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Dziękuję za Pański list z dnia 6 maja br. (znak RPO-576195-07/I/KŁ), w którym daje
Pan wyraz swojemu zaniepokojeniu sytuacją mieszkających w Niemczech obywateli
polskich. Wszelkie sygnały mogące świadczyć o ewentualnym dyskryminacyjnym
traktowaniu obywateli polskich traktuję bardzo poważnie i cieszę się, znajdując pomoc
i poparcie w osobie i działaniach Pana Rzecznika.

Wracając do spraw opisanych w liście z dnia 6 maja br. pragnę Pana zapewnić, że są
one mi znane, aczkolwiek w relacjach polskich środków przekazu, utrzymywanych
w alarmistycznym tonie, często poszukiwanie sensacji góruje nad rzeczową analizą.
Powoduje to niejednokrotnie, że percepcja niektórych wydarzeń jest w Polsce nieadekwatna
do rzeczywistej skali problemów.

Pozwolę sobie ustosunkować się do podniesionych w Pańskim liście kwestii:

1, Eskalacia agresji wobec Polaków osiedlających sie we wschodnich rejonach Niemiec
fMeklemburgia-Pomorze Przednie).

W przygranicznej miejscowość Lócknitz, położonej ok. 20 km od aglomeracji szczecińskiej
mieszka ponad. 200 Polaków, w całym powiecie Uecker-Randow - ok. 900. Przyciągają ich
przede wszystkim niskie ceny nieruchomości, wyższa jakość życia, możliwość zachowania -
ze względu na bliskość granicy - miejsca pracy w Polsce, a także korzystania z niemieckiego
systemu socjalnego (m.in. dodatek na dzieci - 154 Euro miesięcznie i zależny od dochodów
dodatek mieszkaniowy). Część zamieszkałych w regionie Polaków rozwija w Niemczech
działalność gospodarczą ( w powiecie funkcjonuje ok. 200 polskich przedsiębiorców,
dających zatrudnienie również obywatelom niemieckim). Miejscowe władze przychylnie
patrzą na osiedlanie się Polaków, traktując je jako element przeciwdziałający stagnacji
regionu (bezrobocie, wyludnienie w wyniku wyjazdów mieszkańców na zachód Niemiec).
Poza przedstawionym przez media a zdecydowanie potępionym przez władze miejscowe
i landowe, incydentem z uszkodzeniem przez miejscowych chuliganów kilku polskich



samochodów (sprawcy zostali już zidentyfikowani, trwa postępowanie, prowadzące śledztwo
organy ścigania wskazują na możliwą inspirację silnej w regionie Narodowo-demokratycznej
Partii Niemiec, NPD), nie występują konflikty między polskimi a niemieckimi mieszkańcami
Locknitz i okolicznych gmin.
Istotną rolę w integrowaniu mieszkańców pełni Gimnazjum Niemiecko - Polskie, do którego
uczęszcza 430 uczniów, z czego 150 to młodzież polska. Połowa uczniów niemieckich uczy
się polskiego. W Gimnazjum wykładane są przedmioty również w języku polskim (polski,
historia, nauka o społeczeństwie) przez 3 polskich nauczycieli, istnieje możliwość
przystąpienia do matury polskiej i niemieckiej.
Ambasada pozostaje w kontakcie z lokalnymi władzami Locknitz, podkreślamy
zaniepokojenie strony polskiej zarówno zaistniałymi incydentami jak i propagandą NPD,
nawołującą do usunięcia Polaków. (Dodatkowego kolorytu całej sprawie nadaje fakt , że
jeden z czołowych miejscowych działaczy NPD zatrudniony jest na co dzień w firmie
budującej osiedle mieszkaniowe, która swą strategię marketingową zbudowała pod Polaków,
kierując pod ich adresem zachęty do kupowania mieszkań i osiedlania się w Locknitz).
Natomiast z rozmów z polskimi obywatelami - mieszkańcami Locknitz nie wynika, aby czuli
się zagrożeni, mieli do czynienia z wrogą atmosferą w miasteczku, lub bali się wieczorami
wychodzić na ulicę. Nie można oczywiście wykluczyć incydentów tego typu, Ambasada nie
posiada natomiast żadnych skarg i próśb o interwencję w tej mierze ze strony obywateli
polskich. Nota bene eksponowany w relacjach prasowych drastyczny fakt oplucia polskiej
uczennicy szkoły w Locknitz nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistości, próby władz
odnalezienia dziewczynki nie przyniosły rezultatów.

