
Załącznik 5.  Straty zadane Polsce - zestawienie syntetyczne - bilans strat - aktualizacja na 08.05.2020. 

_________________________________________________________________________________________ 

Szanowna Pani Marszałek  

Szanowni Posłowie i Senatorzy  

 

 
Dzisiaj w dniu 8 maja 2020 roku przypada 75 rocznica zakończenia II Wojny Światowej.  Wskutek wojny 

Polska poniosła niesłychane straty ludzkie i w majątku rzeczowym. Wielkość tych strat, zadanych przez same 

Niemcy, została oszacowana na dzień 9 maja 1945 w cenach z roku 1938 przez Biuro Odszkodowań Wojennych 

przy Prezydium Rządu Rzeczpospolitej, na kwotę 327, 1 mld złotych, co odpowiadało 61,71 mld USD wg kursu 

5,3 Zł/USD z 1938 r. Od daty tamtego szacunku mija 75 lat i wreszcie realizując choćby Uchwałę Sejmu RP z 

dnia 10 września 2004 należy podać obecną wartość tej przeszłej wielkości w cenach obecnych.  Oszacowania 

BOW dotyczące strat zadanych przez Niemcy trzeba wzbogacić o rachunek wartości strat ogółem poniesionych 

przez Polskę z rąk obydwu agresorów.  Wymienionej Uchwale Sejmu z września 2004, którą załączam, która, 

podnosiła również sprawę reparacji wojennych, sprzeniewierzyli się dwaj ówcześni czołowi politycy polscy, a 

obecni europosłowie, premier Marek Belka i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Pozostaje 

kwalifikacja ich zachowania oraz oceny czy spełniło kryteria zdrady stanu z idącymi za tym konsekwencjami.  

 

Stosowne zestawienie wartości strat bilansu „wymiany ziem” przedstawia poniższa tabela. Metoda i parametry 

rachunku oparte na ogólnej formule są ogólnie omówione w załączonym referacie  Straty Wojenne Zadane Polsce 

przez Niemcy w Okresie Wojny i Okupacji 1939-1945, zgłoszonym na Konferencję „Osądzić rzeź Woli – Wola 

Genocide 44”, która odbyła się w Warszawie we wrześniu 2019r.  

 
Aktualizacja  na dzień 8 maja 2020 r. wartości  strat ludzkich i rzeczowych zadanych Polsce przez Niemcy oraz  strat 

ogółem poniesionych  przez Polskę wskutek II Wojny Światowej 

 

 

Na koniec trzeba zauważyć, że podane, na pierwszy rzut oka ogromne liczby w wymiarze absolutnym, stanowią 

– w przypadku kapitałowej wartości strat zadanych Polsce przez Niemcy - około 4,7% obecnej wartości 

kapitałowej gospodarki Niemieckiej.  

 

 

Warszawa 08.05.2020                                                        

 

             S. Ryszard Domański 

(ekspert w okresie XII. 2027-IX 2018 w 

Parlamentarnym Zespole ds. Szacowania strat 

wojennych Polski)   

       

 

Wyszczególnienie 

Wartość kapitałowa 

poniesionych strat 
 

Źródło 

M0 = M09.05.1945; Przeszła (bazowa) wartość szkód zadanych Polsce 

przez Niemcy mld zł. w cenach z 1938  

 

327,1 

Sprawozdanie BOW, styczeń 1947, tabl. 

VIII, korekta własna wartości kapitału 

ludzkiego 

M0 = M 09.05.1945;  Przeszła (bazowa) wartość szkód na 09.05.1945  

zadanych Polsce przez Niemcy mld USD w cenach 1938 wg 

kursu USD 1938  

61,71  
Sprawozdanie BOW, styczeń 1947, tabl. 
VIII, korekta własna wartości strat 

kapitału ludzkiego 

M t= M 0(1+π)t(1+ r)t; Obecna wartość na 08.05.2020 szkód 

zadanych Polsce przez Niemcy mld USD wg bieżącej wartości 

USD na 2020. R  
         W tym wartość strat kapitału ludzkiego zadanych Polsce przez 

Niemcy (ucieleśnionego w  zabitych 6mln, inwalidach i  powiększonej 

zachorowalności) 

 

10 784,68 

 

 
 6 631,54 

Sprawozdanie BOW, styczeń 1947, 
tabl. VIII, korekta własna wartości 

kapitału ludzkiego, Obliczenia własne 
na podstawie USD GDPd 

https://stats.areppim.com/calc/calc_usdl

rxdeflator.php r = 0,0337; t=75 

G t= G0(1+π)t(1+ r)t ; Obecna wartość na 08.05.2020 szkód 

zadanych Polsce ogółem przez obu agresorów Niemcy i Związek 

Radziecki wg bieżącej wartości USD na 2020 r          

 

17 871,43 

                                                            

Jezierski, B. Petz;   Obliczenia własne j. 

w. na podst. A.  

 

Obecna wartość zniszczonych wojną, wyludnionych i obrabowanych 

ziem „Odzyskanych i Nowych” mld USD wg bieżącej wartości USD 

na 2020. R 

3 821,56 jak wyżej 

Ujemne saldo korzyści z Ziem Przyznanych i strat zadanych przez  

Niemcy  
6 963,12 Jak wyżej 

Wartość ziem „odstąpionych” ZSRR, w ich stanie prosperity przed wojną  

mld USD wg bieżącej wartości USD na 2020.r 
5 844,74  jak wyżej 

Strata netto na wymianie ziem  w 1945 r    mld USD wg bieżącej wartości 

USD na 2020.r                                                                               
 

2 023,18 jak wyżej 

https://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php
https://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php

