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WSTĘP

Sejm 24 marca 2006 r. powołał komisję śledczą do „zbadania roz-
strzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i� własnościo-
wych w�sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowe-
go w�okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.”. Głównym jej 
zadaniem miało więc być wyjaśnienie okoliczności wielkiej wyprzeda-
ży państwowych banków w�latach 90. Wśród nich prywatyzacji m.in. 
Banku Handlowego i�Pekao SA. Te transakcje doprowadziły do cał-
kowitej utraty kontroli państwa nad krwiobiegiem krajowej gospodar-
ki. Lekką ręką za niewielkie pieniądze zagraniczne instytucje finanso-
we zaczęły rządzić Polską. Decydowały o�być albo nie być rodzimych 
przedsiębiorstw, a�obywateli wciągały w�pułapki, z�których największą 
okazały się kredyty frankowe. Jednocześnie zarabiały miliardy złotych, 
które w� formie dywidendy lub umów na korzystanie z� loga i�nazwy 
transferowały za granicę. Sejmowi śledczy nie mieli więc łatwego za-
dania. Zabierali się do rozliczenia najbardziej wpływowej grupy ludzi 
w�Polsce, dysponującej astronomicznymi środkami. Było to niemal jak 
starcie biblijnego Dawida z�Goliatem. W�tym pojedynku okazało się, 
że górą był jednak ten drugi. Wynik znany był już po kilku miesiącach. 
Wówczas okazało się, że sejmowi śledczy muszą przełknąć gorzką pi-
gułkę porażki. Wcześniejsze wybory parlamentarne całkowicie zgasiły 
jakiekolwiek nadzieje na wyjaśnienie jednej z�największych afer III RP 
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– prywatyzacji sektora bankowego. Czy więc był to przypadek? Oczy-
wiście można się spierać, czy lobby bankowe chcąc zamknąć prace ko-
misji śledczej, miało wpływ na decyzję o�ogłoszeniu wcześniejszych 
wyborów, ale spoglądając na siłę i�narzędzia, jakimi dysponowało, trud-
no nie odnieść wrażenia, że tak właśnie mogło być. Na pewno bezape-
lacyjnie zyskali na tym bankowcy. Zakończenie siedmiomiesięcznych 
prac sejmowych śledczych raportem z�9 października 2007�r. było ich 
wielkim sukcesem. Dokument poza opisem gigantycznych nieprawi-
dłowości przy prywatyzacji niewielkiego Banku Śląskiego, nie zawierał 
nic więcej. Główni macherzy uczestniczący w�skandalicznym procede-
rze wyprzedaży polskich banków mogli więc odetchnąć z�ulgą. Już wie-
dzieli, że do końca życia nie odpowiedzą za swoje działania. Pozostaną 
bezkarni. Komisja śledcza ds. banków jako ostatnia mogła doprowa-
dzić do ich ukarania i�wyprowadzenia na światło dzienne patologicz-
nych, często przestępczych, mechanizmów, które efektywnie upośle-
dziły polską gospodarkę. Skutecznie jej to uniemożliwiono. Nie był to 
przypadek. Od początku dbali o�to ludzie służb specjalnych, na któ-
rych opierał się sektor bankowy III RP.

