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Wstęp 
 
 
1. DZIEJE ZESPOŁU  

 
  Wydział Finansowy CKŻP z racji swej specyfiki był jednym z najdłużej 
działających w tej instytucji. Najwcześniejsze akta buchalteryjne powstały 
jesienią 1944 r. w Lublinie i są związane z pracami Tymczasowego Komitetu 
Żydów w Polsce a najpóźniejsze sięgają bilansu roku 1950, kiedy to zamykano 
budżet likwidowanego CKŻP i przenoszono niektóre aktywa do nowo 
powstałego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.  
  Działalność Wydziału Finansowego należy też do najlepiej 
udokumentowanych. Podstawowe materiały budżetowe gromadzono bowiem 
skrupulatnie, często w wielu egzemplarzach. Dlatego, jak żaden inny wydział, 
zgrupował akta dające ogląd całego życia żydowskiego w powojennej Polsce, 
przynoszące detaliczną informację o działaniach instytucji, przedsięwzięciach 
pomocowych, kulturalnych, oświatowych, o inwestycjach i działalności 
produkcyjnej.  
   Równocześnie dokumentacja zgromadzona w tym wydziale bodaj 
najpełniej pozwala odtworzyć ówczesne struktury terenowe oraz proces ich 
modyfikacji. Daje też ogromną wiedzę o zatrudnionych w centrali, w 
komitetach, podległych placówkach i instytucjach czy spółdzielniach 
zrzeszonych w Centrali Gospodarczej „Solidarność”. W licznych odpisach list 
płac, wykazach mieszkańców burs, pensjonariuszy zakładów opiekuńczych, 
stypendystów czy beneficjentów zapomóg odnajdujemy nazwiska tych, którzy 
współtworzyli imponujący dorobek odradzającego się życia żydowskiego w 
Polce. Z wykazów statystycznych, sprawozdań i korespondencji kierowanej do 
Wydziału Finansowego z całego kraju wyłania się bogactwo tego życia. Akta 
wydziału dają ponadto obraz warunków, w jakich pracowano, zakresu 
niezbędnych powojennych remontów, a nawet wyposażenia placówek. 
  Najstarsze dokumenty w tym zespole ilustrują działalność pierwszych 
skupisk Ocalałych z Zagłady, rolę Tymczasowego Komitetu w zapewnieniu im 
wszechstronnej pomocy. W tym czasie komitety obejmowały opieką 
wychodzących z ukrycia, powracających z obozów, finansowały bursy, 
stołówki, prace komisji historycznej, tworzyły domy dziecka, świetlice, system 
żydowskiej opieki zdrowotnej. To wszystko wymagało nakładów finansowych, 
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które w tym czasie pokrywano głównie ze środków Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego.  
  W marcu 1945 r. Centralny Komitet Żydów w Polsce przeniósł swą 
siedzibę do Warszawy. Tu zorganizowano na nowo wszystkie wydziały, tu 
zaczęła się dopiero praca Sekretariatu. Z protokołu plenarnego posiedzenia 
członków CKŻP z 28.04.1945 r. wynika, że w kwietniu tego roku władze 
państwowe wyasygnowały na potrzeby Komitetu 5 mln zł, a na maj i czerwiec 
skonstruowano preliminarz wydatków w wysokości 6,5 mln zł miesięcznie. 
Wciąż jeszcze toczyły się rozmowy dotyczące wznowienia w Polsce 
działalności American Joint Distribution Committee. 
  W owym czasie Wydział Finansowy, analizując przesyłane mu do 
akceptacji materiały, musiał godzić wymogi prawidłowej księgowości ze 
zrozumieniem nadrzędności potrzeb społecznych. Często ad hoc podejmowane 
w terenie decyzje nie miały zabezpieczenia w budżecie, a przecież były 
niezbędne. Musiano dokonywać wielu doraźnych posunięć, aby znacząco 
pomóc także repatriantom, zdemobilizowanym żołnierzom, stworzyć dla nich 
warsztaty pracy, ponadto należało zorganizować zakłady opiekuńcze dla dzieci, 
starców i inwalidów, szkolnictwo żydowskie, sfinansować wydatki na kulturę. 
Coraz większe sumy pochłaniało zapewnienie bezpieczeństwa ludności 
żydowskiej.  
  Towarzysząca wówczas sprawozdawczości żywiołowość sprawiała, że 
księgowość w owym czasie była prowadzona w sposób niejednolity i 
chaotyczny. Zestawienia finansowe, czy raczej rozliczenia z wydatkowanych 
sum, w niczym nie przypominają profesjonalnej dokumentacji buchalteryjnej. 
Odpowiedzialni za finanse w centrali konstatowali, iż w ciągu pierwszego roku 
działalności żaden z komitetów nie przysłał im w terminie ani sprawozdań, ani 
preliminarzy. Wiele do życzenia pozostawiało wykonanie budżetów. Jak pisał 
we wrześniu 1946 r. późniejszy szef sekcji budżetowej Wydziału Finansowego, 
Jakub Alter, „komitety żydowskie nie liczą się z zatwierdzonymi przez CKŻP 
budżetami i nawet nie uważają za właściwe wyjaśnić przyczyn zmiany 
wydatków”. Zbyt wiele było zarówno przypadków przekroczenia przyznanych 
funduszów, jak i ich zupełnego niewykorzystania. Nie wypracowano jeszcze 
mechanizmu zapobiegania dużym saldom kasowym i bankowym.  
 Do czerwca 1946 r. CKŻP nie dysponował stałymi funduszami. 
„Wiedzieliśmy – mówił o tym pierwszym okresie wieloletni kierownik 
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Wydziału Finansowego Adam Żółtek – że ani rząd Rzeczpospolitej Polskiej, ani 
Joint nie odmówią nam swej pomocy, ale jaka będzie wysokość tej pomocy – 
nie wiedzieliśmy i nie wiemy nadal”. A mówił to w grudniu 1947 r.!  
 W tych nietypowych warunkach planowanie nie było łatwe, gdyż nigdy nie 
było wiadomo, jakimi sumami można będzie dysponować w kolejnym roku 
budżetowym. Praktycznie każdy nowy rok rozpoczynano w Wydziale 
Finansowym od konstruowania prowizorium budżetowego. Składały się na to 
dwie przyczyny. Po pierwsze, budżet państwa był mniej więcej do marca 
dyskutowany w gremiach decydenckich. A kiedy już było wiadomo, jakie kwoty 
będą skierowane do poszczególnych sektorów gospodarki, czekano jeszcze na 
ustalenia, ile z ogólnej sumy otrzyma Komitet. Po drugie, nieznana była 
wysokość wpływów  z AJDC, który dopiero z końcem roku kalendarzowego 
kończył zbiórkę składek za miniony rok. Ponieważ trudno było przewidzieć, jak 
uda się zbiórka, Joint mógł dać zapewnienie finansowania tylko na pół roku i 
dopiero zależnie od rezultatów pierwszej zbiórki oraz wykonania pracy przez 
subwencjonowane instytucje ustanawiał wysokość dotacji na drugie półrocze.  
   Decyzje w sprawach finansowania poszczególnych dziedzin działalności 
znajdowały się w gestii Prezydium CKŻP, w którym reprezentowane były 
główne partie i organizacje żydowskie. Centralistyczny system podejmowania 
tych decyzji obowiązywał przez cały okres działalności Komitetu. To w 
Warszawie ostatecznie decydowano o wysokości budżetu komitetu, placówki 
czy instytucji. Schemat rozliczeń z centralą był jednolity: najpierw tworzony był 
w komórce preliminarz potrzeb; korygowany na wyższym szczeblu stawał się 
następnie punktem wyjścia dla określenia wysokości budżetu dla każdej 
jednostki. Wypracowany w Wydziale Finansowym system okólników, 
zarządzeń i instrukcji sprawiał, że poszczególne komitety otrzymywały wraz z 
budżetem szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu rozbicia otrzymanej 
sumy na szczegółowe przyjęte w terenie i zaakceptowane w centrali cele.  
 Doświadczenia rozliczeń finansowych pierwszych kilkunastu miesięcy 
sprawiały, iż niezbędne stawało się wprowadzenie zasad jednolitej księgowości 
dla wszystkich placówek żydowskich, a także wyłonienie komórki kontrolującej 
wydatki w skali kraju i odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie budżetu. O 
potrzebie wprowadzenia i egzekwowania zasad buchalteryjnych mówiono m.in. 
2 października 1946 r. na zamkniętym posiedzeniu Prezydium CKŻP 
poprzedzającym I Ogólnopolską naradę buchalterów komitetów żydowskich. W 
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reorganizację finansów był zaangażowany wiceprzewodniczący CKŻP Marek 
Bitter, nadzorujący finanse z ramienia Prezydium również w końcowym okresie 
działalności Komitetu.  
  Ustalenia I Ogólnopolskiej narady buchalterów zorganizowanej w 
Warszawie 10 października 1946 r. miały przełomowe znaczenie dla pracy 
Wydziału Finansowego. W ich wyniku uporządkowano zasady obiegu 
dokumentów buchalteryjnych. Ustanowiono nieprzekraczalny termin 
przesyłania preliminarzy i sprawozdań budżetowych, obowiązek załączenia do 
sprawozdań odpisów listy płac i niezbędność zatwierdzania w Warszawie 
kosztorysów większych inwestycji (a przy mniejszych wydatkach niezbędność 
dołączenia akceptacji komitetu wojewódzkiego). Odtąd każde przekroczenie 
budżetu musiało uzyskać akceptację centrali. 
  Konsekwencją reform było utworzenie tzw. centralnej księgowości. 
Inicjator projektu - ówczesny kierownik Wydziału Organizacji i Kontroli 
Bernard Kuśmirak – uważał, że nowy dział powinien mieć status autonomiczny 
i podlegać jedynie Prezydium CKŻP. Ostatecznie jednak zdecydowano, że 
centralna księgowość będzie odrębnym pionem w ramach Wydziału 
Finansowego. To ten pion przekazywał „w dół” fundusze wcześniej 
zatwierdzone przez Prezydium CKŻP, prowadził księgi i kartoteki 
dokumentujące działalność finansowo-gospodarczą, kontrolował realizację 
decyzji budżetowych, sporządzał sprawozdania dla władz i instytucji 
finansujących CKŻP, prowadził centralną kartotekę materiałową darów. Tu 
skonstruowano i wprowadzono w życie tzw. jednolity plan kont. Chodziło o 
księgowanie wyodrębnionych grup wydatków w specjalnych tabelach 
wspólnych dla wszystkich podmiotów finansowych, zarówno dla komitetów 
żydowskich, jak i dla zakładów zamkniętych. Wyodrębniono ponad 20 grup 
wydatków, które należało rejestrować na właściwych im znormalizowanych 
drukach. Dzięki temu wysokość projektowanych sum i księgowane pozycje 
stawały się przejrzyste i porównywalne w skali województwa, wydziału czy 
kraju. „Nasze załączniki do bilansów - powiedział po roku szef centralnej 
księgowości Leon Stern - a więc wszelkie formularze sprawozdawcze i 
statystyczne, więcej niekiedy opowiadają nam o działalności komitetów, aniżeli 
najlepiej zredagowane protokoły posiedzeń prezydium komitetów”. Jednolity 
plan kont był zresztą krytykowany przez księgowych wielu komitetów, bowiem 
silnie ich dyscyplinował. W grudniu 1947 r. na II Ogólnopolskiej naradzie 
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buchalterów komitetów żydowskich pracę Leona Sterna sprzed roku związaną z 
ułożeniem planu kont porównywano nawet do „poćwiartowania żywego ciała”. 
A jednak ów plan okazał się niezbędny dla wprowadzenia w życie realnego 
budżetowania oraz ścisłej kontroli wykonania poleceń finansowych Prezydium.  
  Kolejnym posunięciem było wyodrębnienie w Wydziale Finansowym 
sekcji budżetowej, do zadań której należało m.in. projektowanie skali wydatków 
oraz akceptacja (po pozytywnej decyzji Prezydium) dodatkowego finansowania 
konkretnych celów.  
  Od początku nie podobał się kierownictwu zbyt wysoki udział kosztów 
administracyjnych oraz przerost zatrudnienia w komitetach i podległych im 
placówkach. Dlatego w ramach centralizacji wszystkich działań budżetowych 
zdecydowano szybko opracować również tzw. plan etatów określający ich liczbę 
dla każdej z placówek oraz siatkę płac. Pozostawało to w gestii komisji etatowej 
powołanej przez Prezydium CKŻP.  
 W wyniku uchwał I Ogólnopolskiej narady buchalterów powstała też 
komisja inwentaryzacyjna oraz jej odpowiedniki w terenie. Dzięki nim udało się 
sporządzić pierwszy ogólnokrajowy tzw. bilans otwarcia, w którym ujęto cały 
majątek Komitetu. Odtąd spisy inwentaryzacyjne regularnie dołączano do 
bilansu rocznego województw i centrali. Wraz z przesyłanymi do akceptacji 
kosztorysami dają one wyobrażenie sum, jakie począwszy od 1944 czy 1945 r. 
pochłonęła odbudowa i remont nieruchomości zajmowanych przez organizacje 
żydowskie. W sprawozdaniach ujęto je w rubryce „inwestycje”.  
 W efekcie dość szybko ukształtował się zwarty system buchalteryjny, 
obowiązujący do końca istnienia CKŻP. Jego współtwórcami byli pracownicy 
Wydziału Organizacji i Kontroli: Jakub Horowitz, Dawid Sadowski oraz 
wspomniany już Leon Stern.  
 Źródła wpływów CKŻP. Poza pionierskim okresem działalności Komitet 
był finansowany przede wszystkim ze środków American Jewish Joint 
Distribution Committee. Nic więc dziwnego, że przedstawiciele AJDC byli 
obecni przy podejmowaniu najistotniejszych decyzji finansowych, a Komitet był 
zobowiązany do przedkładania Jointowi szczegółowych sprawozdań. 
Niezależnie od tej organizacji potrzeby komitetów częściowo wspomagały 
instytucje komunalne i państwowe. W sumie około 90 % budżetu CKŻP 
stanowiły dotacje z Jointu, 6 % z ministerstw i kuratorium warszawskiego a 
około 4 % pozyskiwano z wpływów terenowych. Udział Jointu w tym budżecie 
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malał tylko w nieznacznym stopniu, w 1947 r. stanowiąc 92, 8 % a w 1948 r. - 
81, 7 % ogółu dotacji. Wszelkie wpływy dzielono na: centralne (wchodziły tu 
dotacje Jointu, Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwa Oświaty, a 
także różne datki dobrowolne), lokalne (przelewy z rad miejskich, terenowych 
wydziałów opieki, kuratoriów) oraz wpłaty od społeczeństwa (np. z 
organizowanych przez komitety imprez oraz opłaty wnoszone przez rodziców 
bądź dorosłych podopiecznych korzystających z pomocy placówek podległych 
komitetom). Nagłe, nie uwzględnione w budżecie wydatki pokrywano z 
wpływów nadzwyczajnych, zwłaszcza ze specjalnych subwencji Jointu. W 1947 
r. dotyczyły one funduszu repatriacyjnego, kolonii letnich czy wypłat na rzecz 
Polaków, którzy udzielali pomocy ukrywającym się Żydom.  
  CKŻP był zobowiązany co miesiąc składać Jointowi sprawozdania 
finansowe. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej najpierw oczekiwało 
sprawozdania miesięcznego z sum pobranych jako zaliczka, a po dwóch 
miesiącach (po wpłynięciu do CKŻP sprawozdań wojewódzkich) - tzw. 
sprawozdania terenowego z sum pobranych na opiekę społeczną. Z kolei do 
Ministerstwa Oświaty systematycznie kierowano sprawozdania z sum 
wydatkowanych na podwarszawskie domy dziecka, natomiast żydowskie 
zakłady zamknięte w terenie rozliczały się bezpośrednio z kuratoriami.  
  Komitet kontrolował wydatki podległych sobie podmiotów, ale i jego 
wydatki podlegały kontroli władz państwowych. O pozytywnym rezultacie 
rewizji dokonanej przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej mówił L. Stern 
w grudniu 1947. Kompleksowy charakter miała zwłaszcza lustracja 
przeprowadzona w CKŻP między 12 sierpnia a 28 października 1949 r. przez 
Biuro Kontroli Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z 
Ministerstwem Administracji Publicznej. Obejmowała okres od 1946 do połowy 
1949 r. Niestety, nie zachował się pełny raport końcowy z tej kontroli.  
 Podział wpływów w układzie geograficznym i resortowym najpełniej 
ilustruje szczegółowy bilans roku 1947. Ponad połowę wszystkich środków 
przeznaczono wówczas na potrzeby osadnictwa żydowskiego na Dolnym 
Śląsku. Konkretnie Wojewódzki Komitet Żydowski we Wrocławiu otrzymał 
53,5 % całej sumy, WKŻ w Łodzi – 12,3 %, w Katowicach – 9,2 %, w 
Szczecinie 7,3 %, w Krakowie – 6,3%, a w Warszawie – 4,8 %. Beneficjentami 
subwencji było głównie pięć wydziałów: opieka nad dzieckiem (finansowanie 
domów dziecka, półinternatów, zapomogi gotówkowe) – 25,6 % ogólnej puli, 
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opieka społeczna (domy starców i inwalidów, stołówki, opieka lekarska, 
dożywianie, pomoc odzieżowa, zapomogi gotówkowe) – 11,2 %, młodzież 
(bursy i zapomogi) – 9,8 %, oświata (szkoły, świetlice, kursy dokształcające) – 7 
% oraz kultura i propaganda – 6,5 %. Utrzymanie aparatu we wszystkich  
komitetach pochłaniało 24,9 % całego budżetu.  
   Wraz ze zmianą realiów społeczno-gospodarczych zmieniała się struktura 
wydatków CKŻP. Postępowało uniezależnianie się ludności od pomocy 
materialnej komitetów. Malały wydatki związane z opieką nad dorosłymi, 
produktywizacją, z utrzymaniem komitetów i służby ochronnej, rosły natomiast 
wydatki na opiekę nad dziećmi i młodzieżą, na oświatę i kulturę (np. na nowo 
powstałe Żydowskie Towarzystwo Kultury czy spektakle teatrów na Dolnym 
Śląsku i w Łodzi). W 1946 i częściowo w 1947 r. do otrzymania pomocy miał 
prawo każdy Żyd. W 1948 r. już tylko repatrianci. Pozostali mogli liczyć na 
pomoc doraźną. O ile wcześniej przez wzgląd na złe warunki materialne i 
mieszkaniowe wiele dzieci mających rodziców musiało korzystać z domów 
dziecka czy wyżywienia w półinternatach, to w 1948 r. większość tych dzieci 
mogła już zamieszkać z rodzicami i pozostawać na ich utrzymaniu. Z 766 do 
617 zmniejszyła się w tym czasie liczba podopiecznych w domach dziecka toteż 
uległy likwidacji domy w Częstochowie, Chorzowie i Śródborowie, a 
półinternaty można było przekształcić w świetlice. Równocześnie jednak, wobec 
zwiększenia się liczby uczniów z 2616 do 3086, wrosły nakłady na prowadzenie 
szkół żydowskich.  
  W tym samym czasie centrala nałożyła na komitety wymóg 
aktywniejszego współdziałania w pozyskiwaniu funduszów. W kolejnym 1949 
roku postanowiono dążyć do uniezależnienia budżetu od zewnętrznych 
funduszy. Ponadto – jak pisał sekretarz generalny CKŻP Julian Łazebnik we 
wstępie do bilansu rocznego za 1948 r. - zadaniem Komitetu ma być w 
nadchodzącym czasie „stopniowe przewekslowanie bazy finansowej na tory 
państwowe”. Obok upaństwowienia szkół żydowskich, które miało się dokonać 
w roku szkolnym 1949/1950, „wysuwały się zagadnienia” upaństwowienia 
teatru żydowskiego, włączenia do Wydawnictwa „Prasa” wszystkich 
periodyków i publikacji oraz drukarni CKŻP, przejęcia finansowania 
Żydowskiego Instytutu Historycznego i żydowskich zakładów opiekuńczych 
przez odpowiednie ministerstwa. W lipcu 1950 r. aktywa Banku Spółdzielczego 
dla Produktywizacji Żydów w Polsce przejął Bank Rzemiosła i Handlu.  
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  Struktura wydziału. Wydział Finansowy, tak jak wszystkie inne, podlegał 
Prezydium CKŻP. Tu zatwierdzano kierunki i wysokość finansowania sektorów 
i przedsięwzięć, korekty budżetu i budżet nadzwyczajny. O wydatkach 
decydowała komisja budżetowa złożona z przedstawicieli kierownictwa CKŻP i 
Jointu. Do stycznia 1947 r. w Wydziale Finansowym pracowało 6 osób: 
kierownik, starszy buchalter, dwóch księgowych odpowiedzialnych za kontrolę 
wykonania budżetu i sprawozdawczość oraz dwóch urzędników prowadzących 
kartotekę magazynową, korespondencję i registraturę. Następnie wydział został 
rozbudowany do 15 etatów. W krótkim czasie w Wydziale Finansowym 
wykrystalizował się podział na centralną księgowość, sekcję budżetową i pion 
finansowy. Kierownikowi podlegali: szef centralnej księgowości piastujący 
również stanowisko kierownika, główny buchalter, kierownik referatu sekcji 
budżetowej, księgowy ds. płacowych, zastępca głównego buchaltera, kasjer, 
samodzielny buchalter, pomocnik buchaltera, maszynistka - stenotypistka oraz 5 
urzędników.  
  Kadry. Niemal przez cały czas, tj. co najmniej od maja 1945 r. do grudnia 
1948 r., tj. do rezygnacji na własną prośbę i decyzji o wyjeździe z kraju, 
Wydziałem Finansowym kierował Adam Żółtek. O randze jego funkcji 
świadczy przysługujące mu wynagrodzenie: w lipcu 1947 r. jego miesięczne 
pobory wraz z dodatkiem funkcyjnym wynosiły 10 tys. zł, a więc tyle, ile 
zarabiał wówczas dyrektor generalny CKŻP Henryk Kroszczor. Na miejsce A. 
Żółtka mianowano Bernarda Kuśmiraka, wspomnianego już wieloletniego 
kierownika Wydziału Organizacji i Kontroli. Nie pozostał jednak na tym 
stanowisku do końca istnienia Komitetu, bowiem w dokumencie z 31 grudnia 
1949 r. widnieje jako kierownik Aleksander Muszkat, dotychczas (co najmniej 
od 1947 r.) główny buchalter CKŻP. Na jego barkach spoczął ogromny wysiłek 
związany z likwidacją Komitetu i podległych mu placówek.  
  Wśród pracowników kształtujących zasady księgowości CKŻP należy raz 
jeszcze wymienić Leona Sterna – kierownika centralnej księgowości, Jakuba 
Altera – szefa sekcji budżetowej, a także Szymona Dawidsona, który po 
awansowaniu A. Muszkata został głównym buchalterem Komitetu. Wszyscy, 
urodzeni między 1903 a 1908 r., byli buchalterami z wyższym bądź średnim 
wykształceniem przedwojennym i pochodzili z Warszawy (poza Sternem 
urodzonym we Włocławku i Alterem urodzonym w Mławie). 
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2. STAN ZACHOWANIA AKT   
 
