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95 - 070 Aleksandrow Lodzki

Odpü\viadajqc na Pana zapytanie z dnia 07.11.2010 r. dotyczqce posiadania
obywatelstwa polskiego przez Prezesa Rady Ministr6w, Pana Donalda Tuska, uprzejmie
informujl(, iz to, czy i na jakiej podstawie dana osoba nabyla obywatelstwo polskie, moze byc
wyjasniaj~cego

tn

ustalone dopiero na drodze postfpowania

strony.

prowadzonego na wniosek

po
r

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z p6zn. zm), posiadanie bqdz utratl( obywatelstwa polskiego
stwierdza wojewoda. Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego nastl(puje
vv drodze decyzji administracyjnej

zwanej "poswiadczeniem posiadania obywatelstwa

w.
ra

polskiego" lub "poswiadczeniem utraty obywatelstwa polskiego". PO\vyzsza decyzja
ma charakter deklaratoryjny i jest w swej istocie oswiadczeniem wlasciwego organu,

tj. wojevvody, z kt6rego wynika, ze wedlug oceny stanu faktycznego i prawnego osoba
zainteresowana ma obywatelstwo polskie lub go nie posiada. Do ustalenia podstawy nabycia

i utraty oby\vatelstwa polskiego stosuje sil( przepisy obowiqzujqce w dacie zdarzenia lub

czynnosci, na skutek, kt6rych nastqpilo nabycie lub utrata obywatelstwa z mocy prawa lub

ww

decyzji wlasciwego organu (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2002 r. sygn. V S. A. 922/02).
Obowiqzujqca ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U.

z 2000 r. nr 28, poz. 353 z p6zn. zm.), nie zawiera unormowania odnoszqcego sil( do pojl(cia
strony w sprawie o stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa. W tej sytuacji

dla uznania podmiotu za stronl( tego postl(powania zasadne jest stosowanie przepis6w

kodeksu postl(powania administracyjnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2008 r.
IV SA/Wa 568/08).

w

swietle przepisu art. 28 k.p.a. przymiot strony post~tpowania administracyjnego

przysluguje kazdemu, czyjego interesu prawnego lub obowiqzku dotyczy post~tpowanie albo

l

temu, kto .Zqda czynnosci organu ze wzgl~tdu na sw6j interes prawny lub obowiqzek.
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Post~tpowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiqzku konkretnego podmiotu w tym sensie,

ze w wyniku takiego post~tpowania wydaje si~t rozstrzygni~tcie, ktore dotyczy praw

ak
a

i obowiqzkow tego podmiotu. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia

zwiqzku o charakterze materialnoprawnym mi~tdzy obowiqzujqcq normq prawa a sytuacjq
prawnq konkretnego podmiotu prawa, polegajqcego na tym, ze akt stosowania tej normy
(decyzja administracyjna) moze miec wplyw na sytuacjtt prawnq tego podmiotu w zakresie
prawa materialnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 marca 2006 r., VI SA/Wa 2401105).
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Interes prawny to interes indywidualny, konkretny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie
znajduje potwierdzenie w okolicznosciach faktycznych, bttdqcych przeslankami zastosowania
przepisu prawa materialnego. Interes prawny to zatem interes, ktorego podstawq mogq byc

tn

wylqcznie przepisy materialnego prawa administracyjnego, a to z tego wzgl~tdu, ze decyzja
administracyjna jest wladczq konkretyzacjq prawa administracyjnego (wyrok NSA z dnia 17
kwietnia 2007 r .. I OSK 755/06). Miec interes prawny w post~tpowaniu administracyjnym
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znaczy to samo. co ustalic przepis prawa powszechnie obowiqzujqcego, na ktorego podstawie
mozna skutecznie .Zqdac czynnosci organu z zamiarem zaspokojenia jakiejs potrzeby albo
.Zqdac zaniechania lub ograniczenia czym1osci orgmm sprzecznych z potrzebami danej osoby.
Majqc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic, ze post~tpowanie wyjasniajqce

w.
ra

w powyzszej sprawie moze byc wszcz~tte i prowadzone dopiero wtedy, gdy wykaze Pan,

iz posiada interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego rozstrzygni~tcia w zakresie

obywatelstvva polskiego Prezesa Rady Ministrow, Pana Donalda Tuska.
Ponadto uprzejmie informuj~t, iz Wojewoda Pomorski nie jest w posiadaniu informacji

odnosnie obcych obywatelstw posiadanych przez obywateli polskich, gdyz zgodnie z art. 2

ww

ustavvy o obywatelstwie polskim, obywatel polski w mysl prawa polskiego nie moze byc

rownoczesnie

uznawany

za

obywatela

innego

panstwa

(tzw.

zasada

obywatelstwa polskiego ).
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