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Pocz¹tki bankowoœci polskiej
Pocz¹tki bankowoœci polskiej siêgaj¹ po³owy XIV wieku. Operacjami pieniê¿nymi zajmowali siê kupcy prowadz¹cy zagraniczny handel hurtowy, dzier¿awcy
regaliów królewskich, bankierzy trudni¹cy siê wymian¹ pieni¹dza oraz lichwiarze. Czêsto w jednej firmie ³¹czono operacje handlowe i pieniê¿ne. Najwiêkszym
oœrodkiem bankierskim by³ wówczas Kraków — stolica Królestwa Polskiego.
Udzielaniem po¿yczek trudnili siê g³ównie bankierzy ¿ydowscy, których nie
obejmowa³ zakaz koœcielny oprocentowania po¿yczek. W 1347 r. uregulowano to
prawnie, zakazuj¹c po¿yczkodawcom ¿ydowskim pobierania od udzielonych po¿yczek — bez zabezpieczenia — wiêcej ni¿ 1 grosz od grzywny (48 groszy) tygodniowo,
tj. 108% rocznie. Skarb królewski œci¹ga³ podatki od pobieranych odsetek.
W 1423 r. zakazano bankierom ¿ydowskim udzielania po¿yczek pod zastaw nieruchomoœci, co powa¿nie ograniczy³o ich rolê we wczesnej bankowoœci. Na prze³omie XIV i XV wieku do najpowa¿niejszych bankierów ¿ydowskich w Krakowie
nale¿a³ Jordan Lewkowicz, który dzier¿awi³ regalia królewskie, tj. mennicê i kopalnie soli w Wieliczce i Bochni.
Bankierzy chrzeœcijañscy omijali zakaz pobierania odsetek. Najczêstszym na to
sposobem, zw³aszcza w XV i XVI wieku, by³o przejmowanie zastawu, którym bywa³y
dobra ziemskie b¹dŸ regalia królewskie, a dochody p³yn¹ce z nich stanowi³y formê
oprocentowania. W miastach omijania zakazów koœcielnych dokonywano czêsto
przez tzw. wyderkafty. Polega³o to na tym, ¿e po¿yczkobiorca sprzedawa³ wierzycielowi nieruchomoœæ, maj¹c¹ byæ zabezpieczeniem d³ugu, zastrzegaj¹c sobie prawo jej
odkupu w okreœlonym terminie i za okreœlon¹ kwotê. Inn¹ metod¹ ukrywania oprocentowania by³o udzielanie po¿yczek w gorszym pieni¹dzu i zwrot w lepszym.
Do najpowa¿niejszych bankierów na prze³omie XV i XVI wieku nale¿a³ Jan
Boner, który osiedli³ siê w Krakowie w 1483 r.
U schy³ku XVI stulecia, wzorem W³och, jezuici rozpoczêli zak³adanie banków pobo¿nych (montes pietatis). Pierwszy z nich powsta³ w Wilnie w 1579 r. Kapita³ w du¿ej
mierze pochodzi³ z pobo¿nych dotacji ofiarodawców oraz drobnych depozytów. Kredyt o charakterze lombardowym by³ nieoprocentowany. W XVII wieku jedynie bank
pobo¿ny w Warszawie pobiera³ 7% rocznie, na co mia³ zgodê w³adz koœcielnych.
W koñcu XVII i pocz¹tkach XVIII wieku coraz powa¿niejsz¹ rolê odgrywa³y
banki kahalne, utrzymywane przez gminy ¿ydowskie. Choæ brakowa³o jeszcze
wówczas w Polsce powszechnego prawa wekslowego1 — sejm uchwali³ je dopiero
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w 1775 r. — w kaha³ach stosowano weksle handlowe, które mia³y formê skryptu
d³u¿nego. Owe weksle pod nazw¹ mamran mog³y przechodziæ z r¹k do r¹k na zasadzie cesji. Aby ograniczyæ nadu¿ycia wekslowe — gminy ¿ydowskie solidarnie
odpowiada³y za zobowi¹zania swoich cz³onków — kaha³y przyjê³y zasadê udzielania zgody na wystawienie weksla przez cz³onków gminy. Zgoda taka nosi³a nazwê
chazaka. Od pocz¹tków XVIII wieku starszyzna kahalna, sk³adaj¹ca siê z najzamo¿niejszych kupców, monopolizowa³a w swych rêkach operacje po¿yczkowe.
W ten sposób narodzi³y siê tzw. banki kahalne.
Banki kahalne nie posiada³y powa¿niejszych œrodków w³asnych i operowa³y
depozytami g³ównie arystokracji i zakonów. Szacuje siê, ¿e w po³owie XVIII wieku wynosi³y one oko³o 2,5 miliona z³p, z tego duchowieñstwa oko³o 1,5 miliona
i arystokracji oko³o 1 miliona. Zobowi¹zania kaha³ów z tytu³u depozytów by³y
nastêpuj¹ce: Poznañ (1740 r.) — 400 tys. z³p., Leszno (1765 r.) — 535 tys. z³p., Lwów
(1765 r.) — 380 tys. z³p., Wilno (1766 r.) — 720 tys. z³p., Grodno (1766 r.) — 386 tys.
z³p., Piñsk (1766 r.) — 310 tys. z³p., Kraków (1772 r.) — 475 tys. z³p.2 W miastach tych
by³y najwiêksze banki kahalne w Rzeczypospolitej.
W drugiej po³owie XVIII wieku powsta³o w Warszawie kilka nowych domów
bankowych. Najs³awniejsz¹ rodzin¹ bankiersk¹ tego okresu byli Tepperowie. Na
pocz¹tku XVIII w. do Warszawy przyby³ Piotr Tepper i w 1723 r. za³o¿y³ dom bankowy. W 1768 r. adoptowa³ swojego siostrzeñca Piotra Fergussona, który przybra³
nazwisko Piotr Fergusson Tepper. Kontynuowa³ on dzia³alnoœæ swojego wuja jako
w³aœciciel domu bankowego. Od 1775 r. do spó³ki z Piotrem Blankiem — innym
bankierem warszawskim — dzier¿awi³ loteriê pañstwow¹ i z tego tytu³u wp³aca³
rocznie do skarbu 300 tys. z³p. Tepper poœredniczy³ w po¿yczkach zagranicznych
dla króla Stanis³awa Augusta, który by³ wielce zad³u¿onym w³adc¹. Oprócz domu
bankowego Tepper by³ w³aœcicielem domu handlowego, posiada³ kilka nieruchomoœci w Warszawie. W Chersoniu w Rosji mia³ kantor bankowy. W 1790 r. zosta³
nobilitowany. W 1791 r. jego maj¹tek szacowano na 60–65 mln z³p.
W 1792 r. Polska przegra³a wojnê z Rosj¹, a Petersburg i Poczdam rozpoczê³y
rokowania dotycz¹ce drugiego rozbioru Polski. Na prze³omie 1792/1793 r. wybuch³
kryzys bankowy. Jego przyczyna by³a nastêpuj¹ca: Piotr F. Tepper mia³ przyrzeczon¹ u bankiera berliñskiego Moisesa Levy’ego wysok¹ po¿yczkê, od której zale¿a³a p³ynnoœæ finansowa banków warszawskich. Niespodziewanie Levy odmówi³
jej udzielenia. Doprowadzi³o to w styczniu 1793 r. do upadku banków warszawskich. Bankructwo dotknê³o nie tylko Teppera, ale i piêæ innych warszawskich
domów bankowych. Zawieszono wyp³aty depozytów, lokat itp., a roszczenia wobec
banków oszacowano na 250 mln z³p. Mot³och uliczny spl¹drowa³ pa³ac Teppera
w Warszawie.
W 1795 r. wraz z upadkiem pañstwa koñczy siê pierwszy okres bankowoœci
polskiej.
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Pochodzenie kapita³ów i rola pañstwa w pierwszej po³owie
XIX wieku
W okresie wojen napoleoñskich powa¿ne kapita³y pieniê¿ne zgromadzili kupcy zajmuj¹cy siê dostawami wojskowymi. Szczególnie korzystne interesy robili
liweranci w latach 1806–1813, gdy dzia³ania wojenne wojsk polskich, francuskich,
rosyjskich, austriackich i pruskich toczy³y siê na ziemiach polskich.
Najwybitniejszy z liwerantów Szmul Zbytkower rozpocz¹³ karierê dostawcy
dla armii polskiej i rosyjskiej w koñcu XVIII wieku. Jak pisze historyk handlu
¿ydowskiego: Przyk³ad Zbytkowera ilustruje drogê wielkiego kupiectwa ¿ydowskiego wiod¹c¹ przez dostawy wojskowe zarówno do przemys³u jak i do bankierstwa.
Droga ta zosta³a utorowana ju¿ w koñcowym okresie Rzeczypospolitej, ale w³aœciwe fortuny powsta³y w nastêpnym dwudziestoleciu, kiedy: Na horyzoncie ¿ycia
gospodarczego pojawiaj¹ siê potomkowie tej pierwszej generacji ¿ydowskich liwerantów — przemys³owców i bankierów, znakomici Bergsohnowie, Epsteinowie, Hereszkowicze-Kronenbergowie, Wertheimerzy itd.3
W 1815 r. na Kongresie Wiedeñskim powo³ano do ¿ycia Królestwo Polskie po³¹czone uni¹ personaln¹ z Rosj¹. W Królestwie, zniszczonym dzia³aniami wojennymi, rz¹d — zw³aszcza gdy ministrem skarbu zosta³ w 1821 r. ksi¹¿ê Ksawery
Drucki-Lubecki — rozpocz¹³ politykê protekcyjn¹ zmierzaj¹c¹ do odbudowy kraju, w tym do odbudowy kredytu i bankowoœci.
W 1825 r. powsta³o w Warszawie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, jako instytucja kredytu hipotecznego, udzielanego g³ównie wielkim w³aœcicielom ziemskim. Kapita³ TKZ oparty by³ na emisji listów zastawnych, których obrót dokonywa³ siê na gie³dzie warszawskiej, która powsta³a w 1817 r. Wartoœæ listów wyemitowanych do 1830 r. wynosi³a 165 mln z³p.
W 1828 r. z inicjatywy ministra Lubeckiego powsta³ Bank Polski, jako pañstwowy bank emisyjny. Oprócz funkcji emisyjnej zajmowa³ siê on dyskontem weksli
handlowych, obrotem dewiz, prowadzi³ interes lombardowy i warrantowy, rachunki depozytowe osób fizycznych i prawnych. Bank udziela³ tak¿e kredytów
inwestycyjnych. G³ównym kredytobiorc¹ by³o ministerstwo spraw wewnêtrznych,
w którego gestii znajdowa³a siê wówczas budowa dróg, kana³ów itp. W 1831 r.,
w czasie wojny z Rosj¹, Bank poœredniczy³ w uzyskaniu przez rz¹d narodowy
po¿yczki w Anglii w wysokoœci 4 mln funtów szterlingów.
Na skutek niesp³aconych kredytów Bank wchodzi³ w posiadanie zak³adów
w ró¿nych ga³êziach przemys³u. Administrowa³ te¿ przedsiêbiorstwami pañstwowymi, zw³aszcza w górnictwie i hutnictwie, zak³ada³ tak¿e w³asne zak³ady przemys³owe. Od po³owy XIX wieku Bank stara³ siê pozbywaæ deficytowych przedsiêbiorstw, koncentruj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ na kredycie krótkoterminowym.
Wraz z wst¹pieniem na tron rosyjski Aleksandra II (1855) rozpoczê³o siê odchodzenie od polityki etatystycznej. Wówczas to wybitny finansista warszawski —
Leopold Kronenberg wyst¹pi³ z inicjatyw¹ przekszta³cenia Banku Polskiego
w bank akcyjny, z udzia³em pañstwa i kapita³u prywatnego. Nieudane powstanie
1863 r. przekreœli³o te projekty.
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W sferze kredytu krótkoterminowego w Banku Polskim najwiêksze znaczenie
mia³o dyskonto weksli. Zwi¹zane z tym by³o uruchomienie nowych oddzia³ów
Banku: £ódŸ (1865), W³oc³awek (1867), Lublin (1870), Kalisz i P³ock (1872), Radom
i Czêstochowa (1873), Jêdrzejów, £om¿a i Piotrków (1875). W tym okresie czysty
zysk Banku od kapita³u zak³adowego wynosi³ od 5 do 15% rocznie.
W 1870 r. Bank Polski utraci³ przywilej emisyjny, a w 1885 r. w³adze rosyjskie
podjê³y decyzjê o jego likwidacji. Zdecydowa³y o tym przes³anki polityczne, a nie
ekonomiczno-finansowe. Od wst¹pienia na tron Aleksandra III pog³êbia³ siê proces rusyfikacji. Wyrazem tego by³o przekszta³cenie Banku Polskiego w kantor
Banku Pañstwa.
Rz¹d Królestwa Polskiego oddawa³ w dzier¿awê prywatnym przedsiêbiorcom
monopole skarbowe, czêœæ podatków poœrednich, przedsiêbiorstwa przemys³owe.
Wielu w³aœcicieli domów bankowych tworzy³o swe fortuny zw³aszcza na dzier¿awie monopoli. W³aœcicielami domów bankowych i jednoczeœnie dzier¿awcami
byli: Leopold Kronenberg, Samuel Antoni Fraenkel, Maurycy Koniar, Piotr Steinkeller i inni.
Powsta³e w pierwszej po³owie XIX w. fortuny sta³y siê podstaw¹ wielkich interesów w budownictwie kolejowym w Cesarstwie Rosyjskim w drugiej po³owie
tego wieku.