  Akta Wydziału Finansowego, podobnie jak całe archiwum CKŻP, zostały 
przewiezione z siedziby Komitetu przy ul. Siennej 60 w Warszawie do 
Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 po 1950 roku. 
Dokumentacja finansowa w każdej z instytucji należy do najstaranniej i 
najdłużej przechowywanych. Dotyczy to również omawianego zespołu. A 
jednak nie jest to zespół zachowany w całości.  
  W ciągu 1947 r., kiedy w CKŻP wprowadzono ujednolicony system 
księgowania dla wszystkich podległych podmiotów, utrwalił się  schemat 
sporządzania dokumentacji buchalteryjnej obowiązujący do końca działalności 
tej instytucji. Na komplet raportów buchalteryjnych składanych przez każdy 
podmiot rozliczeniowy co miesiąc, co kwartał, na koniec półrocza i na koniec 
roku składał się: wstępny preliminarz, preliminarz przyjęty przez centralę, 
zaakceptowany budżet, jego korekty, wykonanie budżetu oraz bilans, a ponadto 
różne materiały do budżetu, sprawozdania finansowe i sprawozdania kasowe, a 
raz do roku – spis inwentarza. Jednak tylko w nielicznych komitetach i dla 
niewielkiej cezury czasowej materiały te zachowały się w komplecie. Dla 
większości komitetów i instytucji podległych CKŻP są one niepełne, przy czym 
nie można dopatrzyć się reguł obowiązujących przy brakowaniu akt. 
Poszczególne jednostki nie są kompletne, lecz każda w innej proporcji. 
Najmniej liczna jest dokumentacja pierwszych i ostatnich miesięcy działalności 
finansowej.  
  Braki te zostały częściowo uzupełnione, ponieważ - jak w żadnym innym 
wydziale - stworzono tu wiele kopii tych samych raportów. Formularze 
wysyłane w kilku egzemplarzach do centrali pozostawały też w odpisach w 
terenie. Ujawniło to skomasowanie w ŻIH niektórych archiwów terenowych 
wydziałów finansowych. Nie można tego powiedzieć do końca o archiwach 
finansowych instytucji podległych CKŻP. W niniejszym zespole znalazł się 
jedynie ich ślad szczątkowy.  
  Akta – choć wiele z nich sporządzono na materiale kwaśnym – są na ogół 
w dobrym stanie, tylko nieliczne uległy częściowemu uszkodzeniu bądź są 
trudno czytelne z powodu wyblakłego atramentu.  
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III. ZASADY PORZĄDKOWANIA AKT  
 
