
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

10 września 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej praktycznie jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie 

praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i oby-

wateli polskich, wysuwanych w Niemczech („Monitor Polski” z roku 2004, nr 39 poz. 678). Będąc wtedy 

posłem, miałem zaszczyt być reprezentantem grupy posłów wnioskodawców w pracach nad projektem tej 

uchwały.  

W treści uchwały, oprócz wyraźnego stanowiska Sejmu, potwierdzającego bezprawność roszczeń wysu-

wanych w Niemczech wobec Polski i obywateli polskich oraz konieczność otrzymania przez Polskę reparacji 

wojennych, zawarte były trzy wezwania kierowane do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym z nich 

Sejm wzywa rząd do podjęcia działań wobec rządu Republiki Federalnej Niemiec w materii otrzymania przez 

Polskę stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty mate-

rialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo, oraz utratę niepodległo-

ści przez Polskę. Poza tym w uchwale Sejm wzywa rząd do jak najszybszego przedstawienia opinii publicz-

nej szacunków strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez państwo polskie i jego obywateli 

w wyniku II wojny światowej. Sejm wzywa również rząd do podjęcia zdecydowanych kroków w sprawie 

definitywnego uznania przez Republikę Federalną Niemiec ewentualnej odpowiedzialności odszkodowaw-

czej za szkody poniesione przez obywateli niemieckich wskutek przesiedleń i utraty majątku ludności po 

II wojnie światowej, wynikających z postanowień umowy poczdamskiej oraz wskutek późniejszych proce-

sów repatriacyjnych. 

Jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Reparacji Należnych Polsce proszę o odpowiedź 

na następujące pytania. 

Jaka była historia realizacji opisanych wezwań Sejmu przez poszczególne rządy Rzeczypospolitej Polskiej 

w trakcie ponadjedenastoletniego okresu, jaki minął od momentu podjęcia uchwały, i jaki był efekt tych dzia-

łań? W szczególności czy rozpoczęto i ewentualnie zrealizowano te zadania wskazane przez Sejm, których 

wykonanie przez rząd było niezależne od stanowiska strony niemieckiej, tj. czy sporządzono rachunek strat, 

jakie poniosło państwo polskie i polscy obywatele w wyniku II wojny światowej? 

Jak obecny rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza wykonać opisane wezwania, zadania, nałożone przez 

Sejm na rząd w treści wskazanej uchwały, szczególnie w zakresie szacunku strat wojennych Polski i jej oby-

wateli? 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


