
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 sierpnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Panie Wojewodo!
Postanowieniem wojewody œl¹skiego z 31 marca 2008 r. zosta³a wydana decyzja przyznaj¹ca pani

Adolfinie W. z Czêstochowy prawo do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawa³oby siê, ¿e sprawa wyp³aty odszkodowania bêdzie
ju¿ prosta. Tymczasem Ministerstwo Skarbu Pañstwa wycofa³o tê pozycjê, domagaj¹c siê uzupe³nienia
dokumentów o PESEL lub inny dokument potwierdzaj¹cy jednoznacznie, ¿e brat pani Adolfiny, Wac³aw
F., zamieszka³y w Kanadzie, posiada obywatelstwo polskie.

W tym celu wojewoda œl¹ski zwróci³ siê do Konsulatu Generalnego RP w Toronto z zapytaniem, czy
wspomniany Wac³aw F. posiada obywatelstwo polskie. Konsulat odpowiedzia³, ¿e taka osoba nie figuru-
je w kartotece paszportowej i nie ma ¿adych dokumentów potwierdzaj¹cych jej polskie obywatelstwo.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie pol-
skim, je¿eli osoba nigdy nie mieszka³a w Polsce, b¹dŸ obecnie miejscowoœæ ta le¿y poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, w³aœciwym organem w sprawie stwierdzenia posiadania b¹dŸ utraty
obywatelstwa polskiego jest wojewoda mazowiecki, proszê Pana Wojewodê o jak najszybsze stwierdze-
nie tych faktów. Staram siê uszanowaæ tê procedurê, ale proszê zwa¿yæ – co wynika z innych dokumen-
tów – ¿e Wac³aw F. zamieszka³ w Kanadzie po II wojnie œwiatowej i posiada obywatelstwo kanadyjskie.
Ponadto jako ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie otrzyma³ liczne polskie odznaczenia, m.in.
Krzy¿ Czynu Bojowego Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie wrêczony w Konsulacie RP w Toronto
27 maja 1995 r. To ju¿ powinno wystarczyæ, aby potwierdziæ to¿samoœæ brata pani Adolfiny W. Przypo-
mnê, ¿e Wac³aw F. zrzek³ siê prawa do spadku na rzecz swojej siostry ju¿ w 1985 r., co stwierdza stoso-
wny dokument, wydany w Toronto, za³¹czony do sprawy. Jest tak¿e postanowienie S¹du Rejonowego
w Czêstochowie z 9 wrzeœnia 1985 r., w którym jest mowa, ¿e po zmar³ych rodzicach dziedzicz¹ dzieci:
Adolfina W. i Wac³aw F. Nie rozumiem, dlaczego tak d³ugo zwleka siê z wyp³at¹ odszkodowania, domaga
siê tylu dokumentów, skoro sprawa jest tak oczywista. Pani Adolfina W. jest ju¿ w podesz³ym wieku
i chcia³aby doczekaæ tego skromnego zadoœæuczynienia za szeœcioletni¹ poniewierkê na stepach Kaza-
chstanu, a przede wszystkim za wypêdzenie i pozbawienie jej ca³ego dorobku rodziców.

Panie Wojewodo, uprzejmie proszê Pañski Urz¹d, o konkretnie Wydzia³ Spraw Obywatelskich, o nie-
zw³oczne wydanie stosownego zaœwiadczenia i przekazanie go wojewodzie œl¹skiemu.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