  Inwentarz Wydziału Finansowego zaczęto opracowywać w latach 60-tych 
ubiegłego wieku. Dla 1969 roku dysponujemy informacją, że przygotowywała 
go Franciszka Oliwa, pracownica archiwum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego. Liczył on  200 jednostek i nie był ukończony. F. Oliwa 
stwierdziła wówczas, iż materiał końcowy, który zastała, tj. dotyczący 
ostatniego okresu działalności CKŻP, dla niektórych jednostek „składał się 
dosłownie z pojedynczych akt”.  
  W latach 90-tych ubiegłego wieku istniał już inwentarz kartkowy całego 
Wydziału Finansowego obejmujący 800 jednostek archiwalnych, ułożonych 
jednak niekonsekwentnie i wyraźnie dublujących się. Po ponownej segregacji 
całego materiału, po wyłączeniu i przesunięciu licznych dubletów na koniec 
inwentarza, zespół podzielono ostatecznie na 260 jednostek. Zespół liczy 4 mb 
akt. 
   Systematyczne raporty budżetowe wpływały do centrali zarówno z 
wydziałów finansowych komitetów wojewódzkich, jak i z wydziałów CKŻP. 
Na ich podstawie Wydział Finansowy sporządzał sprawozdania zbiorcze. 
Dlatego w niniejszym inwentarzu zastosowano podział na dokumentację 
zbiorczego budżetu centrali (z uwzględnieniem poszczególnych wydziałów), 
budżetów wojewódzkich i okręgowych oraz budżetów instytucji podległych. 
Dodatkowo, wzorem praktyki Wydziału Finansowego z lat 1947 - 1948, 
wyodrębniono dla tych dwóch lat tzw. buchalterię aparatu centralnego, 
obejmującą obok wydatków administracyjnych wszystkich komitetów 
żydowskich również podwarszawskie domy dziecka. W 1949 r. zrezygnowano z 
wyłączania dokumentacji finansowej aparatu centralnego, umieszczając ją 
ponownie w ogólnych ramach budżetu centralnego. 
  W sumie całość materiału Wydziału Finansowego podzielono w 
niniejszym inwentarzu na pięć części: 
 

I. Materiały ogólne (jednostki 1-27). Pomieszczono tu akta organizacyjne, 
stenogramy z posiedzeń Prezydium CKŻP w sprawach finansowych, z 
ogólnopolskich narad buchalterów komitetów żydowskich, wszelkie 
okólniki, zarządzenia i instrukcje Wydziału Finansowego, 
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sprawozdania pokontrolne z lustracji terenowych, dokumentację 
kancelaryjną, korespondencję w sprawach budżetowych itp.; 
 

II. Preliminarze budżetowe, wykonanie budżetu i bilans zbiorczy CKŻP 
(jednostki 28-97); 
 

III. Buchalteria aparatu centralnego wraz z domami dziecka w Otwocku, 
Soplicowie, Śródborowie, Świdrze i Zatrzebiu (jednostki 98-103); 
  

IV. Buchalteria komitetów terenowych (jednostki 104-244). Materiały z 
poszczególnych województw i okręgów umieszczono alfabetycznie 
według nazw miejscowości. Również w ramach każdej jednostki 
archiwalnej dokumentacja placówek w poszczególnych 
miejscowościach jest ułożona alfabetycznie; 
 

V. Buchalteria instytucji podległych CKŻP (jednostki 245-257). 
Wyodrębnione w archiwum Wydziału Finansowego akta finansowe 
ułożono alfabetycznie według nazw instytucji. Akta finansowe tych 
samych instytucji znaleźć jednak można w innych działach CKŻP, 
zwłaszcza w Wydziale Kultury i Propagandy oraz w Centralnej 
Żydowskiej Komisji Historycznej;  
  

VI.  Dublety. 1945 – 1949 (jednostki 258-260). 
   
   Taki sam układ dokumentów finansowych – od wstępnych preliminarzy 
poprzez cały proces decyzyjny (od zaakceptowanego preliminarza poprzez 
wstępny budżet, budżet zatwierdzony i korekty budżetu po bilans) - 
zastosowano dla wszystkich stricte buchalteryjnych części inwentarza, tj. dla 
działów od II do V. Tak pogrupowane jednostki ułożono chronologicznie latami, 
w ramach poszczególnych lat stosując kryterium „od ogółu do szczegółu”, tj. 
najpierw zebrano dokumentację księgową zbiorczą dla całego roku, następnie 
dla półrocza, kwartałów i dla poszczególnych miesięcy.  
  Wyłączone dublety umieszczono na końcu inwentarza.  
  Ponadto sporządzono indeks geograficzny miejscowości. 
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  Materiały Wydziału Finansowego nie są jedynymi w archiwum ŻIH. 
Informacje o procesach decyzyjnych w tej kwestii znaleźć można w materiałach 
Prezydium CKŻP, zaś o potrzebach i wydatkach - we wszystkich wydziałach 
Komitetu. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na następujące pozycje. W Wydziale 
Organizacyjnym jest referat Leona Sterna z 16.06.1948 r. pt. „Zagadnienia 
budżetowe CKŻP” oraz Juliana Łazebnika z 2.11. 1948 r. pt. „Plan finansowy 
CKŻP na rok 1949”. W Wydziale Kultury są preliminarze budżetowe na rok 
1946 oraz niektóre akta finansowe „Dos Naje Lebn”, w tym listy honorariów 
autorskich z lat 1945 – 1948. 
  Obszerna dokumentacja finansowa CKŻP znajduje się w zespole AJDC 
1945-1949 (CKŻP korzystając z dotacji Jointu był zobowiązany do składania 
mu regularnych sprawozdań), który również jest przechowywany w archiwum 
Żydowskiego Instytutu Historycznego.  
 
Prace nad inwentarzem archiwum Wydziału Finansowego CKŻP były 
przeprowadzone w 2008 - 2010 r. dzięki wsparciu finansowemu the United 
States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.  
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Spis skrótów 
 
AJDC – American Joint Distribution Committee 
CKŻP – Centralny Komitet Żydów Polskich 
j. niem. – język niemiecki 
j. pol. – język polski 
j. żyd. – język żydowski 
Joint – American Joint Distribution Committee 
KŻ – Komitet Żydowski 
mnp. - maszynopis 
OKŻ – Okręgowy Komitet Żydowski  
ORT- Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i  
   Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej  
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
PKŻ – Powiatowy Komitet Żydowski 
powiel. – powielony   
rkps – rękopis 
tzw. - tak zwany  
WKŻ – Wojewódzki Komitet Żydowski 
ZG – Zarząd Główny 
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I. Materiały ogólne 
 

Akta	  organizacyjne	  
	  
1. Akta	  organizacyjne. 
 Statut Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, wykaz komitetów 
 żydowskich podległych CKŻP. 

1946-31.05.1947, odpis, mnp., j. pol., luźne, s. 6  
  

 
2. Akta organizacyjne. 
 Zarządzenia, okólniki, instrukcje CKŻP w sprawach budżetu i finansów,  
  w tym wytyczne i preliminarz budżetowy CKŻP dla celów 
 repatriacji z  8.02.1946. 
  12.01.1946 - 24.10.1949, rkps, mnp., powiel., j. pol., luźne, s…. 
 
 
3. Akta organizacyjne. 
 Materiały z posiedzeń Prezydium CKŻP w sprawach dotyczących 
 buchalterii oraz z narad kierowników wydziałów finansowych komitetów 
 wojewódzkich.  
   8.02.1946 - 5.01.1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
  
 
4. Akta organizacyjne. 
 Sprawozdania pokontrolne z działalności finansowej komitetów 
 żydowskich 
 i podległych placówek, rok 1945. Miejscowości A – Z, 
  w tym rejestr dzieci z domu dziecka w Gliwicach z 06.1945. 
  1945, rkps, mps., luźne, j. pol., s… 
 
 
5. Akta organizacyjne. 
 Sprawozdania pokontrolne z działalności poszczególnych wydziałów 
 CKŻP, komitetów i podległych placówek, 01.1946 - 13.06.1949. 
 Miejscowości A – Z, 
  w tym uwagi w sprawie trybu prowadzenia rewizji finansowych w 
 komitetach żydowskich. 
  bd. [1946], rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
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6. Akta organizacyjne. 
 Biuro Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, Uwagi z 
 4.03.1947;   Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Departament Spraw 
 Inwalidzkich i Pomocy Społecznej, Protokół z kontroli wydatków CKŻP 
 od 1.01.1947 do połowy 1949.  
  10.1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 13    
 
 
7. Akta organizacyjne. Sprawy personalne. 

 Komisja Etatowa oraz Wydział Organizacji i Kontroli CKŻP, Wnioski w 
 sprawie zatrudnienia i liczby etatów w centrali, komitetach terenowych i 
 podległych instytucjach 
  w tym wykazy imienne pracowników CKŻP z 12.1946, 30.06.1947 
i 1.01.1950; wykazy pracowników komitetów wojewódzkich, 1.12.1946 -
1.07.1947, 1.01.1950 oraz pracowników „Dos  Naje Lebn” z 14.02.1949  

  1946 - 1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
8. Akta organizacyjne. Sprawy personalne. 

 Wykazy pracowników komitetów żydowskich i podległych placówek 
 uprawnionych do otrzymania odpraw w związku z likwidacją CKŻP. 
 Miejscowości A - Z, 1949  

  w tym wykaz członków plenów i prezydiów komitetów 
 wojewódzkich z 19.04.1949 – 16.08.1949  
  1949, rkps, mnp., powiel., j. pol., s. 
    
 
9. Akta organizacyjne. 

           Korespondencja ogólna z urzędami centralnymi, bankami, Rabinatem 
Naczelnym Wojska Polskiego, AJDC i in., 23.11.1944 – 8.01.1946  

 w tym sprawozdania CKŻP z otrzymanych subwencji, 07. - 11.1945 
       1944-1946, rkps, mnp., poszyt, j. pol., s.  
  
 
10. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja ogólna z komitetami żydowskimi w sprawach 
finansowych.  
        05.1945 –01.1946, rkps, mnp., poszyt, j. pol., j. żyd., s.    
 
 
11. Akta organizacyjne. 
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   Korespondencja ogólna z urzędami centralnymi, bankami komitetami 
żydowskimi i instytucjami podległymi,  
  w tym imienny wykaz dzieci z przedszkola przy WKŻ w Lublinie, bd. 
[1946]; członków ziomkostwa Biłgoraju w Łodzi z 05.1946; członków i 
kandydatów Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Łodzi z 04.1946; 
uciekinierów z Kielc, którzy po pogromie znaleźli się w Łodzi z 07.1946; 3 
banknoty jednozłotowe Narodowego Banku Polskiego wyd. 15.05.1946. 
        9.01. - 21.12.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.   
   
 
12. Akta organizacyjne. 
   Korespondencja ogólna CKŻP w sprawach finansowych z urzędami 
centralnymi, bankami, administracją terenową i komitetami żydowskimi. 
        8.10.1946 - 11.12.1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
13. Akta Organizacyjne. 
  Korespondencja ogólna CKŻ P w sprawach finansowych z komitetami 
żydowskimi. Białystok – Gdańsk; przelewy bankowe, rachunki, protokoły 
inwentaryzacyjne. 
        9.01.1947 – 24. 12.1947 rkps, mnp., poszyt, j. pol., s.    
 
 
14. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja ogólna CKŻP w sprawach finansowych z komitetami 
żydowskimi. Katowice - Kraków, przelewy bankowe, rachunki, protokoły 
inwentaryzacyjne. 
        14.01.1947 - 7.01.1948, rkps, mnp., poszyt, j. pol., s.    
 
 
15. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja ogólna CKŻP w sprawach finansowych z komitetami 
żydowskimi. Lublin – Przemyśl,; przelewy bankowe, rachunki, protokoły 
inwentaryzacyjne. 
         20.01.1947 – 3.12.1947, rkps, mnp., poszyt, j. pol., s.   
  
 
16. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja ogólna CKŻP w sprawach finansowych z komitetami 
żydowskimi. Radom – Wrocław; przelewy bankowe, rachunki, protokoły 
inwentaryzacyjne. 
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         18.01.1947 - 7.01.1948, rkps, mnp., poszyt, j.pol., s.   
   
 
17. Akta organizacyjne. 
  Kosztorysy i korespondencja w sprawach inwestycyjnych. 
         1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 63        
 
 
18. Akta organizacyjne. 
    Korespondencja wychodząca Wydziału Finansowego (banki, AJDC, 
komitety żydowskie). 
         8.01.1947 - 11.12.1947, mnp., j. pol., s.     
 