Wielkie fortuny grynderów kolejowych 1860–1880 a narodziny
kapita³u finansowego
Za czasów panowania Miko³aja I kolejnictwo w Rosji rozwija³o siê bardzo powoli. Jedyn¹ powa¿niejsz¹ lini¹ by³a uruchomiona w 1851 r. droga ¿elazna ³¹cz¹ca
Petersburg z Moskw¹. Po przegranej przez Rosjê wojnie krymskiej z Turcj¹ i jej
aliantami (Angli¹ i Francj¹) Aleksander II doszed³ do wniosku, ¿e klêska wynika³a
g³ównie z niedostatecznego zaopatrzenia w materia³y wojenne wojsk rosyjskich
walcz¹cych na Krymie. Prymat interesów militarnych spowodowa³ powa¿n¹ ingerencjê pañstwa w budownictwo kolejowe.
Pañstwo wydawa³o koncesje na budowê linii kolejowych i zapewnia³o spó³kom
akcyjnym 5-procentow¹ dywidendê z tytu³u eksploatacji linii. Na 37 towarzystw,
które otrzyma³y koncesje, tylko 5 nie korzysta³o z gwarancji rz¹dowych. G³ówne
dochody spó³ek posiadaj¹cych koncesje wynika³y nie tyle z eksploatowania linii,
ile z samego procesu budowy. W sytuacji gdy rz¹d zatwierdza³ kosztorys budowy,
przedsiêbiorcy starali siê maksymalnie oszczêdzaæ na kosztach — do 50% wydatków inwestycyjnych. Choæ liniê uruchamiano w przewidzianym terminie, dla normalnej eksploatacji potrzebne by³y dodatkowe nak³ady inwestycyjne. Œrodki na
to czerpano ze skarbu pañstwa, który gwarantowa³ zyski spó³ek od momentu uruchomienia linii kolejowej.
Pañstwo rosyjskie zdobywa³o œrodki na finansowanie budownictwa kolejowego m.in. z emitowania obligacji po¿yczek kolejowych, lokowanych g³ównie na rynku angielskim i francuskim. D³ug rz¹du rosyjskiego powsta³y z tego tytu³u przekracza³ w 1881 r. 2 mld rubli, natomiast zad³u¿enie spó³ek kolejowych wobec skarbu z tytu³u uzyskanych zaliczek wynosi³o 500 mln rubli.
Przy emisji akcji spó³ki spekulacyjnie podbija³y ich kurs gie³dowy, a nastêpnie
siê ich pozbywa³y. Ta grynderska dzia³alnoœæ przynosi³a ogromne dochody, mimo
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¿e wobec korupcji panuj¹cej w Rosji uzyskanie koncesji powodowa³o koszty w postaci ³apówek, siêgaj¹ce nawet kilku milionów rubli.
W latach 80. rz¹d rosyjski zacz¹³ wykupywaæ prywatne linie kolejowe, a budowa nowych by³a finansowana ju¿ bezpoœrednio przez skarb pañstwa. Do wybuchu
I wojny œwiatowej w Kongresówce w rêkach prywatnych zosta³a jedynie Kolej
Fabryczno-£ódzka (d³ugoœci 27 km), zbudowana przez Blocha w 1866 r. Posiadacze
akcji Towarzystwa, eksploatuj¹cego tê liniê, otrzymywali 30-procentow¹ dywidendê.
Na budownictwie kolei w gruncie rzeczy wyros³y fortuny Leopolda Kronenberga, Jana Blocha i innych finansistów. Kapita³y zgromadzone t¹ drog¹ wielcy grynderzy kierowali do operacji pieniê¿nych, stwarzaj¹c podstawy nowoczesnej kapitalistycznej bankowoœci w Królestwie Polskim.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e w gruncie rzeczy wszystkie powa¿niejsze prywatne kapita³y
w Królestwie Polskim po 1815 r. powstawa³y dziêki przechwytywaniu œrodków
publicznych. Sk³ada³y siê na to: dzier¿awy monopoli skarbowych, nieœci¹galne
kredyty udzielone przez Bank Polski, budowa obiektów publicznych, na których
krocie zarabiali przedsiêbiorcy budowlani (np. ogromnym przedsiêwziêciem by³a
budowa Cytadeli Warszawskiej) i w koñcu inwestycje kolejowe. Skarb pañstwa
odgrywa³ w tym czasie rolê pompy, która œrodki pochodz¹ce z podatków t³oczy³a
do kieszeni finansistów.

