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Dot.: Informacje dla Państwa członków
- nieotrzymanie obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci
niemieckich rodziców
Zał. -2Opole, 29 marca 2019

Szanowne Panie,
szanowni Panowie
pragnę dziś zwrócić się do Państwa w temacie „nieotrzymania obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci niemieckich rodziców” i poprosić o
wsparcie.
Jak zapewne Państwo wiedzą
urodzone za granicą dzieci, których niemieccy rodzice względnie jedno z rodziców urodzili się po 31.12.1999 za granicą i w momencie urodzenia dziecka
mieszkali za granicą, nie uzyskują niemieckiego obywatelstwa przez urodzenie, jeżeli ze względu na urodzenie otrzymują obce obywatelstwo.
Tylko wtedy, kiedy w przeciągu roku po urodzeniu dziecka rodzice złożą we
właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub we właściwym miejscowo niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym (np. Konsulat w Opolu)
wniosek o rejestrację urodzenia, dziecko takie otrzyma z mocą wstecz z dniem
urodzenia niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie.

Bardzo dobrze zrozumiały przypadek opisano na naszej stronie internetowej
https://polen.diplo.de/pl-de/01-vertretungen/01-5-gk-oppeln/2016-07-29geburtsanzeige/713874 .
Ta ważna informacja staje się coraz bardziej aktualna i dotyczy w szczególności
dzieci z szeregów mniejszości niemieckiej, ponieważ nabywają one przez urodzenie
również obywatelstwo polskie.
Dlatego jest dla mnie szczególnie ważnym, by zechcieliście Państwo w stosowny
sposób przekazać te informacje swoim członkom. Proszę również wywiesić tę informację w swoim lokalu / miejscach spotkań. Nasza ulotka dotycząca procedury rejestracji urodzenia jest załączona do tego pisma.
Jedynie dzięki regularnemu powtarzaniu tych informacji można zapewnić, że przyszli
rodzice zwrócą uwagę na ten fakt i uniknie się sytuacji, że ich dzieci nie będą posiadały obywatelstwa niemieckiego.
Pomóżcie Państwo proszę, aby także przyszłe, tu żyjące pokolenia posiadały niemieckie obywatelstwo.
W przypadku dalszych pytań konsulat chętnie służy pomocą zainteresowanym rodzicom.
Dziękuję Państwu za wsparcie.
Z najlepszymi pozdrowieniami
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