 
19. Akta organizacyjne. 
   Pisma i zarządzenia Wydziału Personalnego (nr 496 – 567) w sprawie 
wypłat i przeszeregowań pracowniczych kierowane do Wydziału Finansowego, 
  w tym odpisy protokołów Komisji Etatowej CKŻP. 
          31.05.1947 – 20.11.1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 261  
    
   
20. Akta organizacyjne. 
   Korespondencja ogólna Wydziału Finansowego z instytucjami 
państwowymi, bankami, AJDC, 3.03. – 22.10.1948 oraz z komitetami i 
placówkami podległymi, 6.12.1947 – 26.06.1948,  
  w tym wykaz domów dziecka z 31.03.1948 i półinternatów z 30.06.1948. 
           6.12.1947 – 22.10.1948, rkps, mnp., j. pol., j. żyd., s.   
   
   
21. Akta organizacyjne. 
   Korespondencja ogólna Wydziału Finansowego z komitetami i 
placówkami podległymi. 
          09. 1948 - 01.1949, rkps, mnp., j. pol., j. żyd., s.  
  
 
22. Akta organizacyjne. 
   Korespondencja wychodząca Sekcji Budżetowej Wydziału Finansowego, 
kopiały nr 1/48- 467/48. 
         2.01.1948 - 23.11.1948, mnp., j. pol., s.  
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23. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja wychodząca Buchalterii Wydziału Finansowego, kopiały 
nr 729/B/48-774/B/49. 
        12.05.1948 – 30.05.1949, mnp., poszyt, j. pol., s.    
 
 
24. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja wychodząca Centralnej Księgowości Wydziału 
Finansowego, kopiały nr 1035/48 - 1577/48. 
       2.01.1948 - 26.11.1948, mnp., poszyt, j. pol., s.    
 
 
25. Akta organizacyjne. 
   Korespondencja dotycząca ekshumacji zwłok i zagospodarowania 
cmentarzy, protokoły ekshumacji zwłok, Miejscowości A – Ż. 
       11.05.1948 - 13.09.1949, rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., j. 
żyd., 4 fot., s.  
  
   
26. Akta organizacyjne. 
  Korespondencja ogólna Wydziału Finansowego z komitetami, 
placówkami podległymi, ministerstwami, instytucjami państwowymi, 
przedsiębiorstwami i bankami. 
        14.01.1949 – 2.01.1950, rkps, mnp., powiel., poszyt, j. pol., s.  
    
 
27. Akta organizacyjne. 
   Dzienniki korespondencyjne Wydziału Finansowego CKŻP , 
  w tym listy adresowe komitetów i instytucji żydowskich. 
     22.09.1949 – 19.07.1950, rkps, 2 poszyty, j. pol., s.   
    
   
 
 

II. AKTA FINANSOWE: 
PRELIMINARZE BUDŻETOWE, WYKONANIE BUDŻETU I BILANS 

ZBIORCZY CKŻP 
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28. Akta finansowe. 
            Tymczasowy Centralny Komitet Żydów Polskich (od kwietnia 1945 
CKŻP), Preliminarze, budżet oraz sprawozdania finansowe miesięczne,  
  w tym wykazy imienne pracowników CKŻP z 09. i 12.1945 ; osób 
otrzymujących pomoc w Dęblinie Irenie w 04.1945; młodzieży w warsztatach 
„Ichud” w Kielcach i Częstochowie z 06.1945 oraz w ośrodku produktywizacji 
w Łodzi i Sosnowcu z 05.1945 
         11.1944 – 01.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.  
     
 
29. Akta finansowe. 
  Preliminarze, budżet i sprawozdania kasowe podwarszawskich domów 
dziecka w Otwocku, Soplicowie i Zatrzebiu, 
  w tym odpis listy płac pracowników domu dziecka w Otwocku z 06. i 
11.1945. 
          03.1945 – 01.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
    
 
30. Akta finansowe. 
  Listy płac i wykazy pracowników CKŻP. 
          06.1945 – 12.1945, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
   
 
31. Akta finansowe. 
   Podania o zapomogi z asygnatami wypłat z kasy CKŻP , 
dokument z 16.02.1945 sporządzony na odwrocie Lebensmittelkarte - karty 
żywnościowej dla dzieci z 11.1943. 
         02.1945 - 12.1945, rkps, mnp., druk, luźne, j.pol., j. ros., j. żyd., s. 
    
 
32. Akta finansowe. 
   „Pomoc aryjczykom” – podania o rekompensatę za ukrywanie dzieci 
żydowskich z asygnatami wypłat z kasy CKŻP,     
 w tym wykaz imienny dzieci z 03.1945.  
           03.1945 - 30.06.1947, rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., s. 
 
 
33. Akta finansowe. 
  Preliminarz budżetowy CKŻP na rok 1946 oraz preliminarze 
inwestycyjne. 
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           10.1945 - 12.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.  
  
 
34. Akta finansowe. 
  Preliminarze budżetowe i inwestycyjne roczne komitetów i placówek 
CKŻP. 
          10.1945 - 10.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
  
 
35. Akta finansowe. 
  Preliminarze budżetowe i inwestycyjne miesięczne CKŻP. 
          01. - 09.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
   
 
 
36. Akta finansowe.  
  Stan zadłużenia i wykaz dłużników żydowskich komitetów wojewódzkich 
w 06.1946; materiał do preliminarza budżetowego na 07.1946, 
  w tym imienne wykazy chorych, których leczenia nie opłacono, oraz 
rachunki za pobyt w szpitalu w Rychbachu [Dzierżoniów], 31.12.1945 - 
14.03.1946. 
          31.12.1945 – 06.1946, rkps, mnp., luźne, j. niem., j. pol., s. 
        
 
37. Akta finansowe. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny CKŻP na 10.1946. 
          09.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
     
38. Akta finansowe. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny CKŻP na 11. - 12.1946.  
         10.1946, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s.    
 
 
39. Akta finansowe. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny komitetów wojewódzkich przesłany 
do CKŻP. 
          07.1946 – 10.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.    
 
 
40. Akta finansowe. 
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  Budżet, bilans roczny i półroczny oraz sprawozdania finansowe CKŻP , 
Wydziału Opieki nad Dzieckiem, Wydziału Szkolnego oraz fragment 
sprawozdania Wydziału Opieki Społecznej CKŻP za 1946,    
 w tym materiały do bilansu Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej 
za 01. - 10.1946; Centrali Gospodarczej „Solidarność” na 1.11.1946; wykaz 
pracowników „Dos Naje Lebn”. 
         10.1946 – 1.11.1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
41. Akta finansowe. 
  CKŻP, Księga kasowa. 
          1.04. – 30.08.1946, rkps, druk, poszyt, j. pol., 99 numerowanych 
stron 
 
 
42. Akta finansowe. 
  CKŻP, Rozliczenie subwencji centrali i komitetów terenowych za rok 
1946. 
          1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
 43. Akta finansowe. 
  Sprawozdania kasowe wydziałów CKŻP, terenowych komisji specjalnych 
oraz Centralnej Biblioteki, Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, „Dos 
Naje Lebn”, Związku Artystów Scen Żydowskich w Polsce, Żydowskiego 
Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych z 1946 r.,   
   w tym skład Prezydium i CKŻP; wykaz pracowników Wydziału 
Organizacji i Kontroli; wykaz członków Komitetu Akcji Budowy Teatru 
Żydowskiego w Łodzi oraz Żydowskiego Związku Rzemieślniczego, którzy 
wpłacili na fundusz budowy tego teatru.  
         1947, rkps, mnp., luźne, poszyt, j. pol., j. żyd., s. 
 
 
44. Akta finansowe. 
  CKŻw P, Materiały do budżetu i bilans centrali oraz komitetów 
wojewódzkich, I – IV kwartał 1946, 
   w tym stan prawny willi „Zachęta” – domu dziecka w Otwocku przy ul. 
B. Prusa 11. 
1946-1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 



 

24 
 

45. Akta finansowe. 
  Budżet i bilans miesięczny CKŻP oraz instytucji podległych za rok 1946, 
  w tym przesłane do CKŻP raporty kasowe komitetów terenowych z 
12.1946; listy płac pracowników Centrali Gospodarczej „Solidarność” za 
10.1946 i Kasy dla Popierania Produktywizacji Żydów za 10. i 11.1946. 
    1947, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s.     
 
 
46. Akta finansowe. 
  Sprawozdania finansowe poszczególnych komitetów za 12.1946. 
Miejscowości na litery A – K, 
  w tym listy płac pracowników komitetu w Bytomiu, Częstochowie, 
Gliwicach, Katowicach, Krakowie. 
    1947, rkps. mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
47. Akta finansowe. 
  Sprawozdania finansowe poszczególnych komitetów za 12.1946. 
Miejscowości na litery L – S, 
   w tym listy płac pracowników komitetu w Lublinie, Łodzi, Mysłowicach 
i Opolu. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
48. Akta finansowe. 
  Sprawozdania finansowe z poszczególnych komitetów za 12.1946. 
Miejscowości na litery T – Z,  
  w tym listy płac pracowników komitetu we Wrocławiu. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
49. Akta finansowe. 
  Wykazy pracowników CKŻP, WKŻ w Warszawie, TOZ, Kasy dla 
Produktywizacji, domu dziecka w Otwocku i Zatrzebiu, Domu Dziecka i Matki 
w Soplicowie oraz Sanatorium dla Dzieci Gruźliczych w Otwocku opłacających 
składkę na Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju. 
    1946 , rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
   
   
50. Akta finansowe. 
   Księgi przychodu i rozchodu CKŻP. 
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    01. - 12.1946, rkps, poszyty, j. pol., 85+95 numerowanych stron 
      
 
51. Akta finansowe. 
  Rachunki i wyciągi bankowe. 
    29.01.1946 - 23.01.1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s 
 
 
52. Akta finansowe. 
  Centralny Komitet Żydów w Polsce. Sprawozdanie finansowe za 1947 r., 
Warszawa 5.05.1948. 
    1948, rkps, mnp., poszyt, j. pol., s. 501 (499 numerowane)  
    
 
53. Akta finansowe. 
  Sprawozdania Wydziału Finansowego i Gospodarczego CKŻP za I 
półroczne 1947 oraz Banku do spraw Produktywizacji Żydów w Polsce i Rady 
Teatralnej przy CKŻP w Łodzi za rok 1947,  
 w tym: Ida Kamińska i Majer Melman Zadania teatru żydowskiego i jego 
formy organizacyjne – projekt, 01.1947. 
    1947, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., j. żyd., s.  
 
 
54. Akta finansowe. 
  CKŻP, Preliminarz, projekt budżetu ogólnego oraz prowizorium 
budżetowe wydziałów i komitetów na rok 1947. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
55. Akta finansowe. 
   CKŻP, Preliminarz budżetowy na I i II półrocze 1947 oraz 
Nadzwyczajny preliminarz budżetowy na II półrocze 1947. 
    1947, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
56. Akta finansowe. 
  CKŻP, Preliminarz budżetowy oraz poszczególnych wydziałów na I - IV 
kwartał 1947,  
  w tym imienne wykazy dzieci w domach dziecka, internatach i bursach w 
Bielsku Białej, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Krakowie, Przemyślu, 
Tarnowie. 
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    1947, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
57. Akta finansowe. 
  CKŻP, „Zapasy zimowe” - Preliminarz budżetowy zbiorczy oraz 
komitetów wojewódzkich na IV kwartał 1947 i I kwartał 1948. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
58. Akta finansowe. 
  CKŻP, Preliminarze budżetowe miesięczne poszczególnych wydziałów, 
   w tym wykaz nauczycieli szkół CKŻP. 
     01. - 09.1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s  
   
 
59. Akta finansowe. 
   CKŻP, Wykonanie budżetu i bilans zbiorczy za rok 1947; bilans roczny i 
materiały do budżetu poszczególnych komitetów. Miejscowości na litery A – K, 
 w tym sprawozdanie Sekcji Gospodarczej Wydziału Oświaty za rok 1947. 
    1948, rkps ,mnp., luźne, j. pol., s.        
 
 
60.Akta finansowe. 
   CKŻP, Wykonanie budżetu i bilans komitetów i instytucji podległych za 
rok 1947. Miejscowości na litery L – Z. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
61. Akta finansowe. 
  Materiały do bilansu CKŻP za 1947 r.: Centralny magazyn 
aprowizacyjny. Miesięczne cenniki produktów 12.1946 – 11.1947 oraz 
Centralny magazyn odzieżowy. Raporty magazynowe, asygnaty rozchodowe, 
kwity kasowe. 
    12.1946 – 11.1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.   
     