Rozwój bankowoœci prywatnej
Przemiany gospodarcze, które dokonywa³y siê w drugiej po³owie XIX w. we
wszystkich trzech polskich prowincjach, stwarza³y mo¿liwoœci rozwoju nowoczesnej bankowoœci, a jednoczeœnie system bankowy stawa³ siê istotnym elementem
przyœpieszania rozwoju gospodarki.
Proces wyodrêbniania siê „handlu pieni¹dzem” od „handlu towarem” rozpocz¹³ siê w zasadzie w drugiej po³owie wieku, kiedy taka dzia³alnoœæ zaczê³a przynosiæ powa¿ne zyski. Niezbêdne do tego by³o z jednej strony istnienie wolnych
kapita³ów, które mog³y siê staæ Ÿród³em kredytu, a z drugiej — istnienie zapotrzebowania na kredyt w skali pozwalaj¹cej na funkcjonowanie samodzielnego banku. Takie kapita³y powstawa³y nie tylko dziêki dzier¿awom czy koncesjom, ale
tak¿e dziêki handlowi, zw³aszcza zagranicznemu.
K r ó l e s t w o P o l s k i e. Szczególne zas³ugi dla narodzin bankowoœci mieli
finansiœci ¿ydowscy, grupa najbardziej prê¿na o najwiêkszych zas³ugach dla rozwoju wielkich banków akcyjnych w drugiej po³owie XIX stulecia.
Do 1862 r., a wiêc do czasu równouprawnienia ¯ydów, na terenie Warszawy
powsta³o kilka znanych domów bankowych. W 1854 r. Mieczys³aw Epstein (syn
Hermana, prezesa Towarzystwa Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej) za³o¿y³ „Kantor
bankierski i interes komisowy i eksportowy” (w 1871 r. znajdzie siê on wœród
wspó³za³o¿ycieli Banku Dyskontowego S.A.). W 1856 dom bankowo-towarowy
zak³ada Juliusz Wertheim (wspó³pracownik L. Kronenberga), w 1857 r. powstaje
bank Wilhelma i Ludwika Landau, w 1860 r. dom bankowy otworzy³ wraz z bratem
Leon Goldfinger. Przed 1862 r. powsta³y jeszcze: bank Leona Goldstanda (w 1871
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roku do³¹czy on do wspó³za³o¿ycieli Banku Dyskontowego), bank Ludwika Starkmana i dom bankowy Jana Blocha. Dzia³alnoœæ bankiersk¹ kontynuowali Matjas
Rosen i Leopold Kronenberg, którzy dom bankowy za³o¿yli ju¿ w 1848 r.4
W pracy pt. Wykaz ludnoœci Warszawy wed³ug profesji i zatrudnienia za rok 1862
podano, ¿e 519 w³aœcicieli zak³adów zajmowa³o siê kredytem i prowadzeniem
kantorów, z czego 397 stanowili ¯ydzi. W £odzi w tym samym czasie tylko siedem
osób prowadzi³o tak¹ dzia³alnoœæ, z tego cztery to byli ¯ydzi5. Wskazuje to na jeszcze ci¹gle nik³e, poza Warszaw¹, wyodrêbnianie siê czynnoœci czysto bankowych
(dominowa³ typ lichwiarza, który swój „bank” mieœci³ w kieszeni, a za ksiêgi wystarcza³ mu notes). Nieprzypadkowo wiêc w³aœnie w Warszawie rozwinie siê nowoczesna dzia³alnoœæ bankierska. Po 1862 r. w Warszawie z 26 wiêkszych banków
prywatnych 18 nale¿a³o do ¯ydów b¹dŸ osób pochodzenia ¿ydowskiego, w pozosta³ych zaœ miastach Królestwa Polskiego — na 21 domów bankowych a¿ 19 by³o w³asnoœci¹ ¯ydów6.
Podczas kryzysu gospodarczego lat 70. wiele domów bankowych zbankrutowa³o, inne zosta³y przejête lub po³¹czy³y siê z bankami akcyjnymi. Te ostatnie zaczê³y powstawaæ na pocz¹tku lat 70. XIX w. Nale¿a³y do nich: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Handlowy w £odzi S.A. i Bank Dyskontowy S.A. w Warszawie.
Ze starych banków rodzinnych osta³y siê: bank Natansonów (1866) i dom bankowy
W. Landau (1857), który sta³ siê podstaw¹ utworzonego w 1914 r. banku akcyjnego
Bank Handlowy Wilhelma Landau.
Drugim oœrodkiem przemys³owym, w którym dosz³o do znacz¹cego rozwoju
bankierstwa, by³a £ódŸ. Podobnie jak w Warszawie banki zak³adane by³y przez
finansistów, g³ównie ¿ydowskiego pochodzenia. W 1872 r. powo³ano Bank Handlowy S.A. W tym samym roku dziêki inspiracji miejscowych sfer przemys³owych
utworzono Towarzystwo Kredytowe udzielaj¹ce d³ugoterminowych po¿yczek na
budowê domów, a w 1897 r. £ódzkie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu7.
W koñcu wieku kredyt sta³ siê istotnym elementem rozwoju produkcji fabrycznej Królestwa i u³atwiania jej zbytu zarówno w kraju, jak i na rynkach wschodnich. Korzystano równie¿ z kredytów i po¿yczek uzyskiwanych od bankierów zagranicznych. Obok banków polskich, w Królestwie Polskim dzia³a³y równie¿ banki
obce, np. cztery banki rosyjskie mia³y 10 oddzia³ów. Odgrywa³y one pewn¹ rolê
przy kredytowaniu wywozu wyrobów przemys³owych na rynki wschodnie, dziêki
licznym oddzia³om i filiom na terenie Cesarstwa.
Z a b ó r p r u s k i. Na terenie zaboru pruskiego dzia³a³a przede wszystkim bankowoœæ niemiecka. Aktywnoœæ polskich sfer gospodarczych polega³a na tworzeniu
polskich banków i spó³ek kredytowych, tzw. banków ludowych. W 1886 r. powo³ano ich centralê — Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Sta³ siê on najwiêkszym polskim bankiem w Wielkopolsce i na Pomorzu.
4

I. Schiper, Dzieje…, op. cit., s. 478.
Tam¿e, s. 472–476.
6
S. A. Kempner, Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej, t. 1, Warszawa 1920, s. 76.
7
Szerzej: K. Badziak, Instytucje finansowo-kredytowe w £odzi do I wojny œwiatowej, „Rocznik
£ódzki” t. XXIII/XXV, 1977, s. 97–103.
5
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Oprócz banków zwi¹zkowych, sfery gospodarcze uczestniczy³y w tworzeniu
banków prywatnych. Pierwszym by³ Bank Przemys³owców sp. z o.o. powsta³y
w 1861 r. (funkcjonowa³ do I wojny œwiatowej) i obs³ugiwa³ g³ównie polskie kupiectwo. Drugim — za³o¿onym przez ziemian wielkopolskich w 1862 r. — by³ Tellus. Bank Kwilecki Potocki i Ska powsta³ w 1870 r. i zwi¹zany by³ tak¿e ze sferami
ziemiañskimi Wielkopolski. Bank W³oœciañski S.A. za³o¿ony w 1872 r. mia³ na celu
obs³ugê kredytow¹ gospodarstw ch³opskich.
W porównaniu z Królestwem Polskim w zaborze pruskim nieporównanie
mniejszy by³ udzia³ ¯ydów. W 1895 r. wœród 248 osób zajmuj¹cych siê obrotem
pieniê¿nym w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim by³o jedynie 45 ¯ydów. W bankowoœci koñca XIX wieku i pocz¹tków XX wieku znane by³y: poznañska rodzina
Salomonsohnów, a w Bydgoszczy — Aronsohnów i Friedlanderów8.
W zaborze pruskim finansowanie wielkiego przemys³u i handlu dokonywane
by³o za poœrednictwem niemieckiego systemu kredytowego (oprócz oddzia³ów
banków niemieckich powa¿n¹ rolê odgrywa³ Bank Wschodni dla Handlu i Przemys³u). Niewielkie znaczenie polskich prywatnych instytucji kredytowych obs³uguj¹cych przemys³ wynika³o z dwóch powodów: s³aboœci kapita³owej istniej¹cych
banków oraz braku wiêkszych przedsiêbiorstw przemys³owych w rêkach polskich
(poza przetwórstwem rolno-spo¿ywczym znajduj¹cym siê w dobrach ziemskich)
i obs³ugiwanych przez banki nale¿¹ce do ziemian. Wyj¹tkiem by³ tu zak³ad wytwarzaj¹cy narzêdzia rolnicze H. Cegielskiego w Poznaniu.
Warto dodaæ, ¿e po powstaniu Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej nieomal
wszystkie polskie instytucje kredytowe uzna³y za swój zasadniczy cel utrzymanie
polskiego stanu posiadania w rolnictwie. Dotyczy³o to zarówno du¿ych dóbr ziemskich, jak i gospodarstw w³oœciañskich. Trzeba uznaæ, ¿e owe instytucje realizowa³y te zamierzenia skutecznie i pomimo znacznych œrodków przeznaczonych
przez Komisjê Kolonizacyjn¹ na wykup ziemi z r¹k polskich oraz restrykcji administracyjno-prawnych, stan posiadania ziemi w rêkach polskich utrzymywa³ siê
na tym samym poziomie, a w niektórych powiatach siê zwiêkszy³. Na skutek polityki Komisji Kolonizacyjnej wzrasta³a cena ziemi, z czego korzystali tak¿e niemieccy jej posiadacze sprzedaj¹c j¹ na korzystnych warunkach. By³o to tzw. zjawisko Ostflucht — wycofywania siê z terenów wschodnich do wy¿ej rozwiniêtych
gospodarczo obszarów zachodnich Niemiec.
G a l i c j a. Podobnie jak we wszystkich prowincjach polskich kapita³y zakumulowane w handlu zaczê³y byæ stopniowo kierowane do przemys³u i bankierstwa.
W po³owie XIX wieku znacz¹cy udzia³ w ich rozwoju mia³y — ca³kowicie spolonizowane — krakowskie rodziny pochodzenia niemieckiego: Hahnowie, Kirchmayerowie, Helclowie, Wolffowie, Steinkellerowie9.
W 1867 r. konstytucja austriacka znios³a ostatecznie przepisy ograniczaj¹ce ¯ydom swobodê wyboru miejsca osiedlenia siê, zarobkowania i udzia³u w ¿yciu publicznym. Dziêki temu zwiêkszy³ siê ich udzia³ w bankowoœci galicyjskiej. Najbardziej znanym, a jednoczeœnie uznawanym za najwiêkszy w tej prowincji by³ Dom
8

