
Odpowiedź na interpelację nr 19817
w sprawie dochodzenia przez Rzeczpospolitą Polską od Federalnej Republiki Niemiec 
odszkodowania za szkody spowodowane działaniami podejmowanymi przez Niemcy na terenie 
Polski podczas II wojny światowej

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Warszawa, 16-03-2021

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na interpelację nr 19817 Panów Posłów M. Kałużnego i J. Kowalskiego w sprawie 
dochodzenia przez RP od RFN odszkodowania za szkody spowodowane przez Niemcy na terenie 
Polski podczas II wojny światowej, uprzejmie informuję, że Rząd RP przywiązuje ogromną wagę 
do kwestii historycznych w relacjach polsko-niemieckich, w tym obejmujących tragiczne 
dziedzictwo II wojny światowej. Poczucie niesprawiedliwości i niezadośćuczyniony ogrom cierpień
polskiej ludności w trakcie II wojny światowej rodzi dyskusje społeczne w Polsce i stanowi 
obciążenie w relacjach z naszym zachodnim sąsiadem. Uważamy, że współpraca polsko-niemiecka 
powinna być budowana na solidnym fundamencie opartym o prawdę i sprawiedliwość.

W tym kontekście sprawa dochodzenia od RFN odszkodowania za zbrodnie ludobójstwa i straty 
materialne spowodowane przez Niemcy na terenie Polski podczas II wojny światowej pozostaje 
aktualna i jest obecna na agendzie relacji polsko-niemieckich. Kwestia ta była w ostatnich latach 
niejednokrotnie przedmiotem rozmów bilateralnych, na przykład podczas spotkania ministrów 
spraw zagranicznych Polski i Niemiec w czerwcu ub. r. w Warszawie.

Mając jak najbardziej negatywny stosunek do budowy Gazociągu Północnego, warto odnotować 
ostatnią wypowiedź Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera, w której stwierdził on, że 
Niemcy mają do spłacenia dług za zbrodnie dokonane na ludności ZSRR podczas II wojny 
światowej, a Nord Stream jest „jednym z ostatnich mostów między Europą a Rosją”. Może to 
sugerować, że również dla Niemiec kwestia zadośćuczynienia za straty poniesione przez ofiary, 
rozpętanej i prowadzonej przez nazistowskie Niemcy wojny, pozostaje otwarta. W świetle 
powyższej wypowiedzi, tym bardziej kraje najbardziej doświadczone tragicznymi skutkami II 
wojny światowej, szczególnie takie jak Polska, mają prawo oczekiwać debaty na temat możliwości 
rekompensaty ich roszczeń.

Aktualnie Rząd RP oczekuje na publikację Raportu Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania 
wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny 
światowej. Zespół prowadził swoje prace pod przewodnictwem posła na Sejm RP, Arkadiusza 
Mularczyka. Na podstawie analizy treści przedmiotowego raportu Rząd RP podejmie decyzję w 
sprawie dalszych działań w tej sprawie.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk
Sekretarz Stanu
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