Krakowa z lat 1943-1944. Akta luźne, 650 s. 
 

4 62, Rozporządzenia i ogłoszenia Szefa Zarządu Cywilnego /Der Chef der 
Zivilverwaltung/ 6.IX – 12.X.1939 r. (rozporządzenia i obwieszczenia o 
charakterze administracyjnym dla ludności nie-niemieckiej, część 
wyraźnie adresowana do ludności żydowskiej). afisze (najczęściej 
dwujęzyczne) 

45 s. format A-2 
 

4 63, Rozporządzenia i ogłoszenia Regierung GG 26.X.1939 – 28.II.1942 r. 
(rozporządzenia i obwieszczenia Szefa Okręgu Krakowskiego o 
charakterze administracyjnym dla ludności nie-niemieckiej, część 
wyraźnie adresowana do ludności żydowskiej). afisze (najczęściej 
dwujęzyczne) 20 s. format A-2 

 

4 65, Rozporządzenia i ogłoszenia Komisarza, późniejszego Starosty Miejskiego 
/Der Stadthauptmann der Stadt Krakau/ z IX 1939 – VI 1940. (głównie 
administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część adresowana 
wyraźnie do ludności żydowskiej). afisze (najczęściej dwujęzyczne) 

71 s. format A-2 
 

4 66, Rozporządzenia i ogłoszenia Komisarza, późniejszego Starosty Miejskiego 
/Der Stadthauptmann der Stadt Krakau/ z VII 1940 – XII 1941 (głównie 
administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część adresowana 
wyraźnie do ludności żydowskiej). afisze (najczęściej dwujęzyczne) 55 s. 
format A-2 

 

4 67, Rozporządzenia i ogłoszenia Komisarza, późniejszego Starosty Miejskiego 
/Der Stadthauptmann der Stadt Krakau/ z lat 1942 - 1945 (głównie 
administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część adresowana 
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wyraźnie do ludności żydowskiej). Afisze dwujęzyczne (polsko – 
niemieckie) s. 98 format  

A-2 
 

4 346, Meldunki policyjne o sytuacji na terenie Krakowa i okręgu krakowskiego, 
1940-1944: 

1. Komenda Policji Porządkowej (Orpo im Distrikt 
Krakau) 1940-41 

2. Komenda Policji Bezpieczeństwa (Sipo und SD im 
Distrikt Krakau, Abt V – sprawy kryminalne) 1943-44 

3. Komenda Policji Ochronnej (schutzgebietes Krakau-
Stadt) 1943 

4. Różne meldunki policyjne 
5.  Pliki akt luźnych, s. 190 

 

Brak na mikrofilmie/Not microfilmed due to the decision of the State Archives 

in Poland. 

 

 

4 897, Urząd Mieszkaniowy (Wohnungsamt) 
Korespondencja w sprawie zajęcia przez Niemców mieszkania Adeli Adler (ul. 
Smoleńska 25a/m.8), żony żydowskiego prawnika oraz innych mieszkań 
inteligencji żydowskiej, 1940-41, akta luźne, s. 71 

Brak na mikrofilmie/Not microfilmed due to the decision of the State Archives 

in Poland. 

 

5 802,  Policyjne karty meldunkowe (Policyjne zameldowanie i wymeldowanie ) 
Polaków i Żydów, dane na karcie: nazwisko, imię, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, przynależność państwowa i  narodowa, zawód, 
stan cywilny, religia, miejsce zamieszkania w dniu 01.07.1939,  rodzaj 
posiadanego dowodu tożsamości i jego numer,  czasem informacje 
dotyczące dzieci (imiona, daty urodzenia) oraz związku małżeńskiego; 
karty luźne, różna liczba kart w teczkach – od kilkudziesięciu do kilkuset 

Litery: Sol-Sołty 
 

6 802, jw. Litery: Spyrk-Srok 
 

7 802, jw. Litery: Stz-Stos 
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7 4, Rozporządzenia i okólniki Szefa Dystryktu /Okręgu/ Krakowskiego /der Chef 
des Distrikts Krakau/ i różnych wydziałów jego urzędu. 1940 r. 
m.in. dekrety Szefa Dystryktu, dekrety Prezydium, dekrety wewnątrz 

administracyjne, dekrety wewnątrz administracyjne Policji, dekrety 
gospodarcze, dotyczące finansów, kultury, propagandy. akta luźne, 
ułożone tematycznie w teczkach 1102 s. 