Sejmowi śledczy przystępując do wyjaśnienia prywatyzacji sektora 
bankowego nie zdawali sobie sprawy, z�czym mają do czynienia. To był 
bardzo silny układ sięgający swoimi korzeniami lat 70. i�80. Wówczas 
bardzo wąska grupa osób związanych ze służbami specjalnymi dzię-
ki zagranicznym placówkom polskich banków, głównie Banku Han-
dlowego i�Pekao SA, zaczęła robić liczne interesy. Nad wszystkim czu-
wał Departament I�MSW, czyli wywiad cywilny lub Zarząd II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego, czyli wywiad wojskowy. Te dwie ry-
walizujące ze sobą służby podzieliły się wpływami w� sektorze ban-
kowym. Dzięki temu za pośrednictwem ulokowanych w�nim swoich 
ludzi mogły realizować wiele tajnych operacji wywiadowczych. To wła-
śnie oni na zlecenie tych służb zakładali konta operacyjne, realizowali 
transakcje, wystawiali akredytywy lub udzielali kredytów wskazanym 
przez prowadzących podmiotom. Tacy sprawni bankowcy byli więc na 
wagę złota. Klasycznym tego przykładem była działalność w� latach 
80. w� Banku Handlowym International w� Luksemburgu Grzegorza 
Żemka, współpracownika Zarządu II o�pseudonimie „Dik”. 
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Między wywiadem wojskowym a�cywilnym dochodziło w�PRL-u�do 
licznych spięć. Ich powodem zawsze była walka o�kontrolę nad stru-
mykami państwowych pieniędzy. Szczególnie było to widać w�sekto-
rze bankowym. Wojna służb doprowadziła najprawdopodobniej do 
wybuchu największej afery w�PRL-u�– ujawnienia gigantycznych nad-
użyć w�Banku Handlowym of the Middle East w�Bejrucie, poprzez 
który rozliczano transakcje zbrojeniowe. Doszło do niej w�stanie wo-
jennym. Wówczas wojskowi śledczy (kontrolowani przez wojskowe 
służby specjalne) zdecydowali o�zatrzymaniu prezesa i�wiceprezesa 
Banku Handlowego. Obydwaj byli związani z� cywilnymi służbami. 
Trafili nawet na ławę oskarżonych. Jednak w�wyniku amnestii unik-
nęli odpowiedzialności. 

Podobna sytuacja miała miejsce niespełna dziesięć lat później. 
Współpraca Departamentu I�MSW z�Zarządem II przy działalności 
Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego skończyła się ogrom-
nym konfliktem. Tu również poszło o�gigantyczne pieniądze. Efektem 
był wybuch największej afery III RP. Tym razem winni, którzy zwią-
zani byli zarówno z�cywilnymi, jak i�wojskowymi służbami specjalny-
mi, zostali skazani na kary więzienia. Setek milionów złotych, które 
wyparowały, nie odnaleziono.

PRL-owskie służby specjalne chętnie werbowały pracowników sek-
tora bankowego mających już w�nim wpływy lub takich ze świetlaną 
perspektywą zawodową. Przeciętny tajny współpracownik (kontakt 
operacyjny) był absolwentem SGPiS-u. Wybierał się na staż zagra-
niczny lub już zdążył go odbyć, władał biegle jednym lub dwoma 
językami. Tak z� grubsza wyglądały biografie większości czołowych 
bankowców zwerbowanych przez PRL-owski wywiad cywilny lub woj-
skowy. W�efekcie spora część prezesów i�dyrektorów banków, a�tak-
że członków ich rad nadzorczych oraz urzędników kontrolujących ich 
z�ramienia Ministerstwa Finansów lub resortu handlu zagranicznego 
była prowadzona przez Departament I�lub Zarząd II. Niektórych re-
jestrował też Departament V MSW, który w�latach 80. stał na czele 
bezpieczeństwa ekonomicznego PRL-u. Z�takim specbagażem sektor 
bankowy wszedł w�okres przemian polityczno-ustrojowych w�Polsce. 
Prym wiódł w�nim Wydział VIII Departamentu I�MSW. Ta popularna 
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Ósemka miała na kontakcie prezesa Pekao SA Mariana Kantona, za-
rejestrowanego jako kontakt operacyjny o� pseudonimie „Kemis”, 
i� szefa Banku Handlowego Tadeusza Barłowskiego – KO „Ambar”. 
Wojskówka z�kolei swoimi wpływami otoczyła bank BRE. Współpra-
cownikiem Zarządu II był Krzysztof Szwarc, twórca i�pierwszy prezes 
tej bardzo wpływowej już w�III RP instytucji. 

Ludźmi służb w�większości byli też nadzorujący bankowość w� la-
tach 80. i�90. urzędnicy Ministerstwa Finansów. Wielu z�nich również 
było prowadzonych przez funkcjonariuszy Ósemki. Wśród nich wi-
ceministrowie finansów, m.in. Andrzej Dorosz (KO „Dora”), później 
wiceprezes, a�następnie prezes Pekao SA, czy Wojciech Misiąg (TW 
„Jacek”). Perłą w�koronie PRL-owskich służb – cywilnych – był niewąt-
pliwie Janusz Sawicki, wiceminister finansów i�przewodniczący rady 
nadzorczej FOZZ-u. Był on kadrowym pracownikiem Departamentu 
I�MSW, działającym w�ramach Ósemki. Jego rola była kluczowa szcze-
gólnie w�utworzeniu, a�potem funkcjonowaniu FOZZ-u. Ten skandal, 
okrzyknięty matką wszystkich afer, dotychczas nie został szczegółowo 
opisany. Tymczasem ukryte w�aktach procesowych Grzegorza Żemka 
powiązania w�niektórych wypadkach mogłyby bardzo łatwo rozwiązać 
zagadkę niejasnych wydarzeń i�decyzji, które miały miejsce nawet lata 
po wybuchu afery i�postawieniu Funduszu w�stan likwidacji.

