
 
 

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) 
Minister przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej, minister skarbu, 

wicepremier.  

Wykładał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.  

Przyczynił się do znacznego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.  

Wpłynął na umocnienie niezależności gospodarczej Polski.  
 

Dzieciństwo i nauka 

Eugeniusz Kwiatkowski przyszedł na świat w Krakowie 30 grudnia 1888 r.  

Świadectwo dojrzałości otrzymał z wyróżnieniem.  
 

Pierwszy rok studiów spędził na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej, 
na dalsze studia wyjechał do Monachium.  
 
 

W czasach studenckich aktywnie działał na rzecz Polskich Drużyn Strzeleckich 
oraz organizacji niepodległościowych "Zet" i "Zarzewie".  

Wicedyrektor prywatnej gazowni. 
 

Wojenne losy Kwiatkowskiego 

W czasie I wojny światowej Eugeniusz Kwiatkowski walczył w oddziałach 

Legionów Polskich oraz współpracował z Polską Organizacją Wojskową. 
 

W 1919 r. otrzymał posadę w Ministerstwie Robót Publicznych, opracował plan 

modernizacji przemysłu chemicznego za pomocą krajowych surowców: gazu 

ziemnego, węgla i ropy naftowej.  
 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. był pracownikiem oddziału 

chemicznego Głównego Urzędu Zaopatrzenia Armii przy Ministerstwie Spraw 

Wojskowych.  
 

W 1921 r. rozpoczął pracę jako wykładowca na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Warszawskiej.  
 

Dwa lata później zaczął pełnić funkcję dyrektora technicznego Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Chorzowie. 

 

 



Kariera  

Na wniosek prezydenta Mościckiego otrzymał nominację na ministra skarbu 

i wicepremiera do spraw gospodarczych.  

Był pomysłodawcą budowy portu w Gdyni.  
 
Z jego inicjatywy powstała również fabryka związków azotowych w Mościcach.  
W latach 1931-1935 Kwiatkowski był dyrektorem Państwowych Fabryk 

Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach. 
 
Zrezygnował ze stanowiska dla teki wicepremiera i ministra handlu.  
W tym czasie wspierał utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz 

modernizację obronności i przemysłu.  

Podczas II wojny światowej był internowany w Rumunii. 

Powrócił do kraju po wojnie i był kierownikiem Delegatury Rządu ds. Odbudowy 
Wybrzeża oraz przewodnicym Komisji Planu Rozbudowy Trójmiasta.  

W latach 1947-1952 był posłem na Sejm Ustawodawczy, jednak odsunięto go od 

działalności politycznej z powodu konfliktu z władzami komunistycznymi. 

Przez resztę życia Kwiatkowski mieszkał w Krakowie, zajmował się działalnością 

naukową. Był wykładowcą, pisał artykuły do czasopism fachowych i należał do 

wielu towarzystw naukowych. 

Eugeniusz Kwiatkowski zmarł 22 sierpnia 1974 r.  
Spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  
 
   Patron SKOK Kwiatkowskiego 

W 1995 r. powstała myśl założenia instytucji oszczędnościowo-kredytowej opartej 
na idei samopomocy. 

16 stycznia 1996 r. pierwsi członkowie wypisywali deklaracje członkowskie 

i dokonywali pierwszych wpłat do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 

W 1997 r. zdecydowano wyjść poza teren Zakładów Azotowych poprzez 

uruchomienie oddziałów Kasy. Działania te miały na celu „upowszechnienie ruchu 

SKOK”.  

Podczas Zebrania Przedstawicieli 24 lutego1998 r.  dokonano zmiany nazwy Kasy 
na Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, w skrócie SKOK Kwiatkowskiego, przyjmując Eugeniusza 
Kwiatkowskiego jako patrona Kasy.  
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