I. Schiper, Dzieje…, op. cit., s. 548–550.
W. Najdus, Wzorzec galicyjskiego przemys³owca, w: Image przedsiêbiorcy gospodarczego w Polsce,
pod red. R. Ko³odziejczyka, Warszawa 1993, s. 89–90.
9
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Handlowy „Natanson i Kallir” dzia³aj¹cy w Brodach10. We Lwowie najwiêkszy by³
dom bankowy Horowitzów — utrzymuj¹cy kontakty z bankiem Rotschildów
w Wiedniu. Józef Koliszer by³ jednym z inicjatorów za³o¿enia we Lwowie Akcyjnego Banku Hipotecznego (1867), pierwszego banku akcyjnego Galicji.
W latach 1867–1870 powsta³y tam kolejne 4 banki akcyjne. Czynnikiem sprzyjaj¹cym by³o zniesienie w 1868 r. prawnego ograniczenia wysokoœci odsetek od
udzielanych kredytów. Od tego czasu znacznie wzros³o oprocentowanie. W³aœnie
to mia³o wp³yw na zwiêkszenie liczby domów bankowych11.
W Galicji wiêkszoœæ miejscowych banków uzale¿niona by³a od banków wiedeñskich i czeskich, w których rêkach znajdowa³y siê pokaŸne pakiety ich akcji. Z 27
oddzia³ów banków austriackich i czeskich, 20 mia³o swoje centrale w Wiedniu.
Mia³o to pewne znaczenie dla opanowania rynków galicyjskich przez przemys³
austriacki i czeski.
Kryzys bankowy 1873 r. doprowadzi³ do upadku wielu prywatnych domów bankowych i banków akcyjnych. Upad³ poznañski Tellus oraz trzy galicyjskie banki
akcyjne — utrzyma³ siê jedynie Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie. Nie upad³
natomiast ¿aden z za³o¿onych na pocz¹tku lat 70. banków akcyjnych Królestwa
Polskiego, na co wp³yw mog³y mieæ obowi¹zuj¹ce tam przepisy prawne.
W imperium rosyjskim, a wiêc i w Królestwie Polskim, obowi¹zywa³a ustawa,
zawieraj¹ca szereg przepisów krêpuj¹cych dzia³alnoœæ banków akcyjnych. Do za³o¿enia banku wymagano posiadania koncesji, a jej uzyskanie by³o trudne. W tym
celu czêsto zapraszano do rad nadzorczych osoby wp³ywowe, pochodz¹ce z arystokracji b¹dŸ rosyjskiej biurokracji. Kapita³ akcyjny musia³ siê mieœciæ w granicach 0,5 do 5 mln rubli (tj. 1,33 do 13,3 mln franków w z³ocie), pogotowie kasowe
nie mog³o spadaæ poni¿ej 10% zobowi¹zañ. Zobowi¹zania nie mog³y przekraczaæ
5-krotnej wysokoœci kapita³u w³asnego. Jedna trzecia kapita³u rezerwowego musia³a byæ lokowana w papierach pañstwowych.
O wiele bardziej liberalna by³a austriacka ustawa bankowa. Koncesje by³y
wymagane, lecz uzyskiwano je bez trudu. Dopuszczano do dzia³alnoœci banki prowadz¹ce zarówno operacje krótko-, jak i d³ugoterminowe, co by³o zakazane
w ustawie rosyjskiej. Najbardziej liberalne by³o niemieckie prawo bankowe.
W przededniu I wojny œwiatowej na ziemiach polskich dzia³a³o 28 du¿ych prywatnych banków akcyjnych, których kapita³ w³asny siêga³ powy¿ej pó³ miliona
franków w z³ocie. Informacje o nich przedstawia tabela 1. W celu uzyskania porównywalnych danych, kapita³y zak³adowe liczone w markach, rublach lub koronach przeliczyliœmy na franki w z³ocie12. Z³oty frank, który traktujemy jako wspól10
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Brody otrzyma³y status wolnego miasta handlowego.
W 1877 r. zniesiono ten przywilej. Natomiast Brody sta³y siê w 1874 r. jedyn¹ stacj¹ graniczn¹ ³¹cz¹c¹
sieæ kolejow¹ rosyjsk¹ i austriack¹. Rola Brodów z punktu widzenia gospodarczego by³a nie mniejsza
ni¿ Krakowa i Lwowa. Mo¿na tu dodaæ, ¿e tylko te trzy miasta Galicji mia³y odrêbn¹ kuriê wyborcz¹
do parlamentu wiedeñskiego.
11
Niektóre s¹dy uznawa³y za dopuszczaln¹ wysokoœæ oprocentowania 24% w stosunku rocznym,
inne 6%.
12
W Niemczech po wprowadzeniu monometalizmu z³otego od 1875 r. marka zawiera³a 0,3384 grama z³ota. W Austrii wprowadzono monometalizm z³oty w 1892 r., ale wszed³ on w ¿ycie dopiero w 1900
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ny mianownik, zawiera³ 0,29 gramów z³ota (z 1 kg z³ota wybijano 3444 franki). Dlatego przyjête relacje parytetowe kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: 1 frank w z³ocie =
0,3746 rubla = 0,8569 marki niemieckiej = 0,9006 korony austriackiej = 0,1926
dolara USA.

Tabela 1.
Najwiêksze prywatne banki polskie w przededniu I wojny œwiatowej (wed³ug roku za³o¿enia).
Nazwa banku

Siedziba

Rok za³o¿enia

Kapita³ w³asny w mln franków
1912–1914

zabór rosyjski
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa

1870

84,5

Bank Dyskontowy Warszawski S.A.

Warszawa

1871

41,6

Wileñski Bank Ziemski S.A.

Wilno

1872

54,0

Bank Handlowy w £odzi S.A.

£ódŸ

1872

41,1

Wileñski Prywatny Bank Handlowy S.A.

Wilno

1873

7,6

£ódzki Bank Kupiecki S.A.

£ódŸ

1897

15,2

Bank Handlowy w Bia³ymstoku S.A.

Bia³ystok

1897

5,9

Bank Przemys³owy Warszawski S.A.

Warszawa

1910

8,2
1,2

Bank dla Handlu i Przemys³u S.A.

Warszawa

1910

Bank Towarzystw Spó³dzielczych S.A.

Warszawa

1910

5,3

Bank Zachodni S.A.

Warszawa

1913

21,1

Bank Handlowy W. Landau S.A.

Warszawa

1914

13,5
10,4

zabór pruski
Bank Przemys³owców sp. z o.o.

Poznañ

1861

Bank Kwilecki, Potocki i Ska S.A.

Poznañ

1870

1,6

Bank W³oœciañski S.A.

Poznañ

1872

2,2

Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych S.A.

Poznañ

1886

8,8

Bank Ziemski S.A.

Poznañ

1886

5,5

Posener Landwirtchaftlische Bank AG

Poznañ

1890

3,3

Bank Dyskontowy S.A.

Bydgoszcz

1914

0,5

Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny S.A.

Lwów

1867

36,6

Galicyjski Bank dla Handlu i Przemys³u
S.A.

Kraków

1869

4,9

Galicja

Bielsko-Bialski Bank Dyskontowy S.A.

Bielsko-Bia³a

1893

5,5

Akcyjny Bank Zwi¹zkowy S.A.

Lwów

1902

3,0

Bank Przemys³owy dla Galicji S.A.

Lwów

1910

12,2

Galicyjski Ziemski Bank Kredytowy S.A.

Lwów

1910

3,7

Ziemski Bank Hipoteczny S.A.

Lwów

1910

1,2

Galicyjski Bank Ludowy S.A.

Lwów

1911

2,4

Galicyjski Bank Kupiecki S.A.

Lwów

1913

1,2

ród³o: W. Morawski, S³ownik historyczny bankowoœci polskiej do 1939 r., Warszawa 1998, s. 18–19.
roku — jedna korona zawiera³a 0,322 grama z³ota. Monometalizm z³oty w Rosji wprowadzono w 1898
roku i rubel zawiera³ 0,774 grama z³ota. W USA wprowadzono dolara opartego na z³ocie w 1900 r.,
zawiera³ on 1,505 grama z³ota.
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W przededniu I wojny œwiatowej w zaborze rosyjskim dzia³a³o 12 banków
akcyjnych o kapitale w³asnym (akcyjnym i rezerwowym) oko³o 300 mln franków
w z³ocie, w zaborze pruskim — 7 banków z kapita³em oko³o 32 mln franków i w zaborze austriackim — 9 banków z kapita³em 70 mln franków. Liczby dotycz¹ tylko
tych banków, których siedziby znajdowa³y siê na ziemiach polskich, a wiêc nie
obejmuj¹ oddzia³ów banków niemieckich, rosyjskich czy austriackich, których
centrale by³y poza ziemiami polskimi. Ranking 10 z nich, wed³ug sumy bilansowej, przedstawia tabela 2.

Tabela 2.
Dziesiêæ najwiêkszych prywatnych banków w Królestwie Polskim, w zaborze pruskim i Galicji
w 1913 r. Stan w koñcu roku — w mln franków w z³ocie
Nazwa banku

Kapita³ w³asny

Kredyty
krótkoterminowe

Wk³ady

Suma
bilansowa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

84,2

150,7

297,9

580

Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny S.A.

34,4

75,7

56,9

323

Bank Handlowy w £odzi S.A.