Takich specbiografii, jak te Sawickiego, Barłowskiego czy Szwar-
ca, jest w�książce opisanych dużo więcej. Sektor bankowy w�PRL-u 
znajdował się bowiem pod ścisłym nadzorem służb specjalnych. Każ-
dy działający bank był naszpikowany współpracownikami Departa-
mentu I�i�Zarządu II. Część z�nich już w�III RP zrobiła spore kariery. 
Przykładem jednym z�wielu jest Marek Oleś (KO „Olney”), który po 
1989 r. zasiadał w�zarządach: Banku Handlowego i�Banku Gospodar-
ki Żywnościowej, aby następnie objąć stanowisko dyrektora w�Naro-
dowym Banku Polskim. Zresztą w�tym banku centralnym już w�PRL-u 
zatrudnionych było wielu współpracowników służb specjalnych. Ta-
kich jak Grzegorz Wójtowicz, wiceprezes NBP-u, a�potem szef tego 
banku (KO „Camelo”).

„Starzy”, doświadczeni w� PRL-u� bankowcy po przemianach poli-
tyczno-ustrojowych otrzymali do współpracy młodych gniewnych. Do 
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sektora bankowego skierował ich Leszek Balcerowicz, człowiek-sym-
bol prywatyzacji lat 90. To było nowe pokolenie, które zaczęło później 
przejmować schedę po poprzednikach. Żadna z�osób nie była przypad-
kowa, a�część łączyły formalne relacje z�PRL-owskimi służbami.

Jednak wszyscy, mniej lub bardziej, wywodzili się z�grupy PZPR-ow-
skich ekonomistów, głównie Zdzisława Sadowskiego czy prof. Wła-
dysława Baki. To ci dwaj byli architektami reformy sektora w�okre-
sie przemian polityczno-ustrojowych. Wprowadzane przepisy dały 
szanse niektórym ich kolegom partyjnym do uwłaszczenia się na pań-
stwowych pieniądzach lub środkach zlikwidowanej matki partii. Tak 
powstały dwie nomenklaturowe instytucje – Bank Inicjatyw Gospo-
darczych i�Bank Turystyki. Pierwszy zakładał Bogusław Kott, wielo-
letni urzędnik PRL-owskiego Ministerstwa Finansów, twórcą i�patro-
nem drugiego był Aleksander Kwaśniewski, późniejszy prezydent RP. 
Gdyby nie środki kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstw lub 
instytucji, pewnie nigdy by nie powstały.

Faktyczną kuźnią kadr dla późniejszego sektora bankowego stał się 
jednak Bank Handlowy. To tam, w�tym PRL-owskim gigancie, zaczy-
nali czołowi potem luminarze polskiej finansjery. Przychodzący do 
pracy „młodzi”, brani byli pod skrzydła „starych”. Taka kontynu-
acja spowodowała ciągłość specukładu w�bankowości. Na początku 
lat 90. Tadeusza Barłowskiego zastąpił na fotelu szefa Banku Han-
dlowego Cezary Stypułkowski (zarejestrowany jako TW „Michał”). 
Z�kolei szefem gabinetu młodego prezesa został Sławomir Cytrycki 
(KO�„Ritmo”).

