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Bardzo dziękujemy za Państwa zapytanie, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, Pracy  

i Budownictwa Mieszkaniowego Badenii-Wirtembergii, do realizacji zgodnie z kompetencjami. 

Tak jak poinformowało już Państwa Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych w piśmie znak 

SER 2-96-Szarek/19, z dnia 1 kwietnia 2019 r. w odpowiedzi udzielonej na podobnie brzmiące zapytanie 

z dnia 5 marca 2019 r., osoby współpracujące z reżimem nazistowskim nie otrzymują od Niemiec 

żadnych świadczeń. Przekaz pochodzący z prasy zagranicznej jest pod tym względem nieprawdziwy  

i wprowadzający w błąd. 

Doniesienia prasowe opierają się niewątpliwie na Ustawie o Opiece nad Ofiarami Wojennymi 

(Bundesversorgungsgesetz – BVG), w ramach której ofiary wojenne otrzymują świadczenia za szkody 

zdrowotne, doznane ze względu na odbytą służbę militarną lub paramilitarną. Według § 1a tej ustawy 

odmawia się takich świadczeń, jeśli uprawniony do korzystania z nich, w okresie panowania dyktatury 

nazistowskiej, łamał prawa człowieka i zasady praworządności. Zwłaszcza w przypadkach 

dobrowolnego członkostwa uprawnionego w SS wymagana jest szczególnie wnikliwa analiza jego 

postawy pod tym kątem. 

Osoba, której udowodniono przestępstwa wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości, nie jest 

uprawniona do pobierania świadczeń. 

Od czasu wejścia w życie §1a BVG w roku 1999 zostały poddane kontroli wszystkie istniejące akta i 

przeprowadzono szereg weryfikacji danych. Archiwum Federalne, centralny organ wymiaru 

sprawiedliwości do wyjaśniania zbrodni nazistowskich w Ludwigsburgu, Berliner Document Center 

oraz Centrum Szymona Wiesenthala  udostępniły w tym celu dane. W skali kraju [Niemcy] odmówiono 

lub zaprzestano wówczas wypłacania świadczeń w 99 przypadkach. Wtedy też zakończono 

systematyczne procedury weryfikacji danych. Jeśli jednak w pojedynczych przypadkach zachodzą 

podejrzenia (np. przez rozpoczęcie czynności dochodzeniowych przez prokuraturę), wtedy oczywiście 

na nowo sprawdzane jest, czy nie powinno się wycofać świadczeń lub odmówić ich przyznania.  

W Polsce obecnie (stan na koniec roku 2018) żyje około 300 osób otrzymujących rentę dla ofiar 

wojennych z tytułu zaklasyfikowania jako poszkodowani lub rodzina zmarłego, zgodnie z niemieckim 

prawem Badenii-Wirtembergii. Według stanu wiedzy na dziś, żaden z uprawnionych do otrzymywania 

świadczeń (a w przypadku rent dla rodziny zmarłego – osób, od których wywodzi się prawo do 

świadczeń), nie złamał praw człowieka i zasad praworządności w czasach panowania dyktatury 

nazistowskiej. 
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