 
62. Akta finansowe. 
  Wykonanie budżetu i bilans zbiorczy CKŻP i komitetów terenowych za I 
i II kwartał 1947,     
 w tym materiały do budżetu Wydziału Oświaty za I kwartał 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  



 

27 
 

 
 
63. Akta finansowe. 
   Wykonanie budżetu, bilans zbiorczy CKŻP i komitetów terenowych za 
III i IV kwartał 1947 oraz za pierwsze trzy kwartały 1947, 
  w tym wykaz nauczycieli, dzieci i studentów korzystających z zapomóg i 
stypendiów CKŻP w III kwartale 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
   
 
64. Akta finansowe. 
  Wykonanie budżetu i bilans zbiorczy miesięczny CKŻP, 
  w tym bilans Centrali Gospodarczej „Solidarność” za 01.1947. 
    01. - 03. 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
65. Akta finansowe. 
  Wykonanie budżetu i bilans zbiorczy miesięczny CKŻP. 
    04. – 06.1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
  
 
66. Akta finansowe. 
  Wykonane budżetu i bilans zbiorczy miesięczny CKŻP, 
  w tym odpis książki kasowej kolonii letnich CKŻP w Cieplicach za 
07.1947. 
    07. – 09.1947, mnp., rkps, luźne, j. pol., s.    
 
 
67. Akta finansowe. 
  Wykonanie budżetu i bilans zbiorczy miesięczny CKŻP. 
    11. - 12. 1947, mnp., rkps, luźne, j. pol., s.     
  
 
 
68. Akta finansowe. 
  Wykonanie budżetu, bilans zbiorczy miesięczny oraz materiały do 
budżetu komitetów terenowych. 
    01. - 02. 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
69. Akta finansowe. 
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  Preliminarz, projekt budżetu, plan finansowy CKŻP i instytucji 
podległych, budżet nadzwyczajny na rok 1948 oraz na I i II półrocze 1948, 
 w tym projekt budżetu na rok 1948 Żydowskiego Instytutu Historycznego 
i preliminarz budżetowy TOZ na I półrocze 1948. 
    3.11.1947 - 3.08.1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
   
 
 
70. Akta finansowe. 
   Preliminarz Centrali Gospodarczej „Solidarność” na rok 1948 (wraz z 
oddziałami terenowymi) oraz na I – IV kwartał 1948. 
    1947-1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
71. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy. Sekcja Budżetowa, Preliminarz budżetowy 
zbiorczy aparatu centralnego i komitetów wojewódzkich na I i II kwartał 1948. 
    1948 , rkps., mnp., luźne, j. pol., s.  
       
 
 
72. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy. Sekcja Budżetowa, Preliminarz budżetowy 
zbiorczy aparatu centralnego i komitetów wojewódzkich na III i IV kwartał 
1948. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
73. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy. Sekcja Budżetowa, Materiały do 
preliminarza zbiorczego komitetów wojewódzkich i powiatowych na I kwartał 
1948,  
 w tym wykazy imienne pracowników WKŻ w Białymstoku, Katowicach, 
Szczecinie i Warszawie; pracowników powiatowych komitetów w Będzinie, 
Bielsku Białej, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu; 
wykazy dzieci i pracowników placówek opiekuńczych w Bielsku Białej, 
Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Niemczy i Zabrzu z roku 1948.  
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
74. Akta finansowe. 
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   CKŻP, „Zapasy zimowe” - Preliminarz zbiorczy oraz komitetów 
terenowych na IV kwartał 1948 i I kwartał 1949. 
    1948, rkps., mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
75. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy, Materiały pomocnicze do budżetu i bilans 
zbiorczy centrali i instytucji podległych za rok 1948,  
  w tym Sprawozdanie Wydziału Finansowego CKŻP za rok 1948; projekt 
sprawozdania za lata 1947 - 1948; Księga buchalteryjna wydatków CKŻP na 
opiekę społeczną w roku 1948.       
    1949, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s.  
 
 
76. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy, Materiały do bilansu za rok 1948 (bilanse 
bądź sprawozdania finansowe): Wytwórni Filmowej „Kinor” (09.1948 - 
04.1949); Miesięcznika „Idisze Szriftn” (01. – 11.1948); Żydowskiego Instytutu 
Historycznego (01. - 05.1948); Rady Teatralnej przy CKŻP (01. – 11.1948); 
Wydawnictwa „Idisz Buch” (03. – 11.1948) oraz Związku Literatów i 
Dziennikarzy Żydowskich (01. – 11.1948), 
  w tym odpis pisma w sprawie przejęcia majątku Stowarzyszenia Ahawas 
Rajim w Krakowie. 
    01.1948 – 04.1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  `   
 
 
77. Akta finansowe. 
  CKŻP. Budżet, wykonanie budżetu oraz bilans centrali i komitetów za I – 
III kwartał 1948. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
     
  
78. Akta finansowe. 
  CKŻP. Budżet, wykonanie budżetu oraz bilans centrali i komitetów za IV 
kwartał 1948. 
    1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
79. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy, Bilans zbiorczy podległych spółdzielni za I 
kwartał  
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1948, 
  w tym wykaz spółdzielni zrzeszonych w CSW „Solidarność” w 
poszczególnych województwach oraz 68 tabel z wynikami produkcji kwartalnej 
poszczególnych spółdzielni z podziałem na branże. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
80. Akta finansowe. 
  CKŻP, Budżet, wykonanie budżetu, bilans miesięczny za 1948 r.,  
   w tym listy płac pracowników „Dos Naje Lebn” za 01. - 03.1948. 
    1948, rkps, luźne, j. pol., s.  
 
 
81. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy, Rozliczenie zbiórki cegiełek na budowę 
Pomnika Ofiar Getta, 05.1948 – 17.01.1949; informacja o zakupie z konta 
zbiórki na pomoc walczącej Palestynie z 21.08.1948. 
    05.1948 – 17.01.1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
   
 
82. Akta finansowe. 
  Magazyn Centralny CKŻP, Księga wydanej żywności, odzieży, leków i 
innych materiałów. 
    17.03.1948 – 5.01.1949, rkps, luźne, j. pol., s. 18     
  
 
83. Akta finansowe. 
  CKŻP, Materiały do rozliczenia budżetu kolonii letnich 1948 r. [05.1948 
– 11.1948], 
   w tym kopiał księgi zakupu żywności dla kolonii w Karpaczu 1 - 
28.07.1948, 
    05.1948 – 11.1048, rkps, druk, poszyt, j. pol., s.    
    
 
84. Akta finansowe. 
  CKŻP. Wydział Finansowy, Wytyczne do preliminarza budżetowego, 
Preliminarz oraz Nadzwyczajny preliminarz budżetowy na rok 1949, 20.09.1948 
– 11.10.1948,  
   w tym wykaz szkół CKŻP i liczba uczniów na 1.12.1948 oraz liczby 
mieszkańców burs CKŻP na 1.04.1949.   



 

31 
 

    20.09.1948 – 1.04.1949, rkps., mnp., luźne, j. pol., s.   
    
 
85. Akta finansowe. 
  Preliminarz budżetowy CKŻP, I – IV kwartał 1949 , 
  w tym Preliminarz roboczy funduszu socjalnego i Plan oszczędnościowy 
na I  
kwartał 1949 z uchwałą Rady Ministrów z 19.02.1949 o wprowadzeniu 
planowego systemu oszczędzania w gospodarce narodowej, 8.03.1949 – 
31.10.1949; wykazy pracowników WKŻ i placówek podległych w Katowicach, 
Krakowie, Lublinie, Szczecinie; wykazy pracowników Żydowskiego Instytutu 
Historycznego z 14.07.1949 i 15.09.1949. 
    19.02.1949 – 31.10.1949, rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., s.  
 
 
86. Akta finansowe. 
  CKŻP, Wykonanie budżetu i bilans centrali i instytucji podległych za rok 
1949, I półrocze oraz za I i II kwartał 1949,  
  w tym Sprawozdanie Łódzkiego Teatru Żydowskiego za okres od 06.1948 
do 06. 1949 oraz Rachunek zysków i strat Wydawnictwa „Nowe Życie” [„Dos 
Naje Lebn”] za I półrocze 1949. 
 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.   
 
 
87. Akta finansowe. 
  CKŻP, Budżet, wykonanie budżetu i bilans za III i IV kwartał 1949. 
    1949-1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
88. Akta finansowe. 
   CKŻP, Budżet, wykonanie budżetu i bilans ogólny miesięczny, 01. – 
05.1949. 
    1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
89. Akta finansowe. 
  CKŻP, Budżet, wykonanie budżetu i bilans miesięczny, 07. – 11.1949. 
    1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
90. Akta finansowe. 



 

32 
 

  CKŻP, Budżet, wykonanie budżetu, bilans kwartalny aparatu i komitetów 
wojewódzkich za I i II kwartał 1949  , 
 w tym materiały do budżetu Klubu „Solidarność” za I kwartał 1949 i 
Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego za II kwartał 1949. 
    1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
91. Akta finansowe. 
   CKŻP, Budżet, wykonanie budżetu oraz bilans kwartalny aparatu i 
komitetów wojewódzkich za III i IV kwartał 1949 oraz materiały do rozliczenia 
budżetu kolonii letnich, 31.05.1949 – 09.1949. 
    1949-1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
   
 
92. Akta finansowe. 
   CKŻP. Wydział Finansowy, Preliminarz budżetowy Wydziału Oświaty 
CKŻP, Żydowskiego Teatru Państwowego i Żydowskiego Towarzystwa Kultury 
w Polsce na rok 1950 oraz preliminarz ŻTK na I – IV kwartał 1950, 26. – 
30.09.1949, 
 w tym preliminarze dla burs i szkół judaistycznych, Sprawozdanie ZG 
ŻTK z działalności w latach 1947 - 1949 i planów na rok 1950 oraz zbiorcze 
tabele statystyczne dotyczące planów wszystkich oddziałów.  
    1949 - 1950, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s.     
   
 
93. Akta finansowe. 
  CKŻP, Materiały do budżetu Wydziału Prawnego i Oświaty oraz bilans 
kwartalny i miesięczny za rok 1950, 
 w tym wykonanie budżetu w Świdnicy za 01. - 02.1950 oraz listy płac 
wydziałów centrali z 12. 1950.  
    18.01. – 12.1950, rkps. luźne, j.pol., s.   
 
 
94. Akta finansowe. 
  Protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia aktywów Banku Spółdzielczego 
dla Produktywizacji Żydów w Polsce przez Bank Rzemiosła i Handlu, 
 w tym bilans Banku Spółdzielczego dla Produktywizacji Żydów na 
31.05.1950 i tabele buchalteryjne majątku banku. 
    14.07.1950, rkps, mnp., (tekst wypłowiały), luźne, j. pol., s.  
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95. Akta finansowe. 
   Zestawienie udziałów Banku Spółdzielczego dla Produktywizacji Żydów, 
Wykazy udziałowców spółdzielczych, bd. oraz 1.06.1950; załączniki do bilansu 
banku, 31.05.1950. 
    31.05. -1.06.1950, rkps (tekst wypłowiały), luźne, j. pol., s. 178 
     
 
96. Akta finansowe. 
  Materiały Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych, 
korespondencja Zarządu Koła ZZPIS przy CKŻP z Zarządem Głównym i 
Zarządem Okręgu Warszawskiego Związku; Miesięczny Biuletyn Informacyjno 
- Literacki Okręgowego Komitetu Związku Zawodowego PIS we Wrocławiu, nr 
1/1948. 
    12.10.1948 - 19.09.1949, rkps, powiel., luźne, j. pol., s.   
     
 
97 . Akta finansowe. 
  Wzory formularzy buchalteryjnych. 
    1948-1949, rkps, mnp., druk, powiel., luźne, j. pol., s.   
   
 
 

III. AKTA FINANSOWE: 
BUCHALTERIA APARATU CENTRALNEGO 

 
(wraz z domami dziecka w Otwocku, Soplicowie, Śródborowie, Świdrze 

i Zatrzebiu) 
 

 
98. Buchalteria aparatu centralnego. 
            Sprawozdania finansowe i bilans aparatu CKŻP z 1946 r.,  
  w tym listy płac oraz wykazy pracowników i dzieci w Śródborowie i 
Zatrzebiu z 11. i 12.1946. 
       1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
99. Buchalteria aparatu centralnego. 
  Preliminarz budżetowy kwartalny aparatu centralnego na 1947 r. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j.pol., s.       
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100. Buchalteria aparatu centralnego. 
  Wykonanie budżetu oraz bilans roczny, półroczny i kwartalny aparatu 
centralnego za rok 1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
101. Buchalteria aparatu centralnego. 
  Wykonanie budżetu i bilans miesięczny aparatu centralnego, 01. - 
06.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.       
 