Wtedy zaczęły się tworzyć wpływowe grupy, które wzajemnie ze 
sobą współdziałały lub się zwalczały w�zależności od interesów w�da-
nym momencie. Patronem jednej z�nich jest Marek Belka, człowiek, 
który będąc wicepremierem i� ministrem finansów, sprywatyzował 
Bank Handlowy. Niemal dwadzieścia lat później trafił do jego rady 
nadzorczej, po drodze zaliczając udział w�wielu tajemniczych i�kon-
trowersyjnych transakcjach. W�tym tej głównej – prywatyzacji PZU. 
W� czasie rozgrywki o� narodowego giganta ubezpieczeniowego Bel-
ka stał po stronie przyjaciół z�lewicy reprezentowanych przez Kotta. 
Twórcę BIG-u�pozbawić władzy chciały młode, bezwzględne rekiny 
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finansjery walczące o�przejęcie wielomiliardowego państwowego ma-
jątku zarządzanego przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Szuka-
jąc na to finansowania, postanowiły przejąć nomenklaturowy bank. 
Jak się okazało, „starzy” wyjadacze nie dali się pokonać. Takich sytu-
acji po 1989 r. było dużo więcej. 

Zanim do tego doszło, na przełomie lat 80. i�90. bankowcy wywo-
dzący się z�PRL-u�związani z�dawnymi służbami specjalnymi, wraz 
z� młodymi wilkami wyselekcjonowanymi przez PZPR-owską wier-
chuszkę, stworzyli hermetyczne środowisko, do którego bardzo trud-
no było się dostać. Swoje podboje grupa ta otworzyła jednak także 
dla niektórych postsolidarnościowych polityków. To dało im legity-
mację do spokojnego działania już w� III RP. Tak powstałe – moc-
no wymieszane politycznie – elitarne grono zaczęło decydować o�wy-
przedawaniu państwowych banków. W�ten sposób oddając faktyczną 
władzę w� Polsce zagranicznym instytucjom finansowym. Jednocze-
śnie zagwarantowało sobie gigantyczne zyski. Wypłacano je poprzez 
dobrze płatne stanowiska w�różnych, także międzynarodowych insty-
tucjach finansowych lub firmach doradczych. Zdarzało się, że niektó-
rzy otrzymywali intratne fuchy we wcześniej sprywatyzowanych ban-
kach. Nikogo to nie bulwersowało, a� jeśli nawet, to głosy te szybko 
były zagłuszane. 

Efekt był jeden. Zagraniczne banki zaczęły decydować o�kierun-
kach polityki gospodarczej Polski, budżecie oraz przyszłości dużych 
przedsiębiorstw. Brutalna walka metodami znanymi z� najciemniej-
szych mroków PRL-u�była na porządku dziennym. Ludzie dawnych 
służb stali się w�tych pojedynkach naturalnym zapleczem, bez któ-
rego nie dałoby się funkcjonować. Dzięki posiadanemu doświadcze-
niu, wpływom i�wiedzy starali się dbać przynajmniej o�względny spo-
kój swoich mocodawców. Pewnie to właśnie z�tego powodu śledztwa 
w� sprawie gigantycznych nadużyć i� nieprawidłowości dotyczących 
sektora bankowego dziwnym trafem kończyły się niczym. Prokuratu-
ry bardzo chętnie umarzały nawet najbardziej jaskrawe wypadki zło-
dziejstwa. Nie mówiąc o�łaskawym spojrzeniu odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ekonomiczne służb III RP na stawiające włosy na gło-
wie transakcje. 
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Sejmowa komisja śledcza ds. banków stała się dla tego cementowa-
nego przez lata układu bankowego ogromnym zagrożeniem. Można 
więc przypuszczać, że skorzystano ze wszystkich możliwych narzędzi, 
aby storpedować jej prace. Udało się to niestety bardzo skutecznie. 
Niniejsza książka – oczywiście w�pewnym fragmencie – ujawnia nie-
widzialne, ale bardzo silne nitki powiązań, które odgrywały i�pewnie 
w�niektórych wypadkach nadal odgrywają kluczową rolę. 

Opisanie tych tajemniczych związków było możliwe dzięki anali-
zie setek tysięcy dokumentów znajdujących się m.in. w�archiwach In-
stytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych, Ministerstwa Fi-
nansów, prokuratur czy sądów, a�także dzięki wielu godzinom rozmów 
ze świadkami i�uczestnikami ważnych dla polskiej gospodarki wyda-
rzeń. Wśród nich był m.in. Ryszard Krauze, znany biznesmen, będą-
cy swego czasu współwłaścicielem jednego z�rosyjskich banków, Bogu-
sław Kott, twórca i�wieloletni prezes BIG Banku (obecnie Millennium 
Bank), Andrzej Dorosz, PRL-owki wiceminister handlu zagraniczne-
go, a�potem finansów, w�III RP prezes Pekao SA, czy Andrzej Barci-
kowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Lista jest 
sporo dłuższa, ale nie wszystkie nazwiska mogę wymienić ze wzglę-
du na fakt, że niektórzy moi rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość. 