2. Kontrole kierowców po przystąpieniu Polski do Schengen

Od czasu pełnego przystąpienia Polski do obszaru Schengen, kwestia wykonywania kontroli
przez niemieckie grupy mobilne i służby graniczne jest przedmiotem naszego szczególnego
zainteresowania, aczkolwiek nie dochodzą do nas udokumentowane sygnały, iż obywatele
polscy kontrolowani są w sposób szczególnie drastyczny i uciążliwy, a kontrole mają masowy
charakter. Natomiast sprawą, która wywołała reakcje mediów i była również przedmiotem
szczególnego zainteresowania Ambasady, a także interwencji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych Saksonii, podjętej przez Konsulat Generalny RP w Lipsku były kontrole
prowadzone w lutym br. przez niemieckie służby graniczny i policyjne w Górlitz.

W dniu 6 lutego br. Konsul Generalny RP w Lipsku odbył rozmowę z panią Andreą
Fischer, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Saksonii. Wskazując
na doniesienia medialne informujące o wzmożonych kontrolach, zwrócił się o wyjaśnienie
przyczyn nagłego zintensyfikowania sprawdzania obywateli polskich po przekroczeniu
granicy Zgorzelec/ Gorlitz. Wyraził przy tym zaniepokojenie formą i ostentacyjnym
charakterem prowadzonych kontroli, negatywnie odbieranym przez opinię publiczną w
Polsce.

Strona niemiecka poinformowała, że w ostatnim czasie istotnie wzmożono kontrole
w regionie przygranicznym. Przyczyną jest wzrost kradzieży (w tym samochodów) oraz
kradzieży z włamaniem, jaki nastąpił po otwarciu granicy. Minister Fischer podkreśliła, że
kontrole nie mają charakteru kontroli granicznych, nie są w żaden sposób nakierowane
przeciwko obywatelom polskim i z równą intensywnością prowadzone są także na granicy
z Republiką Czeską. Zauważyła na marginesie, iż pierwszym zatrzymanym w wyniku tychże



kontroli był obywatel RFN pochodzący z zachodnich landów. Wyraziła opinię, że kontrole są
potrzebne i przynoszą dobre rezultaty.

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii przekazało polskiemu
konsulatowi obszerne sprawozdanie dyrektora policji w Gorlitz, którego celem jest
uzasadnienie - w oparciu o dane liczbowe - nasilonej akcji kontrolnej i jednocześnie
wykazanie, że nie jest ona skierowana specjalnie przeciwko obywatelom polskim, a nosi
charakter akcji prewencyjnej, mającej na celu odstraszenie potencjalnych sprawców poprzez
dużą prezencję policji, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli, a także ewentualne
schwytanie sprawców na gorącym uczynku.

Z przekazanego materiału wynika, że w styczniu br. doszło na terenie miasta Gorlitz
do znaczącego wzrostu kradzieży samochodów. Przestępstw dokonywano na terenie całego
miasta Gorlitz, ale ich największe nasilenie nastąpiło w centrum i południowej części miasta.
W okresie od otwarcia granic do 1 stycznia 2008 doszło do kradzieży 15 pojazdów oraz 10
usiłowań kradzieży pojazdów (w analogicznym okresie 2007 skradziono tyko 3 pojazdy).
Spośród 15 skradzionych samochodów odnaleziono dotychczas w Polsce jeden, co wg policji
może być wskazówką, że samochody mogły zostać przetransportowane za najbliższą granicę.
Największe nasilenie kradzieży przypadło na dni od 18.01 do 20.01 oraz na dzień 23.stycznia
2008 r.

Policja informuje ponadto, że ponieważ w przypadku skradzionych pojazdów chodziło
głównie o samochody VW, Audi, Seat i Skoda, kontrolowano wyłącznie auta tych marek,
niezależnie od kraju, w którym były zarejestrowane. Kontrole polegały na sprawdzeniu
dokumentów kierowcy i pojazdu, a w ramach akcji sprawdzono ok. 3.800 pojazdów.

