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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

W niemieckich landach Bawarii, Hesji i Meklemburgii-Pomorzu Przednim przyjêto zasadê, zgodnie
z któr¹ osobom urodzonym w latach 1945–1990 na terenach dawnej Rzeszy Niemieckiej przyznanych
Rzeczypospolitej Polskiej na mocy traktatu poczdamskiego w dokumentach potwierdzaj¹cych to¿sa-
moœæ bêd¹ wpisywane Niemcy jako kraj urodzenia.

Traktowanie przyznanych Polsce, na mocy decyzji mocarstw sojuszniczych, ziem jako terytorium
Niemiec bêd¹cego pod tymczasow¹ polsk¹ administracj¹, a mo¿e okupacj¹, nale¿y uznaæ za coœ ze
wszech miar skandalicznego. Godzi to w poczucie integralnoœci i jednolitoœci terytorialnej Polski. Rzecz-
pospolita Polska nie mo¿e w ¿adnym wypadku akceptowaæ takiej praktyki.

Podczas sporz¹dzania polskich dokumentów przyjêto zasadê wpisywania jako kraju urodzenia tego
pañstwa, na którego terytorium aktualnie le¿y miejsce urodzenia danej osoby. St¹d osobom, które przy-
sz³y na œwiat przed II wojn¹ œwiatow¹ na kresach II Rzeczypospolitej, w dokumentach to¿samoœci jako
kraj urodzenia wpisane s¹ Litwa, Bia³oruœ lub Ukraina. Z tego wzglêdu w stosunkach cudzoziemców
z polskimi urzêdami powinniœmy egzekwowaæ poprawne oznaczenie Polski jako kraju urodzenia w sy-
tuacji, gdy dana osoba urodzi³a siê w miejscu terytorialnie nale¿¹cym do Polski.

W zwi¹zku z tym zapytujê, czy wed³ug pana takie regulacje niemieckie nie podwa¿aj¹ przebiegu gra-
nic Rzeczypospolitej Polskiej. Czy taka praktyka nie wp³ywa negatywnie na kszta³towanie relacji pol-
sko-niemieckich? Czy ponadto ta praktyka nie narusza przepisów prawa europejskiego? Je¿eli
którakolwiek z odpowiedzi na zadane pytania jest twierdz¹ca, to chcia³abym zapytaæ, czy nie uwa¿a
pan, ¿e by³oby zasadne podjêcie kroków zmierzaj¹cych do zmian legislacyjnych oraz wydanie stosow-
nych poleceñ s³u¿bowych prowadz¹cych do nieuznawania w sprawach urzêdowych w Polsce dowodów
to¿samoœci z fa³szywym krajem urodzenia. Osoba urodzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a ma-
j¹ca w dowodzie to¿samoœci jako kraj urodzenia wpisane Niemcy, powinna byæ traktowana jako osoba
pos³uguj¹ca siê fa³szywym, a co najmniej b³êdnym, dowodem to¿samoœci, podobnie jak na przyk³ad
mê¿czyzna pos³uguj¹cy siê dowodem to¿samoœci kobiety. Taki dokument w œwietle polskiego prawa po-
winien byæ uznany za niewa¿ny.
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