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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Odpowiadając na interpelację nr 19125 Pana Posła Jacka Wilka w sprawie ustawy nr 447
przyjętej przez Senat USA 12 grudnia 2017 r. uprzejmie informuję, że:
W oparciu o analizę aktów prawa międzynarodowego oraz na podstawie kwerendy
przeprowadzonej w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, należy stwierdzić, że
Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umów, porozumień lub innych traktatów, z których
wynikałyby zobowiązania do zmiany polskiego prawa spadkowego1.
W dniach od 26 do 30 czerwca 2009 r., w Pradze oraz Terezinie, miała miejsce
Konferencja pt. ,,Mienie okresu Holocaustu”, która zorganizowana została przez Rząd
Republiki Czeskiej. W konferencji wzięło udział 46 państw2, w tym Polska. Delegat strony
polskiej wygłosił krótkie wystąpienie nt. polskich doświadczeń związanych z okresem II wojny
światowej oraz konsekwencji z tym związanych. Strona polska nie składała wówczas
zobowiązań lub obietnic zmiany ustawodawstwa polskiego w odniesieniu do prawa
spadkowego. Podczas spotkania ww. państw w dniu 30 czerwca 2009 r. potwierdzono treść
,,Deklaracji Terezińskiej w sprawie mienia okresu Holokaustu i związanych z tym zagadnień”.
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Rzeczpospolita Polska jest stroną kilku umów międzynarodowych, odnoszących się jednakże nie bezpośrednio
do kwestii spadkowych, a do kwestii podatkowych - co do podatku spadkowego. Są nimi: Konwencja między RP
a Republiką Austriacką o zapobieżeniu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego podpisana w Wiedniu
dnia 24.11.1926 r,; Umowa między RP a Republiką Czechosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu
opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisana w Warszawie dnia 23.04.1925 r.; Umowa
między RP a Republiką Czechosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisana w Pradze dnia
25.01.1934 r.
2
Albania, Argentyna, Australia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Kanada,
Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Macedonia, Niemcy, Grecja, Węgry,
Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka
Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Stolica Apostolska (obserwator), Serbia (obserwator).

Powyższy dokument stanowi m.in. o tym, że ,,w niektórych sprawach majątek, dla którego
nie ma spadkobierców mógłby posłużyć jako podstawa do spełnienia potrzeb materialnych
znajdujących się w potrzebie ofiar Holocaustu (Shoah) i zapewnienia ciągłej edukacji o
Holokauście (Shoah), jego przyczynach i konsekwencjach”. Należy jednak wskazać, że sama
Deklaracja Terezińska nie jest wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Opisywany
dokument nie nakłada obowiązków i nie przewiduje sankcji w przypadku nieosiągnięcia
celów ustanowionych w Deklaracji. Tym samym Rzeczpospolita Polska, tak jak pozostałe 45
państw uczestniczących w Konferencji, nie jest prawnie zobowiązana do wypełniania
postanowień i celów wskazanych ww. dokumencie.
Regulacja S. 447 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017
będąca przedmiotem interpelacji jest obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb
dyplomatycznych i podlega monitoringowi ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Amerykański Senat 12 grudnia 2017 r. jednomyślnie przyjął projekt ustawy (S. 447), która
nakłada na Sekretarza Stanu USA obowiązek monitorowania w poszczególnych państwach
kwestii związanych ze zwrotem mienia utraconego podczas II wojny światowej, a także
zagrabionego przez władze komunistyczne. Jego autorami są senatorowie Marco Rubio (R –
Floryda) oraz Tammy Baldwin (D – Wisconsin). Projekt skierowano aktualnie do Komisji
Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która od lutego 2017 r. debatuje nad
siostrzanym projektem (H. R. 1226), zawierającym niewielkie zmiany w stosunku do projektu
senackiego. Mając na uwadze etap procesu legislacyjnego, na jakim znajdują się prace nad
ustawą JUST Act oraz brak pewności co do jej finalnego kształtu przedwczesnym byłoby
przesądzać o ostatecznych skutkach regulacji.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sposób
zdecydowanie negatywny odnosi się do wszelkich ew. działań, inicjatyw (w kraju i za granicą)
zmierzających do wysuwania roszczeń majątkowych wobec Państwa Polskiego lub takich
zmian w ustawodawstwie RP, które umożliwiłyby przekazywanie mienia bezspadkowego lub
rekompensaty za takie mienie jakimkolwiek osobom, grupom osób lub organizacjom.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Jan Dziedziczak
Sekretarz Stanu
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