41,6

58,7

67,2

173

Bank Dyskontowy Warszawski S.A.

41,9

40,5

53,3

107

Bank Handlowy W. Landau S.A.*

13,3

56,3

38,1

106

Bank Zachodni S.A.

20,7

51,5

27,7

74

£ódzki Bank Kupiecki S.A.

15,2

30,9

18,1

65

9,3

48,9

50,1

62

Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych S.A.
Bank Przemys³owców sp. z o.o.

11,0

47,4

41,5

55

Bank Przemys³owy dla Galicji S.A.

11,3

37,1

31,6

43

* Od 1857 r. jako dom bankowy, w 1914 r. przekszta³cony w spó³kê akcyjn¹. Stan w koñcu 1914.
ród³o: Bank Polski 1828–1929, Warszawa 1928, s. 142–145.

Banki publiczne
K r ó l e s t w o P o l s k i e. Bank Polski w 1870 r. utraci³ przywilej emisyjny,
w 1886 r. zosta³ przekszta³cony w kantor rosyjskiego Banku Pañstwa, a jego dotychczasowe interesy uleg³y likwidacji.
Rosyjski Bank Pañstwa (za³o¿ony w 1860 r.), jak sama nazwa wskazuje, by³
w³asnoœci¹ pañstwow¹. Na terenie Królestwa posiada³ 10 oddzia³ów, ponadto niektóre czynnoœci bankowe wykonywa³o z jego upowa¿nienia 78 kas skarbowych.
Oddzia³y i kasy podlega³y centrali w Petersburgu. W latach 1906–1913 powa¿nie
wzros³y jego obroty na terenie Królestwa: wk³ady i rachunki bie¿¹ce z 487,6 mln
rubli do 1194 mln rubli, po¿yczki ze 147 mln rubli do 438,7 mln rubli, bezpoœrednie
dyskonto weksli z 87,2 mln rubli do 168,7 mln rubli. Najwa¿niejsze operacje czynne oddzia³ów na terenie Królestwa to dyskonto weksli. W 1913 r. udzielone kredyty (na dyskonto, redyskonto i rachunki bie¿¹ce zabezpieczone wekslami) wynios³y
384,3 mln rubli, z czego na Warszawê i £ódŸ przypada³o 82%. Niemniej dzia³alnoœæ kredytowa na terenie Królestwa w sferze kredytu krótkoterminowego nie by³a znacz¹ca — kredyt dyskontowy i lombardowy stanowi³ oko³o 7% ogólnych operacji tego typu na terenie ca³ego Imperium.
Rosyjsk¹ Pañstwow¹ Kasê Oszczêdnoœci za³o¿ono w 1862 r. Na terenie Królestwa Polskiego Kasa ta rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1885 r., a jej placówki dzia³a³y
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przy oddzia³ach Banku Pañstwa, izbach skarbowych, urzêdach pocztowych (na pocz¹tku 1914 r. liczba placówek wynosi³a 608, w tym 182 kasy centralne, 421 przy
urzêdach pocztowych i 5 kas fabrycznych). Dysponowa³a wk³adami w wysokoœci
75,5 mln rubli, a oszczêdnoœci na jednego deponenta wynosi³y 170 rubli. Oprocentowanie wk³adów wynosi³o 3%. Nie prowadzi³a ¿adnych czynnych operacji bankowych, a œrodki lokowa³a w ró¿nych papierach wartoœciowych gwarantowanych
przez pañstwo.
Oprócz placówek Pañstwowej Kasy Oszczêdnoœci, w Królestwie Polskim dzia³a³y gminne kasy siêgaj¹ce swoj¹ histori¹ do 1843 r. W 1910 r. by³o ich 1360. Oparte
by³y na solidarnej odpowiedzialnoœci wszystkich cz³onków gminy i zarz¹dzane
przez wójtów, a po 1904 r. przez osoby pochodz¹ce z wyboru. Udziela³y niewielkich po¿yczek krótkoterminowych, w zale¿noœci od stanu posiadania po¿yczkobiorcy, na przyk³ad: cz³onkowie gminy maj¹cy mniej ni¿ 3 morgi (1 morga = 0,56
ha) mogli po¿yczaæ nie wiêcej ni¿ 8 rubli, podczas gdy posiadaj¹cy wiêcej ni¿ 3
morgi — 60 rubli. PóŸniej te kwoty i limity uleg³y zmianie. W 1910 r. kapita³ w³asny
oraz wysokoœæ wk³adów wynosi³y 67 mln rubli, natomiast po¿yczki 38 mln rubli.
Z a b ó r p r u s k i. Bank Rzeszy (za³o¿ony w 1875 r.) powsta³ na gruncie ró¿nych
krajowych banków emisyjnych. By³ spó³k¹ akcyjn¹, jednak dyrekcjê mianowa³
rz¹d. W polskim ¿yciu gospodarczym nie odgrywa³ prawie ¿adnej roli. Warto natomiast wspomnieæ o Banku Rentowym w Poznaniu, utworzonym w 1850 r., który
w latach 1850–1858 finansowa³ reformê uw³aszczeniow¹. Pod koniec XIX wieku
opiera³ siê g³ównie na emisji listów zastawnych.
W dzielnicy pruskiej kasy oszczêdnoœci zak³adane by³y przez rz¹d, powiaty
i gminy. Podlega³y kontroli w³adz pañstwowych. W Poznañskiem i na Pomorzu
Gdañskim przed I wojn¹ œwiatow¹ by³o 147 kas oszczêdnoœci z 522 oddzia³ami.
W kasach prowadzono 657 tys. ksi¹¿eczek, na których wk³ady wynios³y ³¹cznie 608
mln marek. By³y one lokowane na hipotekach, w papierach procentowych oraz
w po¿yczkach udzielanych instytucjom publicznym. Ich portfel wekslowy nie
przekracza³ 10% operacji.
G a l i c j a. Bank Austro-Wêgierski by³ spó³k¹ akcyjn¹. W jego polityce istotn¹
rolê odgrywa³o pañstwo i dlatego zaliczany by³ do banków publicznych. Utworzony zosta³ w 1878 r. na gruncie dawnego Austriackiego Banku Narodowego (1816).
Kierowa³ nim gubernator mianowany przez cesarza. Jego rola w operacjach kredytowych na terenie Galicji by³a du¿a: przy dyskoncie weksli udzia³ w rynku stanowi³ 5%, przy kredycie lombardowym — oko³o 25%, a przy d³ugoterminowym hipotecznym — 50% ogó³u tego typu kredytów.
Z publicznych instytucji kredytowych do najwa¿niejszych nale¿a³ Bank Krajowy. By³a to centralna instytucja kredytowa Galicji. Kapita³ za³o¿ycielski pochodzi³ z doœæ skromnej dotacji, która na pocz¹tku wynosi³a 2 mln koron austriackich,
a w 1913 r. wzros³a do 23 mln koron. Bank emitowa³ obligacje, których kwoty dosz³y do 344 mln koron w 1913 r., a wk³ady do 73 mln koron. W sumie przed I wojn¹
œwiatow¹ operowa³ kwot¹ blisko 0,5 mld koron.
Do instytucji publicznych w Galicji zaliczyæ mo¿na tak¿e kasy oszczêdnoœci.
Mog³y byæ zak³adane przez stowarzyszenia, powiaty i gminy wiejskie. W 1902 r.
nast¹pi³o ich po³¹czenie w zwi¹zek rewizyjny. W 1912 r. dzia³a³y 53 kasy, liczba
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ksi¹¿eczek oszczêdnoœciowych dosz³a do 332 tys., a wk³ady — do 324 mln koron.
Do pozycji aktywnych kas mo¿na zaliczyæ udzielanie po¿yczek hipotecznych i komunalnych oraz dyskonto weksli. Oprocentowanie po¿yczek hipotecznych wynosi³o do 1,5%, dyskonto weksli — do 2%, a kredytu lombardowego — 2,5%.
We wszystkich prowincjach szczególny charakter mia³y Towarzystwa Kredytowe
Ziemskie (TKZ), bêd¹ce zrzeszeniami d³u¿ników powsta³ymi z inicjatywy rz¹du. Kredyty, których udziela³y one swoim cz³onkom, mia³y postaæ listów zastawnych.
W Poznaniu w 1821 r. z inicjatywy polskiej powsta³o Ziemstwo Kredytowe.
W 1857 r. nie otrzyma³o ono prawa kolejnej emisji listów zastawnych, a w 1877 r.
zosta³o zlikwidowane. Przyczyn¹ zaistnia³ej sytuacji by³o za³o¿enie w 1857 r. Niemieckiego Towarzystwa Kredytowego, nadzorowanego przez w³adze. Udziela³o
ono kredytów tym gospodarstwom rolnym, których wartoœæ przekracza³a 6 tys. marek (potem kwota ta by³a zmieniana). Na pocz¹tku XX wieku wartoœæ listów zastawnych Towarzystwa, bêd¹cych w obiegu wynosi³a 307 mln marek.
W Prusach pod koniec XIX w. ziemstwa kredytowe zak³ada³y w³asne banki do
prowadzenia kredytu krótkoterminowego. W Poznaniu bank taki powsta³ w 1890 r.
W Królestwie Polskim TKZ powsta³o w 1825 r. Na skutek wprowadzenia nowego statutu od 1869 r. wzros³o uzale¿nienie TKZ od w³adz pañstwowych — nawet
terminy zebrañ musia³y byæ ustalane w porozumieniu z w³adzami administracyjnymi. Od 1871 r. z kredytów TKZ mog³y tak¿e korzystaæ gospodarstwa w³oœciañskie, jeœli posiada³y co najmniej 60 mórg obszaru opisanych w ksiêgach wieczystych. Pod koniec stulecia warunki te z³agodzono, lecz do wybuchu I wojny œwiatowej udzielono po¿yczek jedynie 1500 gospodarstwom w³oœciañskim. W przededniu I wojny œwiatowej obieg listów zastawnych wynosi³ oko³o 180 mln rubli.
Galicyjskie Ziemstwo Kredytowe powsta³o w 1841 r. pod nazw¹ Galicyjski Stanowy Instytut Kredytowy we Lwowie, a w 1869 r. przekszta³ci³o siê w Galicyjskie
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. W przededniu I wojny œwiatowej obieg listów
zastawnych wynosi³ 266 mln koron. Towarzystwo nie udziela³o kredytu ch³opom.
Zajmowa³ siê tym powsta³y w 1868 r. Zak³ad Kredytowy W³oœciañski. Na skutek
niew³aœciwej polityki kredytowej zak³ad ten straci³ p³ynnoœæ i w 1884 r. przeszed³
w stan likwidacji. Podobne by³y losy za³o¿onego w 1873 r. Ogólnego Zak³adu Rolniczo-Kredytowego dla Galicji i Bukowiny, który uleg³ likwidacji w 1889 r., oraz
zak³adu kredytowego, który powsta³ w Krakowie w 1882 r. i zosta³ zlikwidowany
w 1889 r.
Podobny charakter mia³y miejskie towarzystwa kredytowe. W Warszawie
utworzono je w 1870 r. Powstanie takiej instytucji wymaga³o zgody organów pañstwowych i dopiero od 1900 r. wszystkie miasta gubernialne Królestwa Polskiego
i dwa miasta powiatowe uzyska³y pozwolenie na za³o¿enie towarzystw. W przededniu I wojny œwiatowej obieg listów zastawnych towarzystw miejskich Królestwa wynosi³ 208 mln rubli, z tego na towarzystwo warszawskie przypada³o 152 mln.
W pozosta³ych polskich prowincjach nie by³o takich instytucji kredytowych.
Ich funkcje spe³nia³y akcyjne banki hipoteczne.
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Kasy spó³dzielcze
K r ó l e s t w o P o l s k i e. Najstarsz¹ spó³dzielcz¹ organizacj¹ kredytow¹ by³a
za³o¿ona w 1870 r. (na podstawie ustawy z 1869 r.) Kasa Po¿yczkowa Przemys³owców Warszawy. W 1910 r. by³o ju¿ piêæ takich kas w miastach gubernialnych.
Obs³ugiwa³y one drobny przemys³ i handel. Liczy³y oko³o 25 tys. cz³onków i dysponowa³y wk³adami wartoœci 15,2 mln rubli. Operacje polega³y g³ównie na udzielaniu krótkoterminowych po¿yczek cz³onkom kas.
Inn¹ form¹ spó³dzielcz¹ by³y towarzystwa wzajemnego kredytu, które zaspokaja³y potrzeby œrednio zamo¿nej ludnoœci miejskiej. W 1911 r. by³o 65 towarzystw,
skupia³y one 36 tys. cz³onków, a wk³ady siêga³y 50 mln rubli.
Typow¹ instytucj¹ spó³dzielcz¹ by³y towarzystwa po¿yczkowo-oszczêdnoœciowe wzorowane na stowarzyszeniach zak³adanych przez F. H. Schultzego13. Opiera³y sw¹ dzia³alnoœæ na ustawie z 1904 r. W 1910 r. dzia³a³o 408 towarzystw, które
skupia³y 248 tys. cz³onków, a wk³ady wynosi³y 30 mln rubli.
Nieco póŸniej zaczê³y powstawaæ spó³dzielnie oszczêdnoœciowo-po¿yczkowe
pod nazw¹ towarzystw kredytowych przeznaczone dla ludnoœci ch³opskiej. Wzorowane by³y na spó³dzielniach F. W. Raiffeisena14. W 1910 r. by³y 42 towarzystwa, do
których nale¿a³o 37 tys. cz³onków, a wk³ady siêga³y 3,5 mln rubli15. Podstaw¹ prawn¹ by³a ustawa z 1904 r.
Dla wymienionych instytucji spó³dzielczych powa¿n¹ konkurencjê stanowi³y
kasy gminne oraz Pañstwowa Kasa Oszczêdnoœci.
Z a b ó r p r u s k i. W Wielkopolsce i na Pomorzu Gdañskim spó³dzielczoœæ kredytowa zaczê³a siê rozwijaæ ju¿ w latach 60. Opiera³a siê na ustawie z 1868 r.
W 1874 r. istnia³o 48 spó³ek, licz¹cych 8 tys. cz³onków i dysponuj¹cych 3 mln marek wk³adów. W 1910 r. liczba spó³ek wzros³a do 185, liczba cz³onków do 108 tys.,
a kwota wk³adów do 192 mln marek. Podejmowa³y one dzia³alnoœæ konkurencyjn¹
wobec niemieckich miejskich i powiatowych kas oszczêdnoœciowych.
Wszystkie spó³dzielnie kredytowe opiera³y siê na systemie F. H. Schultzego.
Wœród cz³onków dominowali rolnicy — 68%, rzemieœlnicy i drobni przemys³owcy
stanowili 21% oraz 11% inni. Celem spó³dzielni by³o przede wszystkim uniezale¿nienie swych cz³onków od lichwy, gdzie odsetki dochodzi³y do kilkudziesiêciu
procent rocznie. W 1912 r. w spó³dzielniach dominowa³y po¿yczki 5-procentowe.
Rozwój spó³dzielczoœci w Wielkopolsce mia³ wp³yw tak¿e na jej rozwój na Œl¹sku, gdzie obejmowa³y one g³ównie ludnoœæ polsk¹. Centrala finansowa spó³ek
œl¹skich znajdowa³a siê w Poznaniu. Nieliczne placówki polskiej spó³dzielczoœci
13