 
102. Buchalteria aparatu centralnego. 
  Wykonanie budżetu i bilans miesięczny aparatu centralnego, 07. – 
12.1947. 
    1947-1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
103. Buchalteria aparatu centralnego. 
  Preliminarze budżetowe podwarszawskich domów dziecka na II i III 
kwartał 1948 oraz budżet i bilans aparatu centralnego za 08.1948 oraz III i IV 
kwartał 1948. 
    1948-1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 

IV.AKTA FINANSOWE: 
BUCHALTERIA KOMITETÓW TERENOWYCH 

 
 

104. Wojewódzki Związek Gmin Żydowskich w Białymstoku.  
            Preliminarz budżetowy miesięczny, 12.1944 – 12.1945; bilans za okres 
1.08.1945 - 31.12. 1945; sprawozdania kasowe, 09.1944 – 12.1945, 6.12.1944 - 
25.01.1946. 
       1944-1946, rkps, mnp, luźne, j.pol., j. żyd., s.  
   
   
105. Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 
  Preliminarze budżetowe miesięczne, 02. – 12.1945; bilans za 01.1946; 
sprawozdania kasowe miesięczne, 01. – 12.1946, 
 w tym wykazy imienne dzieci i starców korzystających z opieki WKŻ 
oraz lista płac pracowników WKŻ z 03., 06. i 10.1946. 
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    1945-1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.   
  
 
106. Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 
  Preliminarz budżetowy na I – IV kwartał 1947; wykonanie budżetu i 
bilans obrotowy roczny, półroczny, kwartalny i miesięczny, 01.1947 – 
12.02.1948. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
107. Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 
  Księga kasowa. 
    8.01. - 30.06.1947, rkps, druk, poszyt, j. pol., s.    
 
 
108. Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku 
  Preliminarz budżetowy na I - III kwartał 1948; sprawozdanie finansowe 
Żydowskiego Towarzystwa Kultury w Białymstoku za I, II i IV kwartał 1948; 
budżet na I, III i IV kwartał 1949, 
  w tym Protokół posiedzenia plenum WKŻ z 7.12.1949 oraz lista płac 
pracowników domu starców w Białymstoku z 07.1949. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne j. pol., j. żyd., s.  
 
 
109. Wojewódzki Komitet Żydowski w Bydgoszczy. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny, 03.1945 – 12.1946; sprawozdanie 
roczne z działalności komitetu za rok 1945; miesięczne sprawozdania kasowe 
WKŻ, 02.1945 – 12.1945 oraz komitetów w Bydgoszczy, Golubiu – Dobrzyniu 
i Toruniu z rok 1946,    
 w tym wykaz dzieci otrzymujących pomoc w WKŻ w sierpniu 1945; 
imienny wykaz osób korzystających z pomocy WKŻ we wrześniu 1945 r.; spis 
ludności żydowskiej w Golubiu – Dobrzyniu i Rypinie z 09.1945; listy płac 
pracowników WKŻ, 06, 09. - 10.1946, Komitetów w Golubiu - Dobrzyniu, 
Rypinie i Toruniu z 09.1946. 
    1945 - 1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
110. Wojewódzki Komitet Żydowski w Bydgoszczy. 
  Preliminarz budżetowy na I - IV kwartał 1947; bilans roczny i kwartalny 
za rok 1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
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111. Wojewódzki Komitet Żydowski w Bydgoszczy. 
  Bilans obrotowy zbiorczy miesięczny, 01. - 12.1947; budżet na I - III 
kwartał 1948 i I kwartał 1949; sprawozdanie kasowe bydgoskiego oddziału 
Żydowskiego Towarzystwa Kultury za 11. - 12.1948. 
    1947 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.    
   
 
 
112. Okręgowy Komitet Żydowski w Częstochowie. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny, 03. -10.1945, 02.1946, 07 - 12.1946, 
od 10.1946 także dla komitetów terenowych w Kłobucku,  Krzepicach i 
Włoszczowej; sprawozdania kasowe miesięczne, 03. - 06.1945, 08., 11. - 
12.1945, 01.1946, 03. - 10.1946; sprawozdanie kasowe KŻ we Włoszczowej za 
10. - 11.1946 oraz bilans roku 1946,    
  w tym lista płac członków Zarządu OKŻ, pracowników komitetu i domu 
dziecka, 09.- 11.1946; lista płac pracowników KŻ we Włoszczowej, 10 - 11. 
1946. 
    1945 - 1947, rkps, mnp, luźne, j. pol., s.   
 
 
113. Okręgowy Komitet Żydowski w Częstochowie. 
  Preliminarz budżetowy OKŻ i Powiatowego Komitetu Żydowskiego we 
Włoszczowej, 01. - 03.1947 oraz na II - IV kwartał 1947; bilans kwartalny, 
półroczny i roczny za rok 1947,  
  w tym uzupełniająca lista płac pracowników domu dziecka w 
Częstochowie w III kwartale 1947.  
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
114. Okręgowy Komitet Żydowski w Częstochowie. 
 Bilans miesięczny, 01. - 12.1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
115. Okręgowy Komitet Żydowski w Częstochowie. 
  Preliminarz i zatwierdzony budżet na I - III kwartał 1948 oraz na I, III i 
IV kwartał 1949; częstochowski Oddział Żydowskiego Towarzystwa Kultury, 
bilans za III i IV kwartał 1948 oraz sprawozdania kasowe za 03 - 06.1948,  
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  w tym lista płac pracowników komitetu i domu dziecka w II i III kwartale 
1948; lista pracowników komitetu w IV kwartale 1949. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.  
 
 
116. Tymczasowy Komitet Żydowski na Województwo Gdańskie (od sierpnia 
1945 Okręgowy Komitet Żydowski Gdańsk-Wrzeszcz, od marca 1946 
Wojewódzki Komitet Żydowski). 
  Preliminarz budżetowy na 08. - 09.1945, 12.1945 - 03.1946, 05. - 
12.1946, w tym preliminarz Komitetu Żydowskiego w Sopocie na 03., 05., 06. i 
08.1946; bilans roku 1945; sprawozdania kasowe, 06. - 11.1946; sprawozdanie 
kasowe komitetów w Lęborku, Słupsku i Sopocie z 06. i 09. - 11.1946,  
  w tym wykaz imienny uczniów i studentów w Gdańsku, 12.1945, 03.1946 
oraz listy płac pracowników wojewódzkiego komitetu z 03.1946 i 09. - 11.1946. 
    1945 - 1946, rkps, mnp., luźne. pol., s.   
 
 
117. Okręgowy Komitet Żydowski w Gdańsku. 
 Preliminarz budżetowy zbiorczy dla Gdańska - Wrzeszcza, Gdyni,  
Lęborka, Słupska i  Sopotu  na I - IV kwartał 1947; bilans obrotowy roczny, 
półroczny i I, II i IV kwartału 1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
118. Okręgowy Komitet Żydowski w Gdańsku. 
  Bilans obrotowy miesięczny, 01. - 03., 06 - 08., 10. - 12.1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
   
 
119. Okręgowy Komitet Żydowski w Gdańsku. 
  Preliminarz i budżet na I - III kwartał 1948 oraz budżet na I, III i IV 
kwartał 1949. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
120. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny (obejmuje Będzin, Bielsko-Białą, 
Chorzów, Cieszyn, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, 
Zawiercie), 03. - 11.1945 oraz na IV kwartał 1945; sprawozdania kasowe, 02. – 
12.1945; preliminarz na 06.1945 i zestawienie kasowe Żydowskiej 
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Wojewódzkiej Komisji Historycznej w Katowicach za 05.1945; bilans WKŻ za 
rok 1945, 
w tym lista osób, które otrzymały pożyczkę w 1945 r., lista płac pracowników 
WKŻ za 06.1945 i Wojewódzkiej Komisji Historycznej za 05.1945.  
    1945 - 1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
     
 
121. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny (obejmuje Będzin, Bielsko - Białą, 
Bytom, Chorzów, Cieszyn, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Mysłowice, 
Myszków, Opole, Sosnowiec, Zabrze, Zawiercie), 02. - 12.1946; bilans WKŻ za 
rok 1946 oraz miesięczny, 07. - 11.1946. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
    
 
122. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Sprawozdania kasowe miesięczne WKŻ, 01. - 08.1946 i podległych 
komitetów za 06. - 08.1946,  
  w tym lista płac pracowników WKŻ i podległych komitetów (w Będzinie, 
Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Opolu, 
Sosnowcu, Zabrzu, Zawierciu) oraz szkól żydowskich, półinternatów, domów 
dziecka w Bielsku - Białej, Bytomiu, Chorzowie, 02. - 08.1946. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
  
    
123. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
   Zestawienia bilansowe i sprawozdania kasowe miesięczne WKŻ i 
podległych komitetów za 09. - 11.1946,  
w tym listy płac pracowników żydowskich placówek w Będzinie, Bielsku - 
Białej, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Opolu, 
Sosnowcu, Zabrzu oraz otrzymujących pomoc w Opolu w 09. - 11.1946. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
123a. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
 Księga kasowa za  11.1946 – 03.1947. 
   1946-1947, poszyt, rkps, druk, j. pol., s. 
 
   
124. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Preliminarz budżetowy na I - IV kwartał 1947 oraz bilans za rok 1947. 
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    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
125. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ oraz podległych komitetów za I kwartał 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
  
 
126. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans za II kwartał 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
   
 
127. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans za III kwartał 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
   
 
128. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans za IV kwartał 1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
   
 
129. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 01. i 02.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
130. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 03.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
131. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 04.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j.pol., s.       
 
 
132. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 05.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      



 

40 
 

 
 
133. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 06.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
134. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 07.1947. 
    1947, rkps, mnp, luźne, j. pol., s.   
 
 
135. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 08.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
136. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 09.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
137. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 10.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
138. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 11.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
139. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 12.1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
   
140. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Preliminarz budżetowy na I – III kwartał 1948, materiał do bilansu domu 
starców i inwalidów w Zabrzu za 07.1948 oraz sprawozdania kasowe 
katowickiego oddziału Żydowskiego Towarzystwa Kultury, 01.1948 - 09.1949,
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  w tym wykaz pracowników WKŻ z 04.1948. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
141. Wojewódzki Komitet Żydowski w Katowicach. 
  Preliminarz budżetowy na I - IV kwartał 1949,    
 w tym wykazy pracowników domów dziecka i opieki WKŻ z 06. - 
09.1949. 
    1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
142. Wojewódzki Komitet Żydowski w Kielcach. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny, 04.1945 - 11.1945 i 01., 02., 04. i 
07.1946; sprawozdanie kasowe za rok 1945 i miesięczne, 02. - 10. i 12.1945 – 
05.1946; Komitet Likwidacyjny WKŻ w Kielcach, Sprawozdanie kasowe z 
28.08.1946; podania z pokwitowaniem odbioru zapomogi z 07. - 08.1946; pismo 
delegata CKŻP w Kielcach z 17.09.1947,  
 w tym wykaz Żydów w Kozienicach z 02.1945. 
    1945 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
143. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
    Preliminarz budżetowy miesięczny, 03. - 12.1945; sprawozdania 
kasowe 02. - 12.1945; sprawozdanie Powiatowego Komitetu w Wieliczce za 
11.1945; Bilans WKŻ za rok 1945,  
    w tym wykaz imienny pracowników WKŻ i placówek podległych z 
04., 08. i 12.1945.  1945 – 1946, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s.  
 
 
144. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
    Księga kasowa. 
       28.06.1945 – 31.12.1945, rkps, poszyt, j. pol., s. 1+146  
     
 
145. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny, 01. - 12.1946,    
    w tym wykaz pracowników CKŻP z 07 - 09 i 12.1946. 
      1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
146. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
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     Sprawozdania kasowe miesięczne, 01 - 12.1946; sprawozdania 
kasowe za I półrocze 1946 WKŻ oraz komitetów powiatowych w Chrzanowie, 
Gorlicach, Kolbuszowej, Krzeszowicach, Miechowie, Mielcu, Niepołomicach, 
Oświęcimiu, Wieliczce oraz za II półrocze 1946 w Nowym Sączu; bilans roku 
1946,    
  w tym wykazy i listy płac pracowników WKŻ za 03, 07, 10. - 
12.1946. 
      1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
147. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Preliminarz budżetowy na I – IV kwartał 1947 dla WKŻ i 
podległych komitetów  
   w tym wykaz pracowników domu dziecka w Krakowie z 09.1947, 
bursy w Krakowie z 11.1947 oraz półinternatu w Tarnowie z 9.12.1947. 
     1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
148. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Bilans za rok 1947 WKŻ i placówek podległych oraz komitetów w 
Nowym Sączu i Tarnowie. 
      1948, rkps., mnp., luźne, j. pol., s.  
       
