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Szanowny Panie Radco, 

 

W odpowiedzi na Pana prośbę o udostępnienie dokumentu „Polityka Migracyjna Polski” 
uprzejmie informuję, że dokument ten znajduje się na etapie projektu, stąd ma wstępny i roboczy 
charakter. Nie  został on jeszcze uzgodniony przez międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji, a jego 
kolejne wersje są przedmiotem prac i konsultacji różnych gremiów. 

W tym kontekście należy, w szczególności, wskazać na zorganizowaną w Sejmie, przez Rządową 
Radę Ludnościową w dniu 25 czerwca b.r., konferencję poświęconą problematyce migracji, z której 
wnioski znajdują odzwierciedlenie podczas dalszych prac nad dokumentem. Ponadto, do MSWiA 
napływają na bieżąco uwagi i propozycje poszczególnych instytucji zaangażowanych w prace, co 
powoduje, że treść projektu ulega i będzie ulegać zmianom. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że po przyjęciu powyższego dokumentu przez Zespół do 
Spraw Migracji, jego treść zostanie udostępniona w ramach planowanych konsultacji społecznych. 

Chciałbym także podziękować za inicjatywę wsparcia prac Zespołu do Spraw Migracji. Państwa 
inicjatywa zostanie rozważona w trakcie przygotowań do kolejnego spotkania Zespołu. 
 

 Z poważaniem, 
  
 Marek Stodolny 
 Zastępca Dyrektora 
 

 

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, adres mailowy: iod@mswia.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go 
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przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
nie będą wykorzystywane w celu profilowania. MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie 
archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. 
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 
Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne do 
rozpatrzenia/załatwienia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku. 

 