F. H. Schultze (1808–1883) — za³o¿yciel spó³dzielni kredytowych (tzw. typ spó³dzielni Schultzego
z Delitsch), tworzonych przez zamo¿nych rolników i mieszczan i zlokalizowanych w miastach. Kapita³
stanowi³y g³ównie udzia³y cz³onków. Opiera³y siê na zasadzie solidaryzmu spo³ecznego. Gromadzi³y
wk³ady oszczêdnoœciowe cz³onków i udziela³y im tanich kredytów.
14
F. W. Raiffeisen (1818–1888) — pionier œwiatowego ruchu spó³dzielczego. By³ za³o¿ycielem
pierwszej kasy po¿yczkowej, przeznaczonej dla drobnych rolników. Spó³dzielnie te dzia³a³y na obszarze wsi, gminy b¹dŸ parafii opieraj¹c siê na wzajemnej znajomoœci cz³onków. Istnia³y kasy bezudzia³owe b¹dŸ niskoudzia³owe. Œrodki na po¿yczki czerpa³y g³ównie z lokat oszczêdnoœciowych cz³onków.
Obowi¹zywa³a w nich zasada „miejscowy pieni¹dz na miejscowe potrzeby”.
15
Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzglêdnieniem innych ziem polskich. Rok 1915, Warszawa 1916, s. 266–278.
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mo¿na by³o spotkaæ w Niemczech Zachodnich, gdzie dzia³a³y wœród polskiej emigracji.
G a l i c j a. W latach 70. w zaborze austriackim zaczê³y powstawaæ stowarzyszenia kredytowe systemu F. H. Schultzego, zarówno w miastach, jak i na wsi. W 1910
roku by³o 1337 stowarzyszeñ, 868 tys. cz³onków, wk³ady siêga³y 253 mln koron.
Nieco póŸniej zaczê³y powstawaæ wiejskie spó³ki oparte na wzorach F. W. Raiffeisena. Za twórcê „spó³ek oszczêdnoœci i po¿yczek” uwa¿a siê Franciszka Stefczyka. Ich rozwój przypad³ na pocz¹tek XX wieku. W 1910 r. by³o 1089 spó³ek licz¹cych 224 tys. cz³onków, a wk³ady dochodzi³y do 42 mln koron. Oba typy spó³ek galicyjskich dzia³a³y na podstawie ustawy z 1873 r.
Podsumowaniem dzia³alnoœci spó³dzielni kredytowych typu Schultzego i Raiffeisena w polskich prowincjach jest poni¿sza tabela:

Tabela 3.
Stan kooperatyw kredytowych w trzech zaborach w 1910 r.
Wyszczególnienie

Królestwo
Polskie

Poznañskie
i Prusy Zachodnie

Galicja

Razem

Liczba instytucji

450

185

2426

3061

Liczba cz³onków w tys.

285

108

1093

1486

Przeciêtna liczba cz³onków na 1 spó³kê

634

582

450

485

9699,7

14 053,9

37 638,0

61 391,6

33

130

34

41

33 926,6

90 308,3

117 995,5

242 230,4

118

838

107

162

37 438,4

97 386,1

204 049,8

338 874,3

131

904

186

228

Kapita³y w³asne
— w tys. rubli
— na 1 cz³onka w rublach
Wk³ady oszczêdnoœciowe
— w tys. rubli
— na 1 cz³onka w rublach
Stan udzielonych po¿yczek
— w tys. rubli
— na 1 cz³onka w rublach

ród³o: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzglêdnieniem innych ziem polskich. Rok 1915,
Warszawa 1916, s. 288.

