
Odpowiedź na interpelację ponowną 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, 14-05-2021

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z ponowną interpelacją Panów Posłów Janusza Kowalskiego i Mariusza Kałużnego w 
sprawie dochodzenia przez RP od RFN odszkodowania za szkody spowodowane działaniami 
podejmowanymi przez Niemcy na terenie Polski podczas II wojny światowej, uprzejmie informuję, 
że odpowiedź na interpelację nr 19817 z dnia 23 lutego br. została przekazana na ręce Pani 
Marszałek w dniu 16 marca br. Wyjaśniam ponadto, że Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Pan Jarosław Wenderlich, działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, 
pismem nr DSP.INT.4510.500.2021 z dnia 26 lutego br., zobowiązał Ministra Spraw Zagranicznych
RP do udzielenia Panom Posłom odpowiedzi na przedmiotową interpelację. Analogicznie w 
przypadku ponownej interpelacji Panów Posłów w tej samej sprawie, Podsekretarz Stanu w KPRM,
działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, pismem nr DSP.INT.4510.1311.2021 z dnia 26 
kwietnia br., ponownie zobowiązał Ministra Spraw Zagranicznych RP do udzielenia odpowiedzi na 
interpelację nr 19817. 

W odpowiedzi na pytanie zawarte w interpelacji Panów Posłów uprzejmie informuję, że decyzja o 
wystąpieniu do Republiki Federalnej Niemiec o reparacje wojenne w związku ze szkodami 
spowodowanymi działaniami Niemiec podczas II wojny światowej na terytorium Polski wymaga 
wszechstronnej analizy i w tym kontekście Rząd oczekuje na publikację raportu z prac 
Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec 
za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej pod przewodnictwem posła Arkadiusza 
Mularczyka. Zespół ten zgromadził materiał dowodowy dotyczący oszacowania szkód 
poniesionych przez polskich obywateli oraz Państwo Polskie w wyniku zdarzeń związanych z II 
wojną światową. Na podstawie analizy treści 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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