 

8 4, Rozporządzenia i okólniki Szefa Dystryktu /Okręgu/ Krakowskiego /der Chef 
des Distrikts Krakau/ i różnych wydziałów jego urzędu. 1940 r. 
m.in. dekrety Szefa Dystryktu, dekrety Prezydium, dekrety wewnątrz 

administracyjne, dekrety wewnątrz administracyjne Policji, dekrety 
gospodarcze, dotyczące finansów, kultury, propagandy. akta luźne, 
ułożone tematycznie w teczkach 1102 s. 

 

8 13, Korespondencja starosty miejskiego Józefa Krämera z lat 1943-1945. 
m.in. wiązka akt dotycząca korespondencji w sprawach zarzucanego mu 

nadużycia stanowiska służbowego – sprawa nadużyć Amona Götha, 
jako komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Poszyt, 1532 s. 

 

9 13, Korespondencja starosty miejskiego Józefa Krämera z lat 1943-1945. 
m.in. wiązka akt dotycząca korespondencji w sprawach zarzucanego mu 

nadużycia stanowiska służbowego – sprawa nadużyć Amona Götha, 
jako komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Poszyt, 1532 s. 

 

9 19, Okólniki Starosty Miasta Krakowa z lat 1940-1942. 
m.in. okólniki w sprawie pism ulotnych podburzających przeciwko Niemcom (z 

6.VI.1942 r.), w sprawie eksterminacji Żydów (3.VI.1942 r.). 1 książka 
akta luźne, 679 s. 
 

10 20, Okólniki Starosty Miasta Krakowa z lat 1943-1944, akta luźne 650 s. 
 

10 21, Druki, formularze z okresu okupacji z lat 1939-1944. 
m.in. druki ausweiss, kennkarten, kart służbowych i przepustek, formularzy 

zgłoszeń na roboty do Niemiec. Akta luźne, 590 s.  
 

11 46, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe umieszczone w prasie krakowskiej i na 
afiszach – m-ce wrzesień – grudzień 1939 r. 

(w tym b. dużo dotyczących Żydów). akta luźne druki, afisze, maszynopisy, 
wycinki prasowe 740 s. 

 

11 47, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe umieszczone w prasie krakowskiej i na 
afiszach – m-ce styczeń  - czerwiec 1940 r. akta luźne maszynopisy, 482 
s. 
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11 48, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe umieszczone w prasie krakowskiej i na 
afiszach – m-ce lipiec - wrzesień 1940 r.  akta luźne maszynopisy       
rękopisy, wycinki prasowe 340 s. 

 

12 49, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe umieszczone w prasie krakowskiej i na 
afiszach – m-ce październik – grudzień 1940 r. akta luźne maszynopisy, 
druki, rękopisy 690 s. 

 

12 50, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, komunikaty umieszczone w prasie 
krakowskiej i na afiszach – m-ce styczeń – marzec 1941 r. akta luźne 
maszynopisy, wycinki prasowe, 564 s. 

 

12 51, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach – kwiecień 1941 r., akta 
luźne druki, maszynopisy, rękopisy, wycinki prasowe, 272 s. 

 

12 52, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach – m-ce maj – lipiec 
1941 r. akta luźne druki, maszynopisy, rękopisy, wycinki prasowe 384 s. 

 

13 52, jw. 
 

13 53, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach – m-ce lipiec – wrzesień 
1941 r. akta luźne maszynopisy, wycinki prasowe, 576 s. 

 

13 54, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach – m-ce październik – 
listopad 1941 r. akta luźne druki, maszynopisy, rękopisy, wycinki 
prasowe 587 s. 

 

14 55, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach – m-ce kwiecień – lipiec 
1942 r. 

„Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und Plakatierung”. 1046 s 
 

14 56, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach -   m-ce sierpień – 
grudzień 1942 r. „Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und 
Plakatierung”. 1050 s. 
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14 57, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach -   m-ce maj - wrzesień 
1943 r. 

„Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und Plakatierung”. 758 s. 
 

15 58, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach -   m-ce październik - 
grudzień 1943 r. 

„Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und Plakatierung”. 580 s. 
 

15 59, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach -   m-ce styczeń - 
kwiecień 1944 r. 

„Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und Plakatierung”. 716 s. 
 

15 60, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach -   m-ce maj -sierpień 
1944 r. 

„Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und Plakatierung”. 584 s. 
 

16 60 jw. 
 

16 61, Zarządzenia i ogłoszenia urzędowe, obwieszczenia, komunikaty 
umieszczone w prasie krakowskiej i na afiszach -   m-ce wrzesień 1943 
– styczeń 1945. 

„Amtlichte Veröffentlichchungen durch Presse und Plakatierung”. 632 s. 
 

16 62, Rozporządzenia i ogłoszenia Szefa Zarządu Cywilnego /Der Chef der 
Zivilverwaltung/ 6.IX – 12.X.1939 r. (rozporządzenia i obwieszczenia o 
charakterze administracyjnym dla ludności nie-niemieckiej, część 
wyraźnie adresowana do ludności żydowskiej). afisze (najczęściej 
dwujęzyczne) 

45 s. formatu A-2 

16 63, Rozporządzenia i ogłoszenia Regierung GG 26.X.1939 – 28.II.1942 r. 
(rozporządzenia i obwieszczenia Szefa Okręgu Krakowskiego o 
charakterze administracyjnym dla ludności nie-niemieckiej, część 
wyraźnie adresowana do ludności żydowskiej). afisze (najczęściej 
dwujęzyczne) s.20 

formatu A-2. 
 

17 65, Rozporządzenia i ogłoszenia Komisarza, późniejszego Starosty Miejskiego 
/Der Stadthauptmann der Stadt Krakau/ z IX 1939 – VI 1940. (głównie 
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administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część adresowana 
wyraźnie do ludności żydowskiej) afisze (najczęściej dwujęzyczne) s. 71 

formatu A-2. 
 

17 66, Rozporządzenia i ogłoszenia Komisarza, późniejszego Starosty Miejskiego 
/Der Stadthauptmann der Stadt Krakau/ z VII 1940 – XII 1941 (głównie 
administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część adresowana 
wyraźnie do ludności żydowskiej). Afisze dwujęzyczne (polsko – 
niemieckie) 55 s. 

 

17 67, Rozporządzenia i ogłoszenia Komisarza, późniejszego Starosty Miejskiego 
/Der Stadthauptmann der Stadt Krakau/ z lat 1942 - 1945 (głównie 
administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część adresowana 
wyraźnie do ludności żydowskiej). Afisze dwujęzyczne (polsko – 
niemieckie) 98 s. 

 

17 68, Rozporządzenia i ogłoszenia różnych władz niemieckich z lat 8.IX.1939 – 
21.IX.1944 (głównie administracyjne dla ludności nie-niemieckiej, część 
adresowana wyraźnie do ludności żydowskiej). Afisze s. 60 

 

18 68 jw. 
 

18 78, Jednostka zawiera akta dotyczące : 
1/zbiórki metali w obwodach z 1940 r. 
2/ zakwaterowania wojska – wykaz lokali z 1940 r. 
3/ zestawienie ludności, domów i warsztatów z 1943 r. 
4/ spis sklepów żydowskich w obrębie Plant z 1940 r. (dość istotne np. do 

kwerend własnościowych – spisy zawierają : imię, nazwisko, adres 
sklepu, branża. Akta luźne, mps. 

 

18 118, „Einziehung von Vermögen und Grundstűcken” z lat 1940-1943. 
(zawiera m.in. ogłoszenie zarządzenia o konfiskacie mienia : domów, firm, 

kwot pieniężnych – lista zawiera w dużej części nazwiska żydowskie). 
Akta luźne  366 s. 

 

18 130, „Ogrody i parki” z lat 1940-1942 (m.in. zakaz chodzenie Żydom po 
Plantach i chodzenia nie – Niemcom po parkach). Akta luźne 35 s. 

