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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Zwracam się do Pani, jako prezesa Rady Ministrów, ale też posła ziemi oświęcimskiej, której  

w szczególności dotyczy niniejsze oświadczenie na temat kwestii odszkodowań za wywłaszczenie z terenu, na 

którym powstał niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Tematyka ta jest pani merytorycznie doskonale 

znana, gdyż zajmowała się nią Pani dekadę temu, wspólnie z innymi posłami z Małopolski Zachodniej. 

Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby, które do dziś 

nie otrzymały odszkodowań za wywłaszczenie z terenu, na którym powstał niemiecki obóz koncentracyjny 

Auschwitz-Birkenau. W dniu 28 lutego 2017 r. spotkałem się w Brzezince z członkami Stowarzyszenia Osób 

Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz-Birkenau, którzy przekazali mi 

szczegółowe informacje z zakresu omawianej problematyki. 

Kilkanaście lat temu pieniądze w ramach odszkodowań wypłacała Fundacja Polsko-Niemieckie 

Pojednanie. Otrzymało je wówczas 250 rodzin. Niemniej jednak pozostaje wiele osób, które nie zdążyły 

wówczas złożyć wniosków wysyłanych do Szwajcarii, jako że termin ich składania był relatywnie krótki,  

a uprawnionymi były w większości osoby starsze, schorowane i wskutek tego nieświadome swoich praw.  

W sierpniu 2001 r. Bundestag przyjął ustawę, zgodnie z którą termin składania wniosków mijał 31 grudnia 

2001 r. Wnioski oraz odwołania od negatywnych decyzji złożone po tej dacie zostały w 100% odrzucone bez 

merytorycznego zbadania. Starający się o odszkodowania wyceniają swe utracone majątki na około 

13 milionów zł. Większość Polaków wyrzuconych z domów przez Niemców w 1940 r. miała zaledwie 

godzinę na spakowanie rzeczy. Konfiskowane budynki często rozbierano, a w samej tylko Brzezince zniknęło 

600 domów. 

Treścią starań posłów z Małopolski Zachodniej ponad 10 lat temu było to, że najlepszym rozwiązaniem 

byłaby specjalna ustawa. Jednak ówczesny rząd za nieuzasadnione uznał wypłacanie odszkodowań  

z polskiego budżetu. Tymczasem przecież z krajowych środków była realizowana tzw. ustawa zabużańska, 

operująca na analogicznych mechanizmach jak te, na których oparta byłaby ustawa dotycząca rekompensat 

związanych z Auschwitz-Birkenau. Pragnę nadmienić, że uczestnicy wspomnianego spotkania przedstawili mi 

fragmenty materiałów prasowych, w których przywoływane są Pani wypowiedzi dotyczące niniejszej 

problematyki. Cytuję: „Posłanka Szydło jest przekonana, że rekompensaty poszkodowanym się należą. – To 

skomplikowana sprawa, więc po konsultacjach z prawnikami wymyśliliśmy, że specjalna ustawa to 

najprostsze rozwiązanie”. 

Wziąwszy pod uwagę znaczną liczbę osób, których roszczenia z tytułu utraconych majątków pozostają do 

chwili obecnej niezaspokojone, uważam, że niniejsza kwestia nie może pozostać bez nadania jej biegu i należy 

podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu doprowadzenie do pełnego zadośćuczynienia na rzecz 

uprawnionych osób. 

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy Pani rząd podejmie – i czy w ogóle istnieje taka formalno-prawna możliwość – renegocjacje  

z rządem Niemiec w przedmiotowej sprawie? Czy w przypadku spodziewanej odmowy strony niemieckiej 

rząd RP uwzględni roszczenia osób poszkodowanych w związku z budową KL Auschwitz-Birkenau w formie 

odpowiedniej ustawy, na wzór tzw. ustawy o mieniu zabużańskim? 

2. Czy w przypadku niemożności przyjęcia takiej specustawy rząd RP podejmie inne działania we 

wspomnianej sprawie, mając na uwadze potrzebę zadośćuczynienia słusznym roszczeniom uprawnionych 

obywateli? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 


