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Zapytanie nr 65:

W jaki sposób rząd federalny zamierza opracować procedurę odnośnie umożliwienia dokonywania 

wypłat emerytur z tytułu pracy w getcie osobom do tej pory wykluczonym, które były zatrudnione w 

getcie i są zamieszkałe w Polsce, w sposób efektywny bądź niebiurokratyczny, aby zapobiec 

sytuacji, w której osoby zainteresowane, będące w podeszłym wieku, byłyby dodatkowo 

poddawane zbędnemu sprawdzaniu (np. poprzez uznawanie odpowiednich zaświadczeń

Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, które można by wystawiać na podstawie jego

zasobów archiwalnych, w celu uznawania roszczeń byłych zatrudnionych w getcie, bądź poprzez

uproszczenie procedury, uwzględniając drogą urzędową dokumenty zatrudnienia w getcie, będące 

od 2000 roku we własności Niemieckiego Federalnego Ubezpieczyciela Emerytalnego i 

Rentowego, przesłane (po części w oryginale) przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i 

Poszkodowanych w II wojnie światowej bądź przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce)?

Odpowiedź: 

Z uwagi na polsko-niemiecką umowę o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym z 1975 roku nie

można wypłacać emerytur z niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osobom, które

w dniu 31 grudnia 1990 roku miały miejsce zamieszkania w Polsce i od tego czasu bez przerwy je 

tam posiadają. Niniejsze wykluczenie z płatności odnosi się również do emerytur zawierających 

okresy składkowe na podstawie ustawy określającej warunki płacenia emerytur z tytułu 

zatrudnienia w getcie ⟨niem. skrót: ZRBG⟩, (tak zwane emerytury z getta). Wskazuje się w tym

zakresie na odpowiedź na pisemne zapytanie nr 74 z lutego 2014 roku (BT-Drs. 18/815).

Za opracowanie procedur wypłat emerytur do Polski odpowiadają samorządne podmioty 

Niemieckiego Ubezpieczyciela Emerytalnego i Rentowego. Po zawarciu umowy, stanowiącej cel 

działań rządu federalnego, która będzie zezwalała na wypłatę tak zwanych emerytur z getta do

Polski, Niemiecki Ubezpieczyciel Emerytalny i Rentowy opracuje możliwie niebiurokratyczną

procedurę, celem umożliwienia rychłego podejmowania decyzji odnośnie roszczeń zamieszkałych 

w Polsce osób, uprawnionych do emerytur na podstawie ustawy określającej warunki płacenia 

emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie ⟨niem. skrót: ZRBG⟩. Jeżeli Żydowski Instytut Historyczny 

w Warszawie mógłby wnieść wkład w zakresie udokumentowania zatrudnienia w getcie, wówczas 

podmioty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego chętnie skorzystają z tej pomocy.