 

18 209, Różne druki propagandowe dotyczące : propagandy gospodarczej 
Propagandy antyradzieckiej 
Propagandy antysemickiej s. 931 – 1192 
Mapy wojenne Broszury, ulotki, afisze, prasa, akta luźne, s. 931-1192 
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19 209 jw. 
 

19 211, Zbiór fotografii z „akcji żydowskiej” w Krakowie (eksmisje, wysiedlenia, 
rejestracje, fragmenty krakowskiego getta) z lat 1940-1943. Wykonane 
przez niemieckich żołnierzy, 157 fotografii na 19 arkuszach. 

 

19 222, Podania muzyków krakowskich o zezwolenie na wykonywanie zawodu z 
1940 r. 
Muzycy deklarujący pochodzenie żydowskie : 
Birnbaum David (s. 33-36). Podania (4 pełne strony) z fotografią. 
 

20 222 jw. 
 

20 282 Akta Żydów zatrudnionych w Urzędzie Gospodarki Meblami 
/Mőbelschaffungsamt/ z 1942 r. ( Listy osób, zgłoszenia o wstąpieniu 
do pracy). Akta luźne 362 s. 

 

20 803, Policyjne karty meldunkowe (Policyjne zameldowanie i wymeldowanie ) 
Polaków i     Żydów, dane na karcie: nazwisko, imię, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, przynależność państwowa i  narodowa, zawód, 
stan cywilny, religia, miejsce zamieszkania w dniu 01.07.1939,  rodzaj 
posiadanego dowodu tożsamości i jego numer,  czasem informacje 
dotyczące dzieci (imiona, daty urodzenia) oraz związku małżeńskiego; 
karty luźne, różna liczba kart w teczkach – od kilkudziesięciu do kilkuset 

Nazwiska: Str-Szcz 
 

21 803 jw. Nazwiska: Str-Szcz 
 

22 803 jw. Nazwiska: Str-Szcz 
 

22 804 jw. Nazwiska: Szewc-Szw 
 

23 804 jw. Nazwiska: Szewc-Szw 
 

24 804 jw. Nazwiska: Szewc-Szw 
 

24 805 jw. Nazwiska: Ś 
 

25 805 jw. Nazwiska: Ś 
 

25 806 jw. Nazwiska: T-V-Ż 
 

26 806 jw. Nazwiska: T-V-Ż 
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27 806 jw. Nazwiska: T-V-Ż 
 

27 807 jw.   
 

27 897,  Urząd Mieszkaniowy (Wohnungsamt) 
Korespondencja w sprawie zajęcia przez Niemców mieszkania Adeli Adler (ul. 
Smoleńska 25a/m.8), żony żydowskiego prawnika oraz innych mieszkań 
inteligencji żydowskiej, 1940-41, akta luźne, s. 71 

 

28 897 jw. 
 

28 898,  Urząd Mieszkaniowy (Wohnungsamt) 
„Register uber Inventar-Verzeichnisse IR”. Rejestr zajętych mieszkań 
żydowskich; ogółem 287 wpisów, 1940-41, poszyt s. 69 + 3 (s. 70-117 puste) 
 

28 899, Urząd Mieszkaniowy (Wohnungsamt)  
Kopie nakazów wysiedleńczych dla Żydów wydane przez „Chef des Distrikts 
Krakau  
Aussiedlungsstelle” i adresowane m.in. „An die Treuhandaussenstelle des 
Diestrikts Krakau” przesyłane do wiadomości urzędu Stadthauptmanna, l 1941 
(stemple z napisem: „Jeder Einspruch zwecklos”), treść: „Dem Juden (Der 
Judin) ....., Krakau....., Endgulting bescheid wurde heute aufgetragen, sich am 
....... 1941 um 8 Uhr fruh im Aussiedlungslager Lubicz, Krkau, Mogilskastrasse 
1, einzufinden. Uber seine Wohnung wolle daher in geeigneter Weise verfugt 
werden.” , Litery: A-F, s. 900 

 