Nie wszyscy bohaterowie tej książki zgodzili się jednak na rozmo-
wę. Część osób odmówiła nawet odpowiedzi na zadane pytania lub 
całkowicie je zlekceważyła. Cóż, ich święte prawo. Na tej liście zna-
leźli się m.in. Cezary Stypułkowski i�Przemysław Krych, filary Banku 
Handlowego z�lat 90. Dwaj przyjaciele z�bankowego boiska…

Piotr Nisztor
Warszawa, 7 sierpnia 2017 r.





1. Bankowość w stalinizmie

1.1. Tajemnica przedwojennego złota

Po zakończeniu II wojny światowej wysłani przez Józefa Stalina ko-
muniści zaczęli przejmować władzę w�Polsce i�wdrażać ideologię ko-
munistyczną we wszystkich obszarach państwa, dziedzinach życia, 
w�tym w�gospodarce, tworząc system finansowy i�jego kluczowy ele-
ment – bankowość. Wszelkie decyzje podejmowała całkowicie uza-
leżniona od Moskwy Krajowa Rada Narodowa. Przewodził jej Bo-
lesław Bierut, pupil Stalina, agent sowieckiego wywiadu, który stał 
się symbolem zbrodni komunistycznych w�Polsce. Utworzony, a�po-
tem nadzorowany przez niego aparat represji doprowadził do śmier-
ci dziesiątków tysięcy Polaków. Pozbawiono życia wielu żołnierzy 
Armii Krajowej i�członków różnych organizacji podziemia niepodle-
głościowego, a�także przeciwników politycznych i�społecznych niewy-
godnych dla Sowietów. Komunistyczna władza dokończyła zmiany 
struktury społecznej w�PRL-u�(wyniszczono ziemiaństwo, burżuazję), 
wdrażając procesy wywłaszczenia i�nacjonalizacji majątku, zrywając 
jednocześnie więzi z�II Rzecząpospolitą. W�tym kontekście trzeba ko-
niecznie przypomnieć, że okupacja Polski podczas II wojny światowej 
należała do najokrutniejszych spośród wszystkich państw okupowa-
nych. Okupanci III Rzeszy i�ZSRS realizowali planową eksterminację 
obywateli II Rzeczypospolitej, w�tym szczególnie jej elit. Zakończenie 
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wojny było dla milionów Polaków wybawieniem okupionym milio-
nami zabitych i�okaleczonych fizycznie i�psychicznie. Jednocześnie 
zmiana granic (utrata Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na 
rzecz tzw. Ziem Zachodnich i�Północnych) oraz związane z�tym prze-
siedlenia ludności i�ogrom strat w�majątku narodowym i�prywatnym 
były wielkim wyzwaniem dla dalszej państwowości polskiej.

Ten okres zniewolenia, wynik decyzji jałtańskich, wepchnął Polskę 
w�objęcia Stalina i�ideologii komunistycznej. Ważnym przykładem in-
tencji działań władz PRL-u�na szkodę Polski było zaniechanie dzia-
łań odszkodowawczych od Niemców i�odmowa przyjęcia planu Mar-
shalla, czym skazano nasz zrujnowany i� zniewolony kraj na biedę 
i�ograniczono możliwości sfinansowania odbudowy i�rozwoju gospo-
darczego. Dokumenty przywołane w�tej książce ujawniają istotne ku-
lisy nieznanej historii powstania systemu bankowości w�PRL-u, poka-
zują mechanizmy działania, patologie i�przybliżają sylwetki istotnych 
tuzów bankowości oraz ich rolę. 

