
    Rozmowa  w Mirosławem  Koźlakiewiczem,  przewodniczącym  rządowego  Zespołu  do  spraw 
opiniowania wniosków organizacji społecznych dotyczących uzyskiwania środków finansowych w 
Funduszu na Rzecz Ofiar Prześladowań Hitlerowskich 

Ewa  Lange: Panie Ministrze,  proszę  pokrótce  przypomnieć,  skąd wzięły  się  pieniądze,  którymi 
dysponuje kierowany przez Pana zespół. 

Mirosław  Koźlakiewicz:  Fundusz  powstał  w zasobów  złota,  które  Niemcy  zagarnęły  w czasie  II 
wojny  światowej  na  terenach  państw  okupowanych,  w tym  również  w   Polsce.  Szacuje  się,  że 
wartość zagrabionego złota sięga 45 miliardów dolarów. Było  to mienie osób fizycznych, w tym 
głównie Żydów, a także firm i instytucji. Te pieniądze zostały w wyniku porozumień między USA, 
Wielką  Brytanią  i Francją  rozdzielone  między  18  państw  okupowanych  przez  III  Rzeszę 
w przeznaczeniem na odbudowę krajów ze zniszczeń wojennych. Wśród tej osiemnastki znalazła 
się  Polska,  która  w 1976  roku  uzyskała  3,8  tony  złota  metrycznego  w tzw.  skarbu  Hitlera.  W 
związku w tym, że znaczna część złota została zrabowana obywatelom okupowanych państw, w 
1997 roku powołany został do życia Fundusz na Rzecz Ofiar Prześladowań Hitlerowskich. Jego 
zadaniem  było  ustalenie  zasad  i   rozdzielenie  pozostałej  części  złota  nie  dla  poszkodowanych 
państw, lecz dla ich obywateli  ofiar hitleryzmu. 
Tą  drogą  strona  polska  otrzymała  kolejne  38  kg  złota  o  wartości  366  615,06  USD 
w przeznaczeniem na pomoc finansową dla ofiar nazizmu. Wartość tego złota wynosi obecnie (po 
doliczeniu  odsetek  bankowych)  420 776,65  dolarów. Dotychczas 25 procent  tych  pieniędzy  już 
zostało przekazane beneficjentom, pozostała część właśnie jest przesyłana. 
Warto  dodać,  że  dzięki  staraniom  rządowego  zespołu  udało  się  uzyskać  dodatkowe  fundusze 
w wysokości przeszło 10 milionów dolarów na rzecz obywateli polskich poszkodowanych podczas 
wojny,  które  wyasygnował  rząd  amerykański.  Te  ostatnie  środki  będą  m.in.  przeznaczone  na 
potrzeby  Fundacji  "PolskoNiemieckie  Pojednanie".Uczestnicząc  w pracach  zespołu  Polska 
doprowadziła ponadto do przyznania Żydowskiemu Muzeum Historycznemu w  Warszawie kwoty 
142 tysięcy USD. 

E.L.: Kto mógł się ubiegać o środki w tego funduszu? 

M.K.:  Wszystkie  organizacje  pozarządowe,  których  członkami  są  osoby  prześladowane  przez 
hitlerowców  (przebywały  w obozach  koncentracyjnych,  więzieniach  lub  gettach,  wykonywały 
przez  co  najmniej  pół  roku  pracę  przymusową  na  rzecz  III  Rzeszy  lub  były  ofiarami 
eksperymentów  paramedycznych),  które  otrzymały  jedynie  niewielkie  odszkodowania  w tego 
tytułu  lub  nie  uzyskały  ich  w ogóle.  Warunkiem  przyznania  organizacji  środków  było 
przeznaczenie  ich  na  pomoc  socjalną  lub  medyczną  dla  członków.  Powołany  przez  Premiera 
zespół, któremu mam przyjemność przewodniczyć, dokonał selekcji podmiotów, które starały się 
o dofinansowanie. 

E.L.: Czy duże było zainteresowanie ze strony uprawnionych organizacji? 
M.K.: Złożonych zostało blisko 100 wniosków, w czego pozytywną opinię Zespół wydał o 16. Są 
to  między  innymi:  Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Związek  Sybiraków,  Związek 
Powstańców  Warszawskich,  Stowarzyszenie  Żydów  Kombatantów  i   Poszkodowanych  w II 
Wojnie  Światowej.  Na  co  będą  wydane  pieniądze  przyznane  przez  Fundusz  konkretnym 
organizacjom? 
Przyjęliśmy  zasadę,  że  żadna  osoba  indywidualna  nie  będzie  mogła  otrzymać  ani  złotówki. 
Całość pieniędzy otrzymują wytypowane przez zespół organizacje i one zadecydują o konkretnej 
formie  pomocy poszczególnym członkom. Osoby należące do  tych organizacji  to  ludzie starsi   
średnia wieku wynosi  8085  lat.  Są  oni  zwykle  schorowani,  czasem niedołężni,  niejednokrotnie 
znajdują  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej.  Uzyskane  w Funduszu  pieniądze  będą  szły  na 
opłacenie  ich  pobytu  w szpitalu,  przeprowadzenie  operacji,  wykup  drogich  leków  czy  protez, 

Złoto dla poszkodowanych



miejsce  w domu  spokojnej  starości.  Chodzi  o  to,  by  naprawdę  pomagać  najbardziej 
potrzebującym. 

E.L.: Dziękuję za rozmowę 

rozmawiała Ewa Lange 

Wykaz organizacji, którym przyznano środki finansowe w ramach 
FUNDUSZU NA RZECZ OFIAR PRZEŚLADOWAŃ HITLEROWSKICH 

1.  Polski  Związek  Byłych  Więźniów  Politycznych  Hitlerowskich  Więzień  i Obozów 
Koncentracyjnych 
2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
3. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
4. Związek Sybiraków 
5. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 
6. Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej 
7. Związek Powstańców Warszawskich 
8. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 
9. Stowarzyszenie Szarych Szeregów 
10. Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej 
11. Stowarzyszenie Więźniów  Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych 
12. Polski Związek Byłych Więźniów "Dachau" 
13. Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" 
14. Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych "MauthausenGusen" 
15. Stowarzyszenie Represjonowanych Polaków przez III Rzeszę w Obozach "Baudienstu" 
16. Zrzeszenie Dzieci Polskich Germanizowanych przez Reżim Hitlerowski


