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Oœwiadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Panie Wojewodo!
Do Pañskiego urzêdu wp³ynê³o w ostatnich dniach pismo pani A. W. z Czêstochowy z proœb¹ o wyda-

nie stosownego zaœwiadczenia o braku obywatelstwa polskiego Wac³awa F., obywatela Kanady polskie-
go pochodzenia. Chodzi o dokonanie wyp³aty rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Takie postanowienie wyda³ ju¿ wojewoda œl¹ski 31 mar-
ca 2008 r. Niestety, Ministerstwo Skarbu Pañstwa wycofa³o tê pozycjê, domagaj¹c siê uzupe³nienia do-
kumentów o nr PESEL lub inny dokument potwierdzaj¹cy jednoznacznie, ¿e brat pani A., 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 Franciszek F. posiada obywatelstwo polskie. Konsulat odpowiedzia³, ¿e wymieniona
osoba nie figuruje w kartotece paszportowej oraz ¿e brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzaj¹cych jej
polskie obywatelstwo. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e je¿eli – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o obywatelstwie polskim – osoba nigdy nie mieszka³a w Polsce b¹dŸ je¿eli miejscowoœæ, w której ta
osoba mieszka³a, obecnie le¿y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to organem w³aœciwym w spra-
wie stwierdzenia posiadania b¹dŸ utraty obywatelstwa polskiego jest wojewoda mazowiecki, proszê Pana
Wojewodê o jak najszybsze stwierdzenie powy¿szych faktów.

Jak ju¿ wspomina³em w moim poprzednim oœwiadczeniu, Wac³aw F. zamieszka³ Kanadzie po II woj-
nie œwiatowej i posiada obywatelstwo kanadyjskie, ponadto jako ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na Za-
chodzie otrzyma³ liczne polskie odznaczenia, miêdzy innymi Krzy¿ Czynu Bojowego Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, wrêczony w Konsulacie RP w Toronto 27 maja 1995 r. Ju¿ tylko to powinno
wystarczyæ, aby mo¿na by³o potwierdziæ to¿samoœæ brata pani A. W. Przypomnê, ¿e Wac³aw F. zrzek³ siê
prawa do spadku na rzecz swojej siostry ju¿ w 1985 r., co stwierdza stosowny dokument, wydany w To-
ronto, 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: A. W. i Wac³aw Franciszek F.
Wszystkie dokumenty w tej sprawie s¹ w posiadaniu wojewody mazowieckiego.

Panie Wojewodo, uprzejmie proszê Pañski urz¹d, a konkretnie Wydzia³ Spraw Obywatelskich, o nie-
zw³oczne wydanie stosownego zaœwiadczenia i przekazanie go wojewodzie œl¹skiemu. Albo te¿ o kon-
kretne wskazanie: jakiego jeszcze i od kogo potrzeba dokumentu, aby sprawê zakoñczyæ. Pani A. W. jest
ju¿ w podesz³ym wieku i chcia³aby doczekaæ tego skromnego zadoœæuczynienia za szeœcioletni¹ ponie-
wierkê na stepach Kazachstanu, a przede wszystkim za wypêdzenie i pozbawienie jej ca³ego dorobku ro-
dziców.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