Najgêstsz¹ sieæ spó³dzielni mia³a Galicja, gdzie 1 spó³ka przypada³a na 3310
mieszkañców tej prowincji, najrzadsz¹ — Królestwo Polskie — 1 spó³ka przypada³a na 27 720 mieszkañców. W zaborze pruskim 1 spó³ka przypada³a na 10 150
mieszkañców narodowoœci polskiej (wszystkie podane w tabeli liczby dotycz¹ spó³ek zak³adanych przez Polaków). Mo¿na s¹dziæ, ¿e opóŸnienie spó³dzielczoœci kredytowej w Królestwie Polskim wynika³o z faktu, i¿ regulacje prawne powsta³y
dopiero w 1904 r.
Wk³ady oszczêdnoœciowe traktuje siê czêsto jako wyraz poziomu dochodów
spo³eczeñstwa. Najwy¿szy poziom oszczêdnoœci na 1 cz³onka by³ w zaborze pruskim i wynosi³ 838 rubli, podczas gdy w Królestwie i Galicji przekracza³ jedynie
100 rubli. Wydaje siê, ¿e odpowiada³o to podkreœlanym przez historyków ró¿nicom w poziomie gospodarczym tych prowincji, a zw³aszcza wsi.
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Bankowoœæ w przededniu I wojny œwiatowej

Podsumowanie informacji, dotycz¹cych dzia³alnoœci ró¿nych polskich instytucji kredytowych zawiera tabela 4.

Tabela 4.
Kredyty udzielone na obszarze przysz³ego pañstwa polskiego w 1913 r., wed³ug zaborów i rodzajów
— w mln franków w z³ocie
Instytucje kredytowe
Ogó³em kredyt d³ugoterminowy

Ogó³em

Zabór rosyjski

Zabór pruski

Zabór austriacki

4579,9

1531,6

1866,6

1180,7

towarzystwa kredytowe

2157,6

1042,3

841,3

273,9

banki

1710,0

489,2

573,5

647,3

—

451,8

259,5

2817,5

1216,8

720,6

880,1

instytucje emisyjne

392,6

155,7

81,7

155,2

banki

935,3

491,1

212,9

231,3

kasy oszczêdnoœciowe
Ogó³em kredyt krótkoterminowy

711,3

kasy oszczêdnoœciowe i spó³dzielnie
kredytowe

1489,6

570,0

426,0

493,6

7396,4

2748,4

2587,2

2060,8

ogó³em

258

164

671

251

kredyt d³ugoterminowy

159

92

484

144

99

72

187

107

Razem kredyt d³ugo- i krótkoterminowy
Na 1 mieszkañca — we frankach w z³ocie

kredyt krótkoterminowy

ród³o: Bank Polski 1828–1928, Warszawa 1928, s. 167–168

Analizuj¹c dane w tablicy 4, nale¿y pamiêtaæ, i¿ do zaboru rosyjskiego wliczono doœæ rozwiniête gospodarczo Królestwo Polskie i bardzo opóŸnione ekonomicznie rejony rolnicze tzw. kresów wschodnich. Zapewne dlatego kredyty na 1
mieszkañca w zaborze rosyjskim s¹ ni¿sze ni¿ w Galicji.
Poni¿ej przedstawimy krótk¹ charakterystykê trzech najwa¿niejszych banków
w polskich prowincjach: dla przemys³owego Królestwa Polskiego — Bank Handlowy w Warszawie S.A., dla rozwiniêtego rolniczo zaboru pruskiego — Bank
Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych i dla opóŸnionej gospodarczo autonomicznej Galicji — Bank Krajowy. Œwietnoœæ tych banków przypad³a na koniec XIX i pocz¹tek
XX wieku.
B a n k H a n d l o w y w W a r s z a w i e S . A . by³ typow¹ spó³k¹ akcyjn¹ reprezentuj¹c¹ potê¿n¹ korporacjê finansow¹. Jego dzia³alnoœæ zwi¹zana by³a
z przemys³em Królestwa Polskiego i eksportem na rynki wschodnie.
Bank Handlowy za³o¿ony zosta³ w 1870 r., a wkrótce otwarto jego oddzia³
w Petersburgu. W drugiej po³owie lat 90. w g³ównych oœrodkach przemys³owych
Królestwa powsta³y kolejne oddzia³y: w 1895 r. w £odzi i Sosnowcu, w 1897 r.
w Bêdzinie oraz w 1898 r. w Lublinie i Kaliszu. O ile w pocz¹tkowym okresie g³ówne znaczenie mia³y operacje w Warszawie i Petersburgu, o tyle w koñcu XIX w. —
w oddzia³ach wymienionych miast Kongresówki. Bli¿sze dane o dzia³alnoœci Banku Handlowego zawiera tabela 5.
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Z kredytów Banku Handlowego korzysta³y cukrownie oraz zak³ady przemys³u
metalowego w Warszawie i górniczo-hutniczego w okrêgu d¹browskim. Na pocz¹tku XX wieku Bank Handlowy podejmowa³ siê tak¿e sanacji spó³ek przemys³owych, m.in. Towarzystwa Akcyjnego W. Fitzner i K. Gamper16.

Tabela 5.
Bank Handlowy w latach 1870–1913
Lata

Kapita³ akcyjny

Kapita³ rezerwowy

Zysk bilansowy

Dywidenda w %

w tysi¹cach rubli
1870

1000

1875

6000

—
371

751,4

—

—
9,0

1880

6000

594

629,1

9,0

1885

6000

954

568,1

8,4

1890

6000

1342

706,0

10,0

1895

9000

3214

1186,5

11,0

1900

12 000

5901

1457,7

10,0

1905

12 000

5851

901,6

7,0

1910

12 000

6050

1637,0

12,0

1913

20 000

10 367

2698,0

12,0

ród³o: Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, t. 1, Warszawa 1920, s. 148 i 159, Z. Landau,
J. Tomaszewski, Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zarys dziejów 1870–1995. Warszawa 1995, s. 31.

Bank Handlowy kredytowa³ przemys³ równie¿ poza granicami Królestwa Polskiego. Dotyczy³o to np. budowy nowych zak³adów metalurgicznych na Ukrainie,
z czym zwi¹zane by³o utworzenie w 1911 r. oddzia³u w Kijowie. Jako ciekawostkê
mo¿na dodaæ, ¿e na prze³omie stuleci w oddziale petersburskim zdobywa³ praktykê bankow¹ Stanis³aw Karpiñski, pierwszy prezes Banku Polskiego S.A. w 1924 r.
B a n k Z w i ¹ z k u S p ó ³ e k Z a r o b k o w y c h skupia³ polskie instytucje po¿yczkowo-oszczêdnoœciowe mieszczañstwa i w³oœciañstwa w Wielkim Ksiêstwie
Poznañskim i na Pomorzu.
W 1871 r. powsta³ Zwi¹zek Spó³ek Zarobkowych Polskich. W 1884 r. Komitet
G³ówny Zwi¹zku Spó³ek rozpocz¹³ organizowanie banku akcyjnego. Projekt statutu przes³ano organizacjom spó³dzielczym, a przyjêty zosta³ w 1885 r. Przewidywa³
on objêcie dzia³alnoœci¹ oszczêdnoœciowo-po¿yczkow¹ nowego banku spó³dzielni
i osób prywatnych. W grudniu 1885 r. odby³o siê pierwsze zgromadzenie udzia³owców. Chêæ zakupu akcji zg³osi³y jedynie osoby prywatne, ¿adna ze spó³dzielni zaœ
siê na to nie zdecydowa³a, wobec czego kapita³ akcyjny wynosi³ tylko 40 tys. marek,
tj. minimaln¹ kwotê przewidzian¹ prawem przy wpisie do s¹dowego rejestru
handlowego. Z ogólnej liczby 200 imiennych akcji po 200 marek wszystkie nale¿a³y
do osób prywatnych.
16
Nale¿a³y one do najwiêkszych zak³adów budowy i instalacji maszyn i urz¹dzeñ w Królestwie
Polskim. Powsta³y w 1880 r. w Sosnowcu i D¹browie Górniczej. Kapita³ zak³adowy wynosi³ 4,9 mln
rubli, a liczba robotników oko³o 2200. Szeroki asortyment produkcji kierowano g³ównie na rynki rosyjskie. Do ich specjalnoœci nale¿a³a budowa zak³adów hutniczych, cukrowni, papierni i fabryk chemicznych.
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Nowy bank pod nazw¹ Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych powsta³ 23 lutego
1886 r. Wkrótce podjêto decyzjê, ¿e spó³dzielnie nale¿¹ce do Zwi¹zku Spó³ek Polskich powinny przeznaczyæ 10% maj¹tku na zakup akcji banku. W ten sposób kapita³ akcyjny wzrós³ do 500 tys. marek, z czego 61% nale¿a³o do spó³dzielni, a reszta
do osób prywatnych. Posiadaczami by³a wiêkszoœæ spó³dzielni polskich z Wielkopolski i Pomorza Gdañskiego, a tak¿e firma H. Cegielski z Poznania. Przy pomocy
Banku zak³ady te przekszta³cono w 1899 r. w spó³kê akcyjn¹. Dane dotycz¹ce tego
Banku zawiera tabela 6.

Tabela 6.
Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych w latach 1886–1913 — w tys. marek
Lata

Kapita³ akcyjny

1886

40

1890

500

1895

500

1900

500

1905

Fundusze rezerwowe
0,5

Zysk

Dywidenda w %

2,8

5

33,2

33,2

6

144,2

47,5

6

218,9

55,5

6

3000

476,0

141,5

6

1910

6000

1312,8

526,4

6

1913

6000

1559,6

524,8

6

ród³o: H. Sitarek, Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski na prze³omie XIX i XX wieku. Bank
Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych 1885–1918, Warszawa — Poznañ 1977, s. 70–71.