29 899, jw. Litery: A-F 
 

30 899, jw. Litery: A-F 
 

31 903, Urząd Gospodarki Meblami (Moebelbeschaffungsamt) 

Korespondencja w sprawie zakupu, przydziału i wypożyczenia mebli (wiele 
spraw dotyczy majątku skonfiskowanego Żydom), 1941, s. ok. 350  

 

31 904, Urząd Gospodarki Meblami (Moebelbeschaffungsamt) 
Organizacja i zakres czynności Urzędu Mieszkaniowego – podział na referaty, 

postępowanie odnośnie zgłoszenia majątku żydowskiego, s. ok. 350 
 

31 907, Personalsachen 
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Treuhand-Aussenstelle Krakau, „Lohnlisten und Ermaechtigungen” – Listy 
wypłat i upoważnienia dla  taksatorów ruchomości skonfiskowanych (w tym 
także taksatorów Żydów dla ruchomości skonfiskowanych Żydom), 1941, s. ok. 
150 

 

31 908, Einziehung und Beschlagnahme judischer u. Herrenloser 
Einrichtungsgegenstaende 

Szczegółowy spis mienia przejętego przez policję (Sicherheitspolizei im Distrikt 
Krakau): urządzenia mieszkaniowe, kosztowności, ubranie, obuwie, 9-
18 I 1940, np. 3.200 kg złomu srebra, 6.368 kg tkanin, 7.400 kg skór.... 
(43 pozycje)  - każda z pozycji na osobnej karcie szczegółowo 
rozdysponowana np. „Wein. Die Kisten werden in das Palais Potocki 
uberfuhrt” s. ok. 100 

 

31 909, Einziehung und Beschlagnahme judischer u. Herrenloser 
Einrichtungsgegenstaende 

Wykazy sporządzane podczas  akcji inwentaryzacji mieszkań żydowskich, 9 I 
1941 – 1 III 1941; podana jest nazwisko i adres oraz czy mieszkanie jest 
puste, czy są w nim i jakie mebla ew. inne ważne ruchomości oraz jakie 
jest, lub mogłoby być przeznaczenie mieszkania np. „geeignet fur 
Pole”, „geeignet fur Deutsche” „schon vermietet” etc. , 9 plików akt 
luźnych, s. ok. 500 

 

31 910, Einziehung und Beschlagnahme judischer u. Herrenloser 
Einrichtungsgegenstaende 

Wykazy mebli zajętych w getcie przez Urząd Gospodarki Meblami 
(Moebelbeschaffungsamt). Zestawienia liczbowe zajętych mebli 
(21.301 sztuk), Wykazy mebli wywiezionych przez SS und Polizeifuhrer 
im Distrikt Krakau, 15-23 X 1943, s. ok. 100 

 

31 924, Einziehung und Beschlagnahme judischer u. Herrenloser 
Einrichtungsgegenstaende 

„Beschaeftigung judischer Arbeiter in Lager” (sprawy robotników żydowskich 
pracujących w składzie meblowym), 1942-43, s. 81 

 

32 902, Kopie nakazów wysiedleńczych dla Żydów wydane przez „Chef des 
Distrikts Krakau Aussiedlungsstelle” i adresowane m.in. „An die 
Treuhandaussenstelle des Diestrikts Krakau” przesyłane do wiadomości 
urzędu Stadthauptmanna, l 1941 (stemple z napisem: „Jeder Einspruch 
zwecklos”), treść: „Dem Juden (Der Judin) ....., Krakau....., Endgulting bescheid 
wurde heute aufgetragen, sich am ....... 1941 um 8 Uhr fruh im 
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Aussiedlungslager Lubicz, Krkau, Mogilskastrasse 1, einzufinden. Uber seine 
Wohnung wolle daher in geeigneter Weise verfugt werden.”  
Litery: S-Z 
 

33 902, jw. Litery: S-Z 
 

34 902, jw. Litery: S-Z 
 

35 902, jw. Litery: S-Z 
 

36 900, jw. Litery: G-K 
 

37 900, jw. Litery: G-K 
 

38 900, jw. Litery: G-K 
 

39 901, jw. Litery: L-R 
 

40 901, jw. Litery: L-R 
 

 
 


