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ZAŁ.

w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 3 grudnia 2018 roku (sygn. XI,540.46.2018 MS), 
stanowiącego kontynuację korespondencji dotyczącej w sprawie stanu prac nad dokumentem „Polityka 

migracyjna Polski", uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 
został zakończony etap uzgodnień wewnątrzresortowych dotyczących projektu dokumentu „Polityka 

migracyjna Polski". Po analizie uwag zgłoszonych podczas posiedzenia Zespołu do spraw przygotowania 

dokumentu „Polityka migracyjna Polski" w dniu 21 listopada 2018 roku ww, projekt został zmodyfikowany, 
a następnie w dniu 6 grudnia 2018 roku przekazany do Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji. 

W 2019 roku - zgodnie z „Planem działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2019 rok" 

(opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA) - jest planowane opracowanie 

ostatecznej wersji dokumentu „Polityka migracyjna Polski", a następnie przyjęcie go przez Międzyresortowy 

Zespół do Spraw Migracji oraz przygotowanie uchwały Rady Ministrów dotyczącej polityki migracyjnej.

Odnosząc się do kwestii ewentualnego uwzględnienia w dokumencie „Polityka migracyjna Polski" 

założeń Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji (Global Compact 

forSafe, Orderly and Regular Migration) zwanego dalej „GCM", uprzejmie wyjaśniam, że MSWiA aktywnie 

uczestniczyło w procesie negocjacji GCM, w tym również w pracach nad kształtowaniem wspólnego 

stanowiska 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (po wyłączeniu się Węgier z procesu negocjacji) 

oraz analizowało szczegółowo kształt dokumentu, a także prezentowane w toku negocjacji stanowiska 

poszczególnych grup regionalnych i państw.
W swoim stanowisku, prezentowanym w ramach negocjacji, Polska nie odnosiła się negatywnie 

do zapisów dokumentu potwierdzających konieczność zagwarantowania ochrony podstawowych praw 

człowieka migrantów, w tym do przywołanego w wystąpieniu Pana Rzecznika punktu 15 oraz do zapisów 

w takich obszarach jak gromadzenie danych dotyczących migracji czy skuteczne zarządzanie granicami. 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że GCM jest dokumentem bardzo rozbudowanym, zawierającym 

w sumie 187 zobowiązań uporządkowanych w ramach 23 celów, które w wielu obszarach wykraczają poza 

obowiązujące ramy prawa międzynarodowego. Decyzja o niewyrażeniu poparcia Polski dla GCM była 

podyktowana przede wszystkim brakiem wystarczająco silnych gwarancji poszanowania suwerennego 

prawa państw do decydowania o tym kogo przyjmują na swoim terytorium oraz na jakich warunkach,
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a także brakiem rozróżnienia pomiędzy migrantami legalnymi i nielegalnymi. W konsekwencji tych braków, 

dokument zobowiązuje państwa do rozszerzenia katalogu uprawnień migrantów, nie różnicując 

ich w zależności od statusu. Nieprecyzyjność wielu punktów dokumentu powoduje znaczne trudności 
interpretacyjne oraz praktycznie uniemożliwia potencjalne wdrożenie zapisów GCM do prawa polskiego.

W ocenie Rządu RP porozumienie GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski i może stanowić 

zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Porozumienie jest zatem sprzeczne z priorytetami polskiego 

Rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi
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