
 

Lublin, 20 maja 2022 r. 

Sygn. IPP-TS-6/5/2022 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa 

 

Wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następujących informacji dotyczących skarg 

na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej: Szefa UDSC) w sprawie 

zobowiązania cudzoziemca do powrotu wniesionych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA) na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) oraz 

przyznania cudzoziemcom prawa pomocy w ww. sprawach na podstawie art. 243 p.p.s.a.: 

1. Liczby spraw, w których cudzoziemcy na podstawie art. 54 § 1 p.p.s.a. wnieśli skargę 

do WSA na decyzje Szefa UDSC w sprawach dotyczących zobowiązania 

cudzoziemców do powrotu, w latach 2019-2021 (z podziałem na poszczególne lata); 

2. Liczby złożonych przez cudzoziemców wniosków o przyznanie prawa pomocy na 

podstawie art. 243 p.p.s.a. w związku z wniesieniem skarg w sprawach, o których 

mowa w pytaniu pierwszym, w latach 2019-2021 (z podziałem na poszczególne 

lata); 

3. W ilu przypadkach cudzoziemcom przyznano prawo pomocy, w sprawach, o których 

mowa w pytaniu pierwszym, w latach 2019-2021 (z podziałem na poszczególne 

lata); 

4. W ilu przypadkach cudzoziemcom odmówiono prawa pomocy, w sprawach, o których 

mowa w pytaniu pierwszym, w latach 2019-2021 (z podziałem na poszczególne 

lata); 

5. W ilu przypadkach wniosek o przyznanie pomocy, w sprawach, o których mowa w 

pytaniu pierwszym, pozostawiono bez rozpoznania na podstawie art. 257 p.p.s.a., w 

latach 2019-2021 (z podziałem na poszczególne lata); 



 

6. W ilu przypadkach skargi w sprawach, o których mowa w pytaniu pierwszym, 

odrzucono na podstawie art. 58 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. t.j. gdy nie uzupełniono w 

wyznaczonym terminie braków formalnych skargi w związku z tym, że pismo złożone 

przez cudzoziemca nie zawierało numeru PESEL strony wnoszącej pismo, będącej 

osobą fizyczną, oraz numeru PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są 

obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, co 

wynika z art. 46 § 2 pkt 1b p.p.s.a., w latach 2019-2021 (z podziałem na 

poszczególne lata). 

 

Uzyskane dane posłużą do opracowania raportu w ramach projektu „Państwo – NGOsy – 

Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej” realizowanego wspólnie z 

UNHCR z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej powyższych 

pytań w trybie zastosowanym przy wnioskach o udostępnienie informacji publicznej i 

udostępnienie powyższych informacji (art. 14 ust. 1 powołanej ustawy) poprzez przesłanie 

pocztą elektroniczną na adres: dip@panstwoprawa.org. 

Z góry dziękuję za poświęcony czas i przekazanie danych. 

 

Tomasz Sieniow 

Prezes Zarządu Fundacji 

 

 


