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Szanowny Panie Dyrektorze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2009 roku, nr RPO-620465-1/09/MSW, 
dotyczące postulatu wprowadzenia do umów międzynarodowych postanowień 
sankcjonujących stosowanie określeń: „polskie obozy zagłady", Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, uprzejmie informuje, co następuje. 

Trudno jest określić, jaki zakres powinny posiadać postanowienia sankcjonujące 
użycie określeń szkalujących jedną ze stron umowy (a taki właśnie charakter mają bowiem 
określenia „polskie obozy zagłady"), ponieważ stroną umowy pozostaje zawsze państwo, 
zaś ww. określenia stosowane są przez osoby prawne lub fizyczne, za które państwo 
nie ponosi odpowiedzialności. W powyższym zakresie nie mieści się także przyjęta w prawie 
międzynarodowym odpowiedzialność indywidualna osób fizycznych, ponieważ dotyczy 
ona jedynie szczególnie ciężkich przestępstw, uznanych za takie w prawie 
międzynarodowym, jak np.: piractwo na morzu pełnym, ludobójstwo, handel ludźmi. 

Rozwiązaniem sytuacji mogłoby być wprowadzenie do negocjowanych projektów 
umów dwustronnych postanowień, w których Strony zobowiązałyby się do: podjęcia 
wszelkich działań mających na celu wyeliminowanie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów 
oraz chroniących dobre imię Państw-Stron Umowy, w szczególności włączając 
w to penalizację, zgodnie z ich prawem wewnętrznym, rozpowszechniania informacji 
zawierających sformułowaniatpolskie obozy koncentracyjne i zagłady " lub zaprzeczających 
istnieniu nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. 

Należy podkreślić, iż wprowadzenie takich regulacji do umowy międzynarodowej 
zależy od woli politycznej dmgiej Strony, ponieważ państwo to zobowiązywałoby 
się na gruncie swego prawa wewnętrznego do ścigania i karania osób popełniających takie 
czyny. 



Odnosząc się natomiast do artykułu zamieszczonego w dzienniku „Rzeczpospolita" 
z dnia 26 maja 2009 roku, w którym pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
stwierdził, iż: „w umowach międzynarodowych czy też bilateralnych nie ma zapisów, które 
pozwalałyby na formułowanie roszczeń prawnych wobec wydawnictw", pragnę 
poinformować, co następuje. 

W polskiej praktyce prawno - traktatowej przyjęte jest, iż w umowach dwustronnych, 
które obejmują współpracę w zakresie kultury, nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego 
znajdują się postanowienia dotyczące m. in. współpracy między wydawnictwami 
oraz wspierania działań wydawców itp. (tytułem przykładu: takie sformułowania znalazły 
się w umowach z Republiką Indonezji, Republiką Czeską Republiką Słowacką, Republiką 
Korei). Są to postanowienia ogólne, pozwalające na uszczegółowienie zasad wzajemnej 
współpracy, pomiędzy właściwymi organami Stron, na podstawie programów 
wykonawczych. 

W tego typu umowach zwyczajowo przyjęte jest, iż Strony zobowiązują 
się do rozstrzygania sporów wynikłych z różnic w interpretacji postanowień umów w duchu 
przyjaźni, zaś współpraca Stron powinna być oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
Powyższe postanowienia nie zawierają uregulowań przewidujących sankcje 
za naruszenie umów, jednakże Strony zawsze mogą zmienić lub wypowiedzieć daną umowę, 
w szczególności jeżeli uznają iż ich interesy polityczne i prawne tego wymagają. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Komitet Światowego Dziedzictwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) przyjął w 2007 roku 
decyzję o zmianie nazwy na Liście Światowego Dziedzictwa z: „Obóz koncentracyjny 
Auschwitz" na „Auschwitz-Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
(1940-1945). Decyzja powyższa ma duże znaczenie w szerszym kontekście politycznym, 
wykraczającym poza Listę Światowego Dziedzictwa czy działalność UNESCO. 
Posiada również międzynarodowy walor edukacyjny. 

Należy podkreślić, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych działa aktywnie na rzecz 
wyeliminowania oraz napiętnowania każdego przypadku zastosowania sformułowania 
„polskie obozy zagłady", jako kłamstwa zaprzeczającego prawdzie historycznej, 
które jest wysoce krzywdzące dla Państwa polskiego oraz ogółu obywateli RP. 

Z wyrazami szacunku, 

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU 