W opinii policji niemieckiej powyższe fakty dowodzą, że świadomie korzysta się
z przejść granicznych w samym Gorlitz i okolicy w celu transportowania samochodów
skradzionych na terenie Niemiec. O tym, że sprawcami nie są wyłącznie cudzoziemcy ale
również coraz częściej obywatele niemieccy, ma świadczyć fakt zatrzymania w dniu
24.01.2008 dwóch obywateli niemieckich, którzy chcieli przewieźć do Polski w celu
sprzedaży samochód marki VW Jetta, który poprzedniego wieczoru został skradziony
w Kaiserslautem. Natomiast w dniu 01.02.2008 odnaleziono w Polsce, ukradziony tego
samego dnia z salonu samochodowego samochód marki BMW Cabrio 330 CI. Podejrzanym
o kradzież jest obywatel polski.

W raporcie policja podkreśla, że kontrole nie były skierowane ani przeciwko czeskim
ani przeciwko polskim podróżnym, a ich przedmiotem nie były osoby, lecz pojazdy.
W przeważającej ilości kontrolowane były niemieckie marki samochodów i niemieckie
tablice rejestracyjne.

Nie jest wykluczone, że sytuacja w Gorlitz może powtórzyć się - pod różnymi
pretekstami - w innych miejscowościach wzdłuż granicy, tym bardziej, że w ostatnim czasie
władze niemieckie odnotowują tu zwiększoną liczbę przestępstw, a niemieckie media kojarzą
to z likwidacją kontroli granicznych. W związku z tym wydałem polecenie polskim
konsulatom w Niemczech rejestrowania wszelkich, zgłaszanych do polskich placówek
zjawisk tego typu, zwłaszcza pod kątem formy przeprowadzanych kontroli i zachowania się
kontrolujących. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i niewłaściwego zachowania
służb kontrolnych będziemy natychmiast podejmowali interwencje na stosownym szczeblu.
Władze niemieckie (np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, na której
terytorium przebiega znaczny odcinek granicy z Polską) dostrzegając polityczne i historyczne
znaczenie likwidacji kontroli granicznych z Polską, wykraczające ponad lokalną perspektywę,
deklarują tu pełną współpracę