W�tej tragicznej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej oraz 
atmosferze stalinowskiego terroru zaczęto tworzyć nową politykę fi-
nansowo-monetarną Polski Ludowej opartą na zasadach komunizmu. 
Decydujący głos co do jej kształtu miała Moskwa. To właśnie tam 
pojawił się pomysł utworzenia nowego banku centralnego, którego 
„emisja mogła się stać ważkim instrumentem przejęcia władzy w�Pol-
sce”1. Marionetkowa władza nad Wisłą szybko wykonała postawione 
przed nią zadanie. Dekretem z�15 stycznia 1945 r.2 powołano do ist-
nienia Narodowy Bank Polski. Miał on zastąpić funkcjonujący przed 
wojną Bank Polski SA3, przejmując jednocześnie jego majątek. Ko-
muniści ostrzyli sobie zęby przede wszystkim na dziesiątki ton zło-
ta ewakuowane z�Polski po wybuchu II wojny światowej. Ten kruszec 
stanowił skarb narodowy, który miał zostać wykorzystany w� trud-
nych dla kraju momentach. Po jego ewakuacji kontrolę nad nim spra-
wował rząd RP na uchodźstwie. Jednak o�zwrot złota zaczął się starać 
po ukonstytuowaniu kontrolowany przez Stalina Rząd Tymczasowy 
w� Warszawie, potem przemianowany na Tymczasowy Rząd Jedno-
ści Narodowej. Jednak dopiero powołany w�lutym 1947 r. rząd Józe-
fa Cyrankiewicza przekonał Zachód do zwrotu narodowego skarbu. 
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W�rezultacie w�latach 1947–1950 do Polski wróciły ponad 32�tony 
złota pochodzące ze skarbców przedwojennego Banku Polskiego. 
Świadczy o�tym raport pięcioosobowej komisji złożonej z�urzędników 
Ministerstwa Finansów z�31 lipca 1950 r. Dokument znajduje się w�ar-
chiwum resortu. Wynika z�niego, że złoto zwrócone przez Bank of 
England, Federal Reserve Bank, Bank of Canada i�Banque Nationale 
w�Rumunii znalazło się w�gestii kontrolowanego przez Sowietów NBP. 

Formalnie przejęte złoto należało do Banku Polskiego, którego kom-
petencje po powstaniu NBP zostały ograniczone. Obydwie instytucje 
miały też jednego szefa. Marionetkowy rząd Polski Ludowej pierw-
szym prezesem NBP mianował Edwarda Drożniaka, byłego dyrektora 
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych. Został on również szefem Ban-
ku Polskiego. Było wiadomo, że likwidacja tego przedwojennego ban-
ku centralnego to tylko kwestia czasu. Kiedy do tego dojdzie, zależa-
ło od powodzenia operacji odzyskania ewakuowanego podczas wojny 
złota. Gdy więc tylko kruszec przyjechał do Polski, zapadła decyzja 
o�likwidacji Banku Polskiego. Cały proces miał przeprowadzić Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). Likwidacja zakończyła się 7�stycz-
nia 1952 r. W�rezultacie właśnie tego dnia, po 28 latach, Bank Polski 
przestał istnieć. Ogłoszenie likwidacji tej symbolicznej międzywojen-
nej instytucji finansowej ukazało się w�Monitorze Polskim trzy tygo-
dnie później4. 

Do dziś tajemnicą pozostaje, co kontrolowane przez Sowietów wła-
dze w�Polsce zrobiły z�odzyskanym złotem. Brakuje jakiejkolwiek do-
kumentacji na ten temat. Wiadomo, że pieczę nad sprowadzonym do 
Polski kruszcem sprawował Hilary Minc, ówczesny minister przemy-
słu i�handlu, a�potem wicepremier odpowiedzialny za sprawy gospo-
darcze. Tak opisywał jego działania Krzysztof Kopeć z�IPN-u: „Dość 
szybko spieniężył złoto, głównie dokonując za granicą zakupów na 
potrzeby odbudowującej się gospodarki polskiej. Warto zaznaczyć, że 
uzyskane w�ten sposób środki przeznaczono – zgodnie z�dyrektywą 
Stalina – przede wszystkim na rozbudowę przemysłu ciężkiego i�zbro-
jeniowego, nie licząc się z�potrzebami społeczeństwa”5.

Kluczowe pytanie w� tym kontekście jest więc jedno: Jaka część 
odzyskanego złota trafiła faktycznie do ZSRS w�zamian za towary 





Dokumenty NBP-u potwierdzające otrzymanie przedwojennego polskiego złota.
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