Warszawa, 27/12/2007r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-576974-III/07/LN
00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77
Fax 0-22 827 64 53

Pan
Donald Tusk
Prezes
Rady Ministrów

Szanowny Panie Prezesie
Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pana
Premiera z prośbą o rozważenie możliwości powołania Zespołu do Spraw Migracji.
Zespół taki rozpoczął swoją działalność na podstawie zarządzenia Nr 12 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2007 r. Przewodniczącym Zespołu był Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji, a zastępcami - podsekretarze stanu w MSWiA oraz
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W skład Zespołu wchodzili też przedstawiciele
innych resortów i instytucji wykonujących zadania związane z migracją.
Zespół odbył trzy posiedzenia, z czego ostatnie, poświęcone zagadnieniom
merytorycznym, odbyto w dniu 15 października 2007 r. Efektem tego posiedzenia było
m.in. przyjęcie uchwały w sprawie kierunków działań dotyczących zatrudnienia
cudzoziemców w Polsce. Zgodnie z uchwałą rozwiązywanie problemów niedoborów na
rynku pracy poprzez zatrudnianie cudzoziemców powinno być uzupełnieniem polityki
zatrudnienia, prowadzącej przede wszystkim do aktywizacji zawodowej obywateli polskich.
Zaproponowano stworzenie systemu monitorowania zatrudnienia cudzoziemców na
polskim rynku pracy, który umożliwiałby ocenę społecznego i gospodarczego znaczenia
migracji, a także zarekomendowano podjęcie działań stanowiących zachętę do rozwoju
kariery zawodowej w naszym kraju zamieszkałych za granicą obywateli Polski oraz
cudzoziemców pochodzenia polskiego z Polską, w szczególności opracowanie i realizację
programów zachęcających do powrotu emigrantów i podjęcia przez nich zatrudnienia lub
działalności gospodarczej w Polsce. Wskazano także na konieczność wypracowania działań
mających na celu integrację obywateli państw trzecich. Ponadto Zespół do Spraw Migracji
zalecił wprowadzanie stopniowych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla
obywateli państw takich jak Ukraina, Białoruś i Rosja, a w dalszej kolejności - pozostałych
państw postradzieckich, państw Bałkanów Zachodnich oraz państw stowarzyszonych z Unią
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Europejską. W stosunku do pozostałych państw azjatyckich Zespół do Spraw Migracji
zwrócił uwagę na potencjalne zagrożenia związane m.in. z nielegalną migracją i
transgraniczną przestępczością z tych regionów.
W mojej ocenie niezbędne jest powołanie zespołu, który zapewni koordynacje zadań
podejmowanych przez organy administracji rządowej w zakresie problematyki migracji.
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