3. Sprawy rodzinne i z zakresu władzy rodzicielskiej w przypadku małżeństw
mieszanych

Istotnie odnotowywane są (zwłaszcza w przeszłości) skargi obywateli polskich na
postępowanie organów niemieckich, w tym urzędów ds. młodzieży, na tle konfliktów o prawa
rodzicielskie i do kontaktów z dziećmi w małżeństwach polsko - niemieckich, a także skargi
na stronniczość urzędów i ograniczanie naturalnej chęci jednego z rodziców do kontaktów
z dzieckiem w języku polskim, utrzymywania polskiej tradycji i oświaty. Są to sytuacje
bolesne i bardzo trudne do jednoznacznej oceny bez szczegółowej znajomości wszystkich
okoliczności danej sprawy. Dużą rolę odgrywają w nich względy emocjonalne, poczucie
krzywdy, czasami odnosimy również wrażenie, że dobro dziecka ustępuje chęci wygrania
konfliktu z byłym małżonkiem.
Nowych takich spraw odnotowujemy niewiele, te które są szczególnie znane opinii publicznej
pochodzą z lat ubiegłych aczkolwiek w niektórych z nich sytuacja niewiele się zmienia - w
wyniku wydanych już postanowień sądowych. Dotyczy to w dużej mierze osób,
wymienionych w Pańskim liście, gdzie wyroki sądowe już zapadły i chodzi przede wszystkim
0 znalezienie możliwości prawnych utrzymywania przez rodziców kontaktów z dzieckiem lub
też odwrócenie niekorzystnych postanowień sądu w tej mierze. Dotyczy to m.in. sytuacji
p. Pokrzeptowicz-Meyer, która od kilku lat nie miała możliwości spotkania się z dzieckiem
(mimo. iż ma do tego prawo) lub sytuacji p. Kraszewskiego, który mimo, iż nie posiada
władzy rodzicielskiej, ma prawo do otrzymywania informacji o stanie zdrowia dziecka,
postępach w nauce itp., a danych takich nie otrzymuje. Zwróciliśmy się do Konsulatu
Generalnego w Kolonii, w którego okręgu konsularnym toczą się obydwie sprawy o podjęcie
stosownej interwencji.
W kontaktach z zainteresowanymi rodzicami staramy się zwrócić uwagę na celowość
działania opartego na konkretach i wykazywaniu ew. błędów proceduralnych popełnianych
przez sądy lub Jugendamty, a także udokumentowanych stwierdzeniach organów niemieckich
(pisma, akta sądowe itp.), mogących nosić znamiona dyskryminacji. Tylko bowiem takie
dowody ( a nie osobiste odczucia i opinie zainteresowanych oraz inwektywy pod adresem
urzędów i sądów niemieckich) mogą spowodować, że interwencja konsulatu będzie
skuteczna.
Wskazując na doświadczenia Berlina i innych urzędów konsularnych, podkreślamy znaczenie
ścisłej współpracy - od samego początku - zainteresowanych rodziców z urzędami
konsularnymi, które na drodze konsularnej, poprzez kontakty i interwencje w poszczególnych
sprawach są w stanie wiele spraw załatwić polubownie, po myśli rodziców i bez
antagonizowania urzędów niemieckich. Informowanie konsulatów już w początkowej fazie
konfliktu jest niezmiernie ważne, daje bowiem możliwość skuteczniejszego działania (np.
w przypadku pani Laube Konsulat Generalny w Monachium został poinformowany o sprawie
na kilka dni przez rozprawą sądową, co pozbawiło ten urząd możliwości jakiegokolwiek
działania wobec urzędu ds. młodzieży). Jesteśmy bowiem zdania, że w takich trudnych
1 wielowątkowych sprawach stosowanie sprawdzonych metod konsularnych przynosi lepsze
rezultaty niż oskarżanie urzędów i sądów niemieckich o postępowanie „rodem z czasów
hitlerowskich" i chęć dokonywania „czystek etnicznych". Powoduje to tylko brak chęci
współpracy i poszukiwania skutecznych rozwiązań.
Należy natomiast podkreślić, że we wszystkich znanych polskim placówkom przypadkach
nieprawidłowości w działaniach niemieckich urzędów ds. młodzieży, lub generalnie
związanych z konfliktami na tle rodzinnym, podejmowane są natychmiastowe interwencje
i wiele spraw udaje się pomyślnie rozwiązać. W większości są to sprawy czysto rodzinne,



nie noszące znamion dyskryminacji. Natomiast wiele kłopotów sprawia zainteresowanym
zakładanie nowych spraw i odwołań od niekorzystnych wyroków, co wiąże się
z koniecznością finansowania kosztów procesu i adwokackich. Należy nadmienić, że urzędy
konsularne nie mają możliwości udzielania pomocy finansowej na te cele.
Jest natomiast faktem, że zderzenie praktyki niemieckiej, przyjmującej, że urząd wie lepiej co
jest dobre dla dziecka, a co nie - z oczekiwaniami polskich rodziców, którzy pragną o tym
sami decydować, może powodować konflikty i brak zrozumienia dla działań drugiej strony.
Jedną z metod rozwiązywania konfliktów na tle rodzinnym i związanych z opieką nad
dzieckiem jest mediacja w stosunkowo wczesnej fazie konfliktu. Kwestie prowadzenia takich
mediacji są przedmiotem rozmów ministerstw sprawiedliwości obu krajów, wiążemy z tym
duże nadzieje. Ponadto sprawy te będą zapewne jednym z tematów sympozjum naukowego
z udziałem ministrów sprawiedliwości Polski i Niemiec, zaplanowanego na jesień br.
w ramach inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Viadrina.

Szanowny Panie Rzeczniku,

Mam nadzieję, że chociaż w części udało mi się wyjaśnić i uściślić poruszone przez Pana
sprawy. Będę zobowiązany za przekazanie do Ambasady odpowiedzi na Pańskie listy,
skierowane do osobistości niemieckiego życia politycznego, których kopie był Pan uprzejmy
mi przesłać. Informuję jednocześnie, że zgodnie z naszą niedawną rozmową w Warszawie
zaproponowałem listownie panu Ullrichowi Galie nawiązanie ściślejszej współpracy
z Ambasadą. Mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić do spotkania z p. Galie w trakcie
jednego z jego pobytów w Berlinie.

Do wiadomości:
Pan Andrzej Jasionowski
Dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii
MSZ