 
149. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Bilans WKŻ oraz komitetów w Nowym Sączu i Tarnowie za I 
półrocze oraz za I - IV kwartał 1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
       
 
 
150. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
    Bilans miesięczny WKŻ i podległych placówek oraz komitetów w 
Chrzanowie, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, 01. - 03 i 05. - 06.1947, 
   w tym lista płac pracowników WKŻ za 01.1947.     
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
151. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Bilans miesięczny WKŻ oraz komitetów w Nowym Sączu i 
Tarnowie , 07. - 09.1947. 
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    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
152. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Bilans miesięczny WKŻ oraz komitetów w Nowym Sączu i 
Tarnowie, 10. - 12.1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
153. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Preliminarz, budżet i bilans bursy dla młodzieży w Krakowie, 
roczny, kwartalny i miesięczny za rok 1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
  
 
154. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Preliminarz i zatwierdzony budżet WKŻ oraz komitetów w Nowym 
Sączu i Tarnowie na I - III kwartał 1948 oraz I, III i IV kwartał 1949; 
sprawozdanie kasowe krakowskiego oddziału Żydowskiego Towarzystwa 
Kultury za IV kwartał 1948,  
  w tym imienne wykazy pracowników WKŻ i domu dziecka z 08. i 
10.1949. 
     1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
155. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 
   Preliminarz, budżet i bilans bursy dla młodzieży w Krakowie 
roczny, kwartalny i miesięczny za rok 1948 i I - II kwartał 1949, 
    w tym wykazy uczniów z 06.1949.   
     1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
156. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny i sprawozdanie kasowe, 01. - 12.1945 
oraz bilans za rok 1945,  
  w tym wykaz mieszkańców domu noclegowego im. Pereca w Lublinie, 
10.1944 – 08.1945 oraz wykaz uczniów, studentów, starców i inwalidów ze 
01.1946. 
    1945 - 1946, rkps., mnp., luźne, j. pol., s.  
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157. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny, 01., 03. i 05 - 12.1946 oraz bilans za 
rok 1946, 
 w tym lista płac pracowników WKŻ z 11.1946. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s. 
 
 
158. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 
  Preliminarz miesięczny, 01. - 03.1947 i na I – IV kwartał 1947 oraz bilans 
za rok 1947 i za I – IV kwartał 1947 , 
  w tym wykaz pracowników WKŻ z 05.1947 oraz pracowników 
schroniska i przedszkola z 11.1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
    
 
159. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 
  Bilans miesięczny, 01. – 03. i 05.-12.1947, także dla komitetów w 
Chełmie, Kraśniku, Międzyrzecu Podlaskim, 
  w tym lista obecności dzieci w szkole i przedszkolu w Lublinie z 06. i 09. 
- 12.1947 oraz dzieci z półinternatu z 12.1947.  
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.       
    
 
160. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 
  Preliminarz i budżet na I - III kwartał 1948 oraz budżet na I - IV kwartał 
1949, 
  w tym lista pracowników WKŻ w Lublinie z 03.1948. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
161. Tymczasowy Komitet Żydowski w Łodzi [do 03.1945] i Wojewódzki 
Komitet Żydowski w Łodzi. 
    Preliminarz miesięczny, 02. - 10.1945 i 12.1945; sprawozdania 
kasowe i bilans miesięczny, 02. – 04.1945 i 08 - 12.1945,  
    w tym wykaz chorych, starców i stypendystów, bd. [02.1945]. 
     1945 - 1946 , rkps, mnp., luźne, j. pol.,   
 
 
162. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny, 01.,02, 05. i 07. - 12.1946, 
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  w tym wykazy imienne: chorych na gruźlicę i stypendystów z 
01.1946, inwalidów w Związku Zdemobilizowanych Żołnierzy Żydowskich z 
02.1946, starców i chorych z 02.1946 oraz urzędników w WKŻ z 08.1946.  
     1946; rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
163. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
    Bilans i sprawozdania kasowe miesięczne, 01. - 11.1946, 
   w tym odpisy listy płac w wykazy pracowników WKŻ z 10. i 
12.1946 oraz komitetu w Kaliszu z 08.46. 
     1946, rkps., mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s. 
 
 
164. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
   Prowizorium budżetowe na 01.1947, Preliminarz i budżet na II - IV 
kwartał 1947. 
       1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
165. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
   Bilans za rok 1947 oraz I - IV kwartał 1947, 
   w tym wykaz pracowników domu dziecka w Helenówku z 03.1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
166. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
   Bilans miesięczny, 01. - 06.1947. 
     1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
167. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
    Bilans miesięczny, 07. - 12.1947, 
   w tym lista płac pracowników WKŻ za 11.1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
  
 
168. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
   Preliminarz i budżet na I - III kwartał 1948; bilans obrotowy domu 
dziecka w Helenówku za rok 1948; wykaz dłużników i wierzycieli na 1.01.1949, 
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  w tym wykaz pracowników domu dziecka w Helenówku oraz 
przedszkoli, szkoły i świetlicy w Łodzi, bd., [1948] oraz wykaz mieszkańców 
bursy z 31.05.1948. 
     1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
    
 
169. Wojewódzki Komitet Żydowski w Łodzi. 
    Preliminarz na IV kwartał 1949; budżet na I, III i IV kwartał 1949, 
     w tym wykaz pracowników szkoły z 09. - 12.1949; studentów, bd. 
oraz pracowników WKŻ, przedszkola, świetlicy, domu starców i bursy z 9. i 
10.1949. 
     1949, rkps, mnp., luźne, j.pol., s. 
 
 
170. Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny na 07.1946 – 02.1947 oraz na 
II- IV kwartał 1947; sprawozdania kasowe miesięczne, 01. - 12.1946, 
   
    w tym odpisy listy płac pracowników WKŻ z 06. - 12.1946.  
     1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
171. Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie. 
   Bilans miesięczny, 03., 05. - 12.1947 oraz za I - IV kwartał i rok 
1947; preliminarz i zatwierdzony budżet na I - III kwartał 1948. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
  
 
172. Komitet Żydowski w Otwocku. 
   Bilans miesięczny, 01. - 06.1947, za I kwartał, I półrocze oraz rok 
1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
173. Okręgowy Komitet Żydowski w Płocku. 
   Bilans za rok 1946; bilans miesięczny, 01. - 09. i 12.1947, za I – II i 
IV kwartał 1947 oraz za rok 1947; preliminarz budżetowy na I, III i IV kwartał 
1948; raporty kasowe za 11. – 12.1948. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
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174. Okręgowy Komitet Żydowski w Poznaniu. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny na 10.1945 – 01.1947 oraz dla 
Zielonej Góry na 07. – 08. i 12.1946; sprawozdania kasowe miesięczne 09.1945 
- 11.1946, 
  w tym wykaz dzieci w OKŻ z 06.1946; odpis listy płac 
pracowników OKŻ z 10. i 11. 1946. 
     1945 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
175. Okręgowy Komitet Żydowski w Poznaniu. 
    Preliminarz budżetowy na I - IV kwartał 1947; bilans miesięczny, 
kwartalny i roczny 1947 r.; preliminarz i przyznany budżet na I - III kwartał 
1948. 
      1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
176. Wojewódzki Komitet Żydowski w Przemyślu. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny 12.1944, 03. – 07., 09. - 
12.1945, 01. - 12.1946; sprawozdania finansowe miesięczne, 11.1944 – 
07.1945, 10.-11.1945, 01- 12.1946; bilans za rok 1946; preliminarz i budżet 
Okręgowego Komitetu Żydowskiego w Rzeszowie z 05. i 07.1946 , 
   w tym odpis listy płac pracowników WKŻ z 06.1946 i skład 
zarządu Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Łańcucie z 08.1946. 
     1944 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
    
   
177. Wojewódzki Komitet Żydowski w Przemyślu. 
   Preliminarz budżetowy na I - IV kwartał 1947; bilans za I, II i IV 
kwartał 1947 oraz za rok 1947 r. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
         
 
178. Wojewódzki Komitet Żydowski w Przemyślu. 
   Bilans miesięczny 01. – 06., 08. -12.1947; preliminarz i budżet na I 
– III kwartał 1948, 
   w tym wykaz imienny dzieci, chorych i starców w Przemyślu z 
07.1948. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
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179. Okręgowy Komitet Żydowski w Radomiu, Korespondencja z 10.1945, 
preliminarz budżetowy 07.- 12.1946 i sprawozdania kasowe miesięczne za 05, 
07.- 12.1946, 
   w tym wykaz imienny dzieci z 08.1946, odpis listy płac 
pracowników OKŻ z 11.1946. 
     1945 - 1947, rkps., mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
180. Okręgowy Komitet Żydowski w Radomiu. 
    Preliminarz i zatwierdzony budżet na III i IV kwartał 1947 i I – III 
kwartał 1948; bilans za rok 1947, za II - IV kwartał 1947 i miesięczny, 01.-02., 
04. - 12.1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
181. Wojewódzki Komitet Żydowski w Szczecinie. 
    Preliminarz budżetowy miesięczny 05., 07. - 12.1946 i 
sprawozdania kasowe miesięczne, 04. - 12.1946, 
  w tym wykaz młodzieży otrzymującej zasiłek z 04.1946; 
nauczycieli w Szczecinie z 08.1946; odpis listy płac pracowników WKŻ z 
10.1946. 
     1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
   
 
182. Wojewódzki Komitet Żydowski w Szczecinie, Preliminarz budżetowy na I 
– IV kwartał 1947; bilans za rok 1947 oraz za I – IV kwartał 1947, 
   w tym wykaz młodzieży pobierającej stypendia i dzieci 
korzystających z opieki z 02.1947; odpis listy płac pracowników MKŻ za 
10.1947 i 1.01.1948. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
        
 
183. Wojewódzki Komitet Żydowski w Szczecinie. 
    Bilans miesięczny za 01. 03. - 12.1947. 
      1947 - 1948, rkps, mnp., j. pol., s.     
 
 
184. Wojewódzki Komitet Żydowski w Szczecinie. 
   Preliminarz i przyznany budżet na I – III kwartał 1948, 



 

49 
 

   w tym imienny wykaz pracowników szkół z 04.1948 oraz 
pracowników przedszkoli i szkół, mieszkańców bursy i domu starców z 
06.1948. 
      1947 – 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
185. Wojewódzki Komitet Żydowski w Szczecinie. 
   Budżet na I i III kwartał 1949 , preliminarz i budżet na IV kwartał 
1949, 
   w tym imienny wykaz pracowników WKŻ i przedszkoli z 09.1949. 
   1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.  
  
 
186. Powiatowy [następnie Okręgowy] Komitet Żydowski w Tarnowie. 
   Preliminarz budżetowy miesięczny na 09.1945 i 01. - 05., 07., 09. - 
12.1946; bilans za rok 1945 i 1946; sprawozdania kasowe miesięczne, 01. - 
12.1946, 
   w tym wykaz imienny dzieci w Tarnowie z 06.1945 i 02.1946; 
imienny wykaz pracowników PKŻ z 01., 09. - 11.1946, repatriantów, 
zdemobilizowanych, chorych i starców w Tarnowie z 01.1946. 
     1945 - 1947; rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
187. Okręgowy Komitet Żydowski w Tarnowie. 
   2 księgi kasowe: 02. – 12.1945 (księga A) i 1.01. – 24.07.1946 
(księga B). 
     1945 - 1946, rkps, druk, poszyt, j. pol. s. 
 
 
188. Okręgowy Komitet Żydowski w Tarnowie. 
   Bilans roczny 1947, za I – IV kwartał 1947 oraz miesięczny, 04. - 
05., 07. - 12.1947. 
     1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
189. Okręgowy Komitet Żydowski w Tarnowie. 
   Bilans za rok 1948, I – IV kwartał 1948 oraz miesięczny, 01. - 
12.1948. 
   1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
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190. Powiatowy Komitet Żydowski w Wałbrzychu. 
  Protokół posiedzenia Prezydium PKŻ w sprawach budżetowych. 
    21.07.1948, rkps, mnp, luźne, j. pol., s. 4   
 
 
191. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny Warszawy i podległych komitetów, 
03. - 08. i 10.1945 oraz preliminarz budżetowy Gminy Żydowskiej w 
Warszawie na 01.1945. 
    1945, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.       
 
 
192. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Sprawozdania kasowe miesięczne dla Warszawy i podległych komitetów, 
02. - 12.1945 oraz za rok 1945; zestawienie obrotów 11.1944 – 12.1945, 
 w tym imienny wykaz osób w Żelechowie z 03.1945 oraz pobierających 
zapomogi w Milanówku, 02. - 04.1945. 
    1944 - 1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
193. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Listy płac pracowników WKŻ. 
    03. - 12.1945, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 159    
  
 
 
194. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Preliminarz miesięczny i przyznany budżet dla Warszawy i podległych 
komitetów, 01., 08. - 12.1946. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
        
 
 
195. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
   Sprawozdania kasowe miesięczne WKŻ i podległych komitetów, 01. - 
07.1946, 
 w tym imienny wykaz stypendystów z 04.1946 i odpis listy płac 
pracowników WKŻ za 05. - 07. 1946. 
    1946, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., j. żyd., s.  
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196. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Sprawozdania kasowe miesięczne WKŻ, 08. - 12.1946 oraz 
Wojewódzkiej Komisji Specjalnej, 09.1946 - 03.1947, 
 w tym odpisy listy płac pracowników WKŻ, 08. – 10.1946. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.    
    
