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Szczegółowo zapoznałam się z pismem Pana Ministra z dnia 14 lutego 2014 r.. 

stanowiącym odpowiedź na moje wystąpienie w sprawie podejścia państwa polskiego do 

migrantów -  obywateli Unii Europejskiej, którzy z różnych przyczyn nie mają szans na 

uregulowanie kwestii swojego pobytu na terytorium Polski. Problem ten nadal pozostaje 

w kręgu moich zainteresowań, także ze względu na fakt, że władze publiczne nie 

poświęcają mu wystarczającej uwagi.

We wspomnianym wystąpieniu opisałam sytuację cudzoziemców pochodzących z 

państw członkowskich UE, którzy z powodu złej kondycji materialnej, niezdolności do 

podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia i braku ubezpieczenia zdrowotnego nie są w stanie 

spełnić przesłanek do nabycia prawa pobytu na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 

miesiące lub prawa stałego pobytu, określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 ze zm.). Jako przykład, podałam sprawę rumuńskich Romów z 

wrocławskich koczowisk, którzy w swoim obecnym położeniu nie mogą skorzystać z 

rozwiązań, jakie obywatelom UE oferuje wspomniana ustawa. W kontekście tej właśnie 

sprawy należałoby się zatem zastanowić, czy w podejściu państwa polskiego do migrantów 

znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji nie istnieje pewna luka.



Tymczasem w udzielonej mi odpowiedzi ograniczył się Pan Minister do 

przypomnienia przepisów prawa regulujących zasady wjazdu i pobytu obywateli Unii 

Europejskiej na terytorium innych państw członkowskich. Przepisy te są mi dobrze znane

i ich przywołanie nic nie wnosi do sprawy, ani nie wyjaśnia przedstawionego w 

wystąpieniu problemu. Poza tym pismo nie zawiera żadnego merytorycznego stanowiska, 

czy choćby analizy wspomnianych przepisów pod kątem sygnalizowanych przez mnie 

stanów faktycznych. Niezrozumiały jest dla mnie także powód przywołania w piśmie 

przez Pana Ministra art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz.U. z 2013 r. Nr 743 ze zm.), a za nieporozumienie uznaję 

taką interpretację tego przepisu, która ogranicza de facto  właściwość resortu w 

sprawach migracji do kwestii związanych z wjazdem i pobytem na terytorium Polski 

cudzoziemców spoza UE, czyli obywateli państw trzecich. Niedopuszczalne wydaje się 

bowiem, aby w okolicznościach wieloletniego już funkcjonowania Polski w strukturach 

Unii Europejskiej resort właściwy do kształtowania polityki migracyjnej w ogóle nie 

uwzględniał w tej polityce sytuacji migrantów pochodzących z terytorium Unii.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14. poz. 147 ze zm.), 

ponownie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do przedstawionego 

przeze mnie problemu.