W 1901 r. bank powiêkszy³ kapita³ do 1 miliona marek (akcje kupi³o 113 spó³dzielni z Wielkopolski, 38 z Pomorza Gdañskiego, 11 z Górnego Œl¹ska i jedna
z Berlina). W tym czasie nawi¹zano wspó³pracê z bankami niemieckimi: z Bankiem Rzeszy i Bankiem Drezdeñskim.
W nastêpnych latach kapita³ akcyjny zosta³ podniesiony do 6 mln marek, a 75%
akcji nale¿a³o do spó³dzielni. Utworzono oddzia³y w Toruniu i Sopocie oraz kantor na kolejowej stacji granicznej z Królestwem Polskim w Skalmierzycach.
Od pocz¹tku XX wieku Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych poszerzy³ dzia³alnoœæ o kredyt budowlany, odgrywa³ tak¿e rolê poœrednika pomiêdzy bankami berliñskimi a spó³kami budowlanymi dzia³aj¹cymi w Wielkopolsce. Uzyska³ tak¿e
kredyt na budowê w³asnej siedziby na g³ównej ulicy Poznania. W 1914 r. na czele
Banku stan¹³ Józef Englich, który po odzyskaniu niepodleg³oœci Polski zosta³
w 1919 r. ministrem skarbu.
W Galicji, s³abo rozwiniêtej gospodarczo, ale maj¹cej daleko id¹c¹ autonomiê
w monarchii austro-wêgierskiej, najwa¿niejszy by³ Bank Krajowy. Jego celem
by³a dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca rozwój gospodarczy tej prowincji ze œrodków publicznych.
Bank Krajowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielk i m K s i ê s t w e m K r a k o w s k i m za³o¿ony zosta³ w 1883 r. przez Wydzia³
Krajowy, tj. autonomiczny organ administracji prowincji. Jego kapita³ pochodzi³
z dotacji, która pocz¹tkowo siêga³a 2 mln koron, a w 1913 r. dosz³a do 23 mln
koron. ród³em finansowania dzia³alnoœci kredytowej by³a — oprócz dotacji —
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emisja obligacji. Przed I wojn¹ œwiatow¹ wartoœæ emisji wynios³a 344 mln koron.
Bli¿sze dane o Galicyjskim Banku Krajowym zawiera tabela 7.

Tabela 7.
Galicyjski Bank Krajowy w latach 1884–1913
Lata

Kapita³ zak³adowy
i rezerwowy

Wk³ady i salda
na rach. bie¿.

Po¿yczki*

Suma bilansowa

Zysk bilansowy

w tysi¹cach koron
1884

2099

1163,7

10 233

14,2

52

1885

2186

1465,1

27 095

20,6

57

1890

3073

4649,9

14 584

54,4

278

1895

4708

8824,3

31 828

103,1

224

1900

6369

25 296,4

10 577

159,1

138

1905

8838

40 853,8

40 533

208,8

600

1910

22 342

73 007,3

65 569

414,0

899

1913

23 306

73 220,4

8390

474,5

299

*Hipoteczne, komunalne i kolejowe.
ród³o: Z. Landau, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1998, s. 31, 43, 49.

Bank prowadzi³ wielorakie operacje. Pocz¹tkowo pomyœlany by³ jako instytucja kredytu d³ugoterminowego dla w³oœcian, dla wielkiej w³asnoœci funkcje te pe³ni³o Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, a dla w³asnoœci miejskiej — miejskie kasy
oszczêdnoœciowe. W³oœcianom udzielano po¿yczek nie bezpoœrednio, ale za poœrednictwem zastêpców — towarzystw zaliczkowych i kas oszczêdnoœci. Kredyt
hipoteczny udzielano na nieruchomoœci miejskie i wiejskie.
Od pocz¹tku dzia³alnoœci Bank Krajowy udziela³ kredytów krótkoterminowych. Weksle zwykle dyskontowa³ za poœrednictwem kas oszczêdnoœci i spó³dzielczych organizacji kredytowych. Udziela³ tak¿e kredytu pod zastaw warrantów
i prowadzi³ rachunki bie¿¹ce i wk³ady oszczêdnoœciowe. Popiera³ szczególnie instytucje spó³dzielcze i spó³ki zarobkowo-gospodarcze. Ich weksle by³y dyskontowane na korzystniejszych warunkach.
Od 1891 r. popiera³ rozwój du¿ych przedsiêbiorstw handlowych i przemys³owych. Dokonywa³ wp³at na udzia³y tworz¹c w³asny portfel akcji. Do wiêkszych
zak³adów kredytowanych przez ten Bank nale¿a³o Towarzystwo Akcyjne Budowy
Wagonów i Maszyn w Sanoku, cukrownia w Przeworsku oraz Zwi¹zek Handlowy
Kó³ek Rolniczych.
W 1897 r. w Banku utworzono Wydzia³ Kolejowy, który siê mia³ zajmowaæ kredytowaniem budowy linii kolejowych. Bank wyemitowa³ obligacje kolejowe, gwarantowane do wysokoœci 50 mln koron. Uzyskane t¹ drog¹ œrodki przeznaczano na
budownictwo kolejowe oraz komunikacjê miejsk¹ (tramwaje). Do wybuchu I wojny œwiatowej przy pomocy Banku zbudowano 775 km linii kolejowych.
Wydzia³ Komunalny udziela³ po¿yczek na sp³atê wysokooprocentowanych d³ugów inwestycyjnych przedsiêbiorstw komunalnych, jak gazownie, elektrownie
i wodoci¹gi miejskie. Mo¿na tu dodaæ, ¿e miasta i powiaty otrzymywa³y z funduszu
komunalnego po¿yczki na zak³adanie kas oszczêdnoœci. Ogó³em dzia³ komunalny
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udzieli³ po¿yczek na 111 mln koron, z tego instytucje krajowe uzyska³y — 12%,
powiaty — 21%, gminy miejskie — 61%, wiejskie — 5% i inni — 2%.
Poza operacjami dotycz¹cymi osób prawnych i fizycznych, Bank Krajowy prowadzi³ obs³ugê krajowego kredytu publicznego i administrowa³ funduszem przemys³owym, po¿yczkowym oraz przemys³u rolnego.
Bank Krajowy, kredytuj¹c rozwój infrastruktury ekonomicznej, sta³ siê jednym
z „najpowa¿niejszych czynników” rozwoju ¿ycia gospodarczego Galicji. Dwaj jego
dyrektorzy — Jan Kanty Steczkowski oraz Jerzy Michalski — po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oœci pe³nili w latach 1920–1922 urz¹d ministra skarbu.
Opisane wy¿ej trzy banki przetrwa³y I wojnê œwiatow¹ i prowadzi³y dzia³alnoœæ w Polsce niepodleg³ej. Bank Krajowy przekszta³cony zosta³ w 1924 r. w Bank
Gospodarstwa Krajowego, który sta³ siê najpotê¿niejszym bankiem pañstwowym
w II Rzeczypospolitej i dominowa³ na rynku kredytu d³ugoterminowego. Bank
Handlowy i Bank Zwi¹zku Spó³ek Zarobkowych by³y powa¿nie os³abione po wielkim kryzysie lat 30., a ich sanacja odby³a siê kosztem przejêcia przez pañstwo
pokaŸnych pakietów akcji. Po II wojnie œwiatowej te trzy banki wznowi³y swoj¹
dzia³alnoœæ i dotrwa³y do reformy bankowej w 1948 r., która wprowadza³a sowiecki model bankowoœci w Polsce.
Abstract
The history of Polish banking until 1914 in an outline
The beginnings of Polish banking go back to the middle of the XIV century. In those
times credit operations were connected with trade. The factor having influence on
the principles of providing credit was the ban on collection of interest. At the end of
the XVII century and beginning of the XVIII century a serious role was played by
cahal banks maintained by the Jewish communes in larger cities.
Several bank houses were established in Warsaw in the second half of the XVIII
century. During the banking crisis in 1793 they fell, which was connected with the
partitions of the state.
During the autonomous period of the Polish Kingdom (1815–1830) from the initiative
of the government there were established the Land Credit Society (1825), the state
Bank of Poland (1828) and a number of private bank houses. Their high income came
mostly from the lease of treasure monopolies, indirect taxes, state enterprises, etc.
From 1870 in all of the Polish provinces there began to arise private banks in the
form of joint stock companies. Besides them public credit institutions were operating. In 1883 in Galicia—enjoying autonomy—the Domestic Bank was established,
which became a central credit institution in the Austrian sector. In the Prussian
sector an essential role was played by the cooperative funds (according to F. H.
Schultz’s system), whose centre was the Bank of the Union of Earning Companies
established in 1886. In Galicia credit cooperatives developed at the beginning of the
XX century according to F. W. Raiffeisen’s system. They adopted the name of Stefczyk’s funds from the name of the founder.
On the eve of World War I on the Polish territory there operated 28 large private
stock banks with an own capital of about 300 million francs in gold, that is, 58 million
US dollars of that time. In the Polish Kingdom the Commercial Bank in Warsaw Ltd.
had the greatest significance with an own capital of 84.5 million francs, in the Prussian sector—the Bank of the Union of Earning Companies with a capital of 8.8 million francs and in Galicia—the Domestic Bank with a capital of 21 million francs.
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