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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej 

w III Rzeszy. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy senatora Jerzego Czerwińskiego. 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 

w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy 

W dniu 27 lutego 1940 roku Rada Ministrów na Rzecz Obrony Rzeszy wydała 

rozporządzenie z mocą ustawy o organizacjach polskiej grupy narodowej w Rzeszy 

Niemieckiej (potocznie nazywane dekretem Göringa od nazwiska jednej z osób pod nim 

podpisanych). 

W rozporządzeniu hitlerowskie władze zakazywały na terenie III Rzeszy działalności 

istniejących i zakładania nowych organizacji polonijnych (zrzeszeń, związków, fundacji, 

stowarzyszeń, spółdzielni, banków, przedsiębiorstw, innych organizacji, instytucji 

i przedsięwzięć). Ich majątek (kamienice, siedziby, ruchomości, wkłady udziałowców, 

kapitał, itp.) został bez odszkodowania przejęty przez wyznaczonego komisarza Rzeszy, 

a następnie przekazany wybranym podmiotom niemieckim. Łączny szacunek strat organizacji 

polonijnych to kilkadziesiąt milionów Reichsmark (RM). Rezultatem dekretu Göringa były 

też prześladowania, którym już wcześniej poddani zostali działacze polonijni, uznani za 

wrogów narodowego socjalizmu i masowo więzieni w obozach koncentracyjnych. 

Niestety pomimo upływu 80 lat, mimo licznych deklaracji o dobrej woli, 

dobrosąsiedzkich stosunkach i przyjaźni rząd Republiki Federalnej Niemiec do dziś 

utrzymuje w obiegu prawnym skutki nazistowskiego dekretu. Do dziś Polacy zamieszkali od 

pokoleń na obszarach tradycyjnego osadnictwa w Niemczech i ich potomkowie nie odzyskali 

statusu polskiej mniejszości narodowej. Do dziś nie zwrócono, mnożąc przeszkody 

i preteksty, zagrabionego im bezprawnie mienia. Do dziś, mimo że w 1940 roku byli przecież 

obywatelami ówczesnego państwa niemieckiego, traktuje się ich, ich potomków i następców 

prawnych jak obywateli Niemiec drugiej kategorii. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że z punktu widzenia prawa 

międzynarodowego faszystowskie rozporządzenie z 1940 roku było sprzeczne 

z obowiązującymi wówczas standardami międzynarodowymi i jako takie należy je uznać za 

nieważne od początku. Dlatego też Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że polska 
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mniejszość narodowa w Niemczech istnieje nieprzerwanie od 1922 roku, tj. od zawarcia 

w Genewie przez Polskę i Niemcy 15 maja tegoż roku konwencji górnośląskiej i od 

powstania 27 sierpnia 1922 roku Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Berlinie. Oraz, 

że nieważność ab initio dekretu Göringa powoduje konieczność przywrócenia przez państwo 

niemieckie stanu, który istniał zanim pojawił się ten dekret, albo też odpowiednie 

wyrównanie szkód i strat. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wsparcie dla działań organizacji polonijnych 

zmierzających do przywrócenia, posiadanego przed II wojną światową, statusu mniejszości 

narodowej i przysługujących z tego tytułu praw mniejszości w Niemczech, a także uzyskania 

odpowiednich odszkodowań za mienie Polonii bezprawnie przejęte przez państwo niemieckie 

wskutek dekretu Göringa. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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