 
 
197. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Sprawozdanie za rok 1946; bilans za rok 1946 i miesięczny, 10. - 
11.1946; spis inwentarza na 31.12.1946. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.    
     
 
 
198. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
   Rejestr wydatków podległych komitetów, 07.1946 – 03.1947; raporty 
kasowe dzienne, 09.1946. 
    1946 - 1947, rkps, druk, 2 zeszyty, j. pol., s.  
 
 
    
199. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Preliminarz i przyznany budżet WKŻ i podległych komitetów, I - IV 
kwartał 1947, 
  w tym wykaz imienny rencistów, emerytów, uczniów i studentów z 
04.1947. 
    1947, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s. 
 
 
200. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
   Bilans za rok 1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.       
 
 
201. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
   Bilans za I półrocze oraz I – IV kwartał 1947, 
  w tym sprawozdanie kasowe Rejonowego Komitetu Żydowskiego w 
Siedlcach za I półrocze 1947 oraz Komitetu Żydowskiego w Milanówku za II 
kwartał 1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
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202. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans miesięczny, 01. - 06.1947, 
  w tym bilans Komitetu Żydowskiego w Pruszkowie za 01. - 06.1947 i 
zestawienie sprzedaży „Idisze Szriftn” z 30. 09.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
  
 
 
203. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans miesięczny, 07.-12.1947, 
 w tym bilans Rejonowego Komitetu Żydowskiego w Siedlcach za 07. - 
09.1947. 
    1947 - 1948, rkps., mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
204. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Odpisy listy płac, 01. - 09. i 11.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
 
 
205. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Preliminarz i przyznany budżet na I – IV kwartał 1948, 
  w tym wykaz pracowników WKŻ oraz pobierających stypendia i 
zapomogi, bd. [12.1947 - 01.1948]; wykaz pracowników bursy w Warszawie i 
szkoły w Śródborowie z 09.1948; protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli ksiąg 
żydowskiego Klubu Sportowego przy WKŻ z 08.1948. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.   
 
 
206. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans za rok 1948 oraz za I – IV kwartał 1948. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
207. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans miesięczny, 01. - 06.1948. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
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208. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans miesięczny, 07. - 12.1948,  
 w tym imienny wykaz stypendystek - uczennic Warszawskiego Oddziału 
ORT z 12.1948. 
    1948 – 1949, rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., s.  
   
 
209. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Listy płac pracowników WKŻ i podległych placówek. 
    01. - 06.1948, druk, rkps, luźne, j. pol., s.    
 
 
210. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Listy płac pracowników WKŻ i podległych placówek. 
    07. - 11.1948, druk, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
211. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Wykaz pracowników WKŻ z odpisem listy płac na potrzeby Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 01. - 05.1948. 
    1948, rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., s.      
 
 
212. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
   Preliminarz i przyznany budżet na I i IV kwartał 1949, 
 w tym preliminarz budżetowy teatru przy WKŻ na II kwartał 1949; wykaz 
pracowników komitetu w Płocku oraz podległych placówek z 03.1949; odpis 
listy płac pracowników WKŻ, bd. [09.1949] oraz wykaz imienny mieszkańców 
bursy przy WKŻ z 11.1949. 
    1949, rkps, mnp., luźne, j. pol. s.  
 
 
213. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans za I – IV kwartał 1949 r. 
    1949 - 1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
     
214. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans miesięczny, 01. - 12.1949. 
    1949 - 1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
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215. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Listy płac pracowników WKŻ i podległych placówek. 
    01. - 08.1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
216. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 
  Bilans i lista płac pracowników WKŻ i podległych placówek. 
    01.1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
217. Okręgowy Komitet Żydowski we Włocławku. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny, 05. – 06., 10. - 12.1945 i 01. - 
12.1946; sprawozdanie kasowe miesięczne, 03. - 12.1945 i 02. - 12.1946; bilans 
za rok 1946,  
 w tym plan budynku OKŻ przy ul. Królewieckiej 5 we Włocławku z 
02.1946; odpisy listy płac pracowników OKŻ z 06 i 09. – 12.1946. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
218. Okręgowy Komitet Żydowski we Włocławku. 
  Preliminarz i zatwierdzony budżet na I – IV kwartał 1947; bilans za rok 
1947 oraz za II - IV kwartał 1947, 
 w tym wykaz imienny pracowników półinternatu przy OKŻ z 11.1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
219. Okręgowy Komitet Żydowski we Włocławku. 
  Bilans miesięczny, 01. - 12.1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol. s.    
   
 
220. Okręgowy Komitet Żydowski we Włocławku. 
  Preliminarz i przyznany budżet na I – III kwartał 1948; budżet na I, III i 
IV kwartał 1949, 
  w tym odpisy listy płac pracowników półinternatu z 06. i 07.1948; wykaz  
uczniów i dzieci przedszkolnych we Włocławku z 09.1949. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
221. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk w Rychbachu 
[Dzierżoniowie]. 
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   Preliminarz miesięczny WKŻ, podległych komitetów, organizacji 
(Żydowski Komitet byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych w 
Dzierżoniowie) i placówek (Komisja Historyczna we Wrocławiu), 07. - 
12.1945; sprawozdania kasowe miesięczne, 06. - 12.1945 (komitety w 
Dzierżoniowie, Gieszczach Pustych, Gorlicach, Kłodzku, Ludwikowicach, 
Mieroszowie, Pieszycach, Wałbrzychu i Wrocławiu),  
  w tym imienny wykaz pracowników WKŻ z 08. i 09.1945; komitetu w 
Pieszycach, Wałbrzychu i Wrocławiu z 07.1945; wykaz skierowanych do 
sanatoriów z Ludwikowic z 08.1945; wykazy pacjentów sanatorium w Jarze z 
07.1945 – 01.1946.  
    1945 - 1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
222. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk w Rychbachu 
[Dzierżoniowie]. 
  Bilans za rok 1945 i miesięczny, 10. - 12. 1945; sprawozdania z 
działalności wydziałów i placówek podległych, 08.1945 – 03.1946. 
    1945 - 1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
      
 
223. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk w Rychbachu 
[Dzierżoniowie] (od 05.1946 we Wrocławiu). 
  Preliminarz budżetowy miesięczny WKŻ, komitetów i placówek 
podległych, 01. - 06.1946,   
  w tym wykaz imienny kuracjuszy sanatorium w Dusznikach Zdroju z 
02.1946. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
224. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Preliminarz budżetowy miesięczny WKŻ, komitetów i placówek 
podległych, 07. - 12.1946, 
  w tym wykaz imienny pracowników WKŻ z 08.1946. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
  
 
225. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans za rok 1946. 
    1947, rkps, mnp., poszyt, j.pol., s.      
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226. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans komitetów powiatowych za rok 1946; bilans WKŻ za I półrocze, 
za 3 kwartały i 11 miesięcy 1946. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
      
227. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
   Bilans miesięczny, 01. - 11.1946, 
 w tym lista płac pracowników WKŻ z 05. - 08. i 12.1946. 
    1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
228. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Miesięczne raporty kasowe i bankowe, 01. - 11.1946 i 01.1947. 
    1946 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
229. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Preliminarz na I – IV kwartał 1947, 
    1947, rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., j. żyd., s.    
      
 
230. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans za rok 1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.      
  
 
231. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans podległych komitetów za rok 1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
  
 
232. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans za I – II kwartał i I półrocze 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
   
 
233. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans za III – IV kwartał 1947. 
    1947 - 1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
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234. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 01. - 02.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
235. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 03. - 04. 1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.     
 
 
236. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 05. - 06.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
237. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 07.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
238. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 08.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
239. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 09.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
240. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 10.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
241. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 11.1947. 
    1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
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242. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Bilans WKŻ i podległych komitetów za 12.1947. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
243. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Preliminarz i przyznany budżet na I - III kwartał 1948, 
  w tym wykaz imienny podopiecznych domu starców w Niemczy z 06. - 
08.1948 oraz pracowników przedszkola Bundu we Wrocławiu, bd [1948]. 
    1948, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
 
 
244. Wojewódzki Komitet Żydowski na Dolny Śląsk we Wrocławiu. 
  Preliminarz WKŻ na IV kwartał 1949 oraz przyznany budżet na I, III i IV 
kwartał 1949, 
 w tym wykaz imienny podopiecznych domu starców w Niemczy, 
stypendystów WKŻ i nauczycieli w szkole muzycznej we Wrocławiu z 09.1949; 
odpis listy płac pracowników domu dziecka w Legnicy i Pieszycach z 08.1949. 
    1949, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., j. żyd., s.    
  
 
 

V. AKTA FINANSOWE: 
BUCHALTERIA INSTYTUCJI PODLEGŁYCH CKŻP 

 
 
245. Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce. 
        Preliminarz miesięczny dla centrali w Łodzi i komisji terenowych, 04. - 
06.1945, 08. - 12.1945, 01. – 02., 07. - 12.1946, 01. - 02.1947, 04. i 05.1947; 
sprawozdanie kasowe miesięczne, 01. - 12.1945, za rok 1945 i 1946 oraz za 
11.1946   
    w tym wykaz pracowników i listy płac CŻKH z 04., 06., 09. - 
12.1945 i 02.1946 
        1945 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
246. Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce. 
    Księga kasowa, 01.1946 – 08.1947. 
     1946 - 1947, rkps, druk, poszyt, j. pol., s.  
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247. Wydawnictwo „Dos Naje Lebn”. 
   Sprawozdania kasowe, 06., 10. - 12.1945, Preliminarz miesięczny, 01. - 
03.1947,  
     w tym wykaz pracowników wydawnictwa z 02.1945. 
     1945 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
248. Wydawnictwo „Idisz Buch”. 
    Sprawozdania finansowe miesięczne za 09, 12.1948 -01.1949; 
zestawienie finansowe za  
I kwartał 1949. 
      1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.    
 
 
249. Związek Dziennikarzy, Literatów i Artystów Żydowskich w Polsce. 
    Budżet miesięczny bd. [1945]; sprawozdanie z 01.1946; książka 
kasowa, 01. - 06.1946. 
     1945 - 1946, rkps, mnp., luźne, j. pol. s.    
         
 
250. Żydowska Agencja Prasowa. 
   Sprawozdania kasowe miesięczne, 06., 09. - 10.1945 i 01. - 
04.1946; angaż z 12.1946; bilans za rok 1945 i 1946. 
     1945 - 1947, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
251. Żydowska Kongregacja Wyznaniowa we Wrocławiu. 
   Sprawozdanie kasowe za 01.1948. 
    1948, rkps, mnp, luźne, j. pol., s. 2      
    
 
252. Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Zarząd Główny. 
   Preliminarz budżetowy oddziałów terenowych na II - IV kwartał 
1948; bilans i sprawozdania finansowe ZG i oddziałów terenowych za rok 1948. 
      1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s.   
 
 
253. Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Zarząd Główny. 
   Preliminarz budżetowy ZG i oddziałów terenowych za I –IV 
kwartał 1949. 
      1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.  
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254. Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Zarząd Główny. 
   Sprawozdania finansowe i księga kasowa za rok 1949. 
      1949, rkps, mnp., luźne, j. pol., s.   
 
 
255. Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. 
  Sprawozdania finansowe oddziałów terenowych miesięczne i kwartalne z 
1949 r. w tym sprawozdania Studia Sztuk Plastycznych przy ŻTKwP, 02. -
12.1949. 
     1949 - 1950 , rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s. 
 
 
256. Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Zarząd Główny. 
   Preliminarz budżetowy na I kwartał 1950. 
      1949 - 1950, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
   
 
257. Żydowskie Towarzystwo Kultury i Sztuki na Dolnym Śląsku. 
  Bilans za rok 1947 – 1948 i IV kwartał 1948; sprawozdania kasowe za 01. 
– 02., 10. - 12.1948 i II kwartał 1949; wykonanie budżetu za III kwartał 1949. 
    1948 - 1949, rkps, mnp., luźne, j. pol. s.    
 
 
   VI. DUBLETY (1945-1950) 
 
 
258. Wydział Finansowy CKŻP. Dublety. 
   Materiały z lat 1945 – 1946. 
   1945-1946, rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 
 
 
259. Wydział Finansowy CKŻP. Dublety. 
   Materiały z roku  1947. 
   1947, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s. 
 
 
260. Wydział Finansowy CKŻP. Dublety. 
   Materiały z roku 1948  
    1948, rkps, mnp, powiel., luźne, j. pol., s. 



 

61 
 

 
261. Wydział Finansowy CKŻP. Dublety. 
  Materiały z lat 1949-1950 
   1949-1950, rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s.  
 
 
 
 
 
 


