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Uwagi do projektu Zarządzenia powołującego Zespół międzyresortowy do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej
konsultacje międzyresortowe
Instytucja zgłaszająca uwagę
Treść uwagi
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

uwaga uwzględniona
W projektowanym zarządzeniu, jak również w uzasadnieniu i OSR, znajduje się sformułowanie ,,zadaniem Zespołu jest
przygotowanie projektu dokumentu (..) obejmującego takie elementy jak wypracowanie rozwiązań sprzyjających
przyciąganiu i asymilowaniu wykwalkowanych kadr pracowniczych do Polski (...)". Wyraz „asymilacja" należałoby zastąpić
wyrazem „integracja". Pojęcie integracji jest w tym przypadku właściwe, gdyż taka terminologia jest używana w Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej w dniu 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów. Asymilacja to proces
przejmowania przez ludność napływową cech społeczności przyjmującej, pozbywając się jednocześnie własnej
tożsamości. Integracja
zaś jest procesem dwustronnym, w którym aktywne są obie strony i prowadzi on do harmonijnego współistnienia obu
grup.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zasadne jest zawarcie w projektowanym zarządzeniu, lub w uzasadnieniu, bądź OSR odniesienia do SOR, jak również
uwaga uwzględniona, zapisy uwzględniono w uzasadnieniu do Zarządzenia
dookreślenia relacji zadań tworzonego Zespołu do zadań istniejącego już Zespołu do Spraw Migracji, powołanego
zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Migracji
oraz relacji z Polityką Migracyjną Polski, której wypracowanie przewiduje SOR. Jest to istotne zwłaszcza wobec
podobnych zadań obydwu gremiów (§ 3 ust. 1, 2 i 6 zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2007 r. w
sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Migracji). Rada Ministrów przyjęła SOR w lutym 2017 r., a zatem kilka miesięcy po
decyzji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r., na którą powołują się projektodawcy
zarządzenia. SOR zawiera wyraźne odniesienia do przyszłej polityki migracyjnej oraz przewiduje projekt strategiczny wypracowanie Polityki Migracyjnej Polski (s. 171 i 363 SOR). SOR wskazuje (str. 170) także działania, jakie mają być
zrealizowane w tym zakresie do roku 2020 i 2030 w kontekście społeczno-gospodarczych potrzeb państwa.

1.

2.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

uwaga uwzględniona
Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), dotyczące działań w zakresie polityki
migracyjnej, tytuł dokumentu określonego w § 2 projektowanego zarządzenia „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki
migracyjnej" oraz pkt 2 ,określenie kierunlaiw działań związanych z reformą polityki migracyjnej (...)" mogą być mylące co
do zakresu szczegółowości planowanego dokumentu. Pożądane jest doprecyzowanie, z którego będzie wynikało, że
zadaniem Zespołu jest stworzenie dokumentu uszczegóławiającego kierunki wskazane w SOR, ich rozwinięcie poprzez
wskazanie konkretnych rozwiązań oraz określenie harmonogramu prac, skutków finansowych i źródeł finansowania.
Określenie skutków finansowych proponowanych rozwiązań i wskazanie źródeł ich finansowania jest istotne zwłaszcza
biorąc pod uwagę treść § 14 ust. 2 projektowanego zarządzenia, zgodnie z którym Zespół zakończy prace po akceptacji
przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania końcowego z realizacji zadań Zespołu, w związku z czym Zespół ten nie
będzie już mmonitorował realizacji wypracowanych rozwiązań.
Biorąc pod uwagę zakres zadań Zespołu, proponuję rozważenie dołączenia do składu Zespołu przedstawiciela ministra
uwaga nieuwzględniona. MR ze względu na dużą liczbę członków Zespołu, nie chce
właściwego do spraw wyznań religijnych, mniejszości narodowych i etnicznych, a także przedstawiciela Generalnego
dodawać kolejnych przedstawicieli Instytucji. Jednocześnie aby dać możliwość
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
udziału innym zainteresowanym ministerstwom uwzględnił w zmienionym
Zarządzeniu zapis, że przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach
Zespołu, również innych przedstawicieli administracji rządowej, jeżeli ich udział
jest uzasadniony zakresem merytorycznym prac Zespołu. Zatem jeżeli będzie
potrzeba zasięgnięcia opinii innych ministerstw będą oni zapraszani do pracw
Zespole zgodnie z ich właściwością.

4.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6.

Proponuję doprecyzowanie brzmienia § 4 ust. 2, przez wskazanie, że przewodniczący może powierzyć pozostałym
uwaga uwzględniona
członkom Zespołu wykonywanie określonych przedsięwzięć służących realizacji zadania Zespołu, zgodnie z zakresem
właściwości tych członków.
W § 5 ust. 1 pkt 1 proponuję usunąć wyraz „zespoły", pozostawiając jedynie możliwość tworzenia grup roboczych.
uwaga uwzględniona
Proponowana zmiana jest uzasadniona tym, że jako „zespół" rozumiany jest tworzony Międzyresortowy Zespół do spraw
społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej.

uwaga uwzględniona

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

7.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w
wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. Na najbliższym posiedzeniu Zespołu sekretarz informuje osoby
uczestniczące w pracach Zespołu o przyjęciu przez Zespół uchwały w trybie obiegowym. Ze względu no to, że spotkania
Zespołu zwoływane mają być nie rzadziej niż dwa razy do roku, należałoby rozważyć dodanie przepisu, zgodnie z którym
członkowie Zespołu byliby informowani o podjęciu uchwały w trybie obiegowym niezwłocznie po jej przyjęciu.
Zmiany wymaga uzasadnienie do projektowanego zarządzenia. Obecne brzmienie uzasadnienia nie uwzględnia
okoliczności, że Rada Ministrów w lutym 2017 r. przyjęła SOR i że wskazano tam działania dotyczące polityki migracyjnej
w kontekście społeczno—gospodarczym (str. 169-171). Zamiast odnoszenia się do danych statystycznych i ogólnej
potrzeby zatrudniania cudzoziemców, co jest powtórzeniem informacji zawartych w diagnozie SOR, zasadne byłoby
wskazanie w uzasadnieniu do projektowanego zarządzenia na kierunki określone w SOR. Nie jest pożądane, by
propozycje wypracowane i przyjęte przez Zespół oraz działania wskazane w SOR były niespójne. Należy wskazać, że
dokument opracowany przez Zespół powinien być uszczególawiający w stosunku do wytycznych zawartych w przyjętej
przez Radę Ministrów SOR.

uwaga uwzględniona

8.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

9.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

11.

Proponuje się zrezygnować z opisu dotyczącego wpływu projektowanego zarządzenia na rodzinę, obywateli i
uwaga uwzględniona
gospodarstwa domowe. Opis zaproponowany w pkt 7 OSR odnosi się raczej do wyjaśnienia problemu jaki jest
rozwiązywany (pkt 1 OSR). Wydaje się, że samo przyjęcie projektowanego zarządzenia nie będzie miało bezpośredniego
wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, podobnie jak nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek
pracy, na co wskazano w pkt 9 OSR.
W pkt 12 OSR wskazano, że ocena efektów będzie prowadzona ex-post dla poszczególnych propozycji rozwiązań
uwaga uwzględniona
wypracowanych przez Zespół, a w odstępach rocznych będzie przeprowadzona analiza prawidłowości przyjętych
instrumentów. Należałoby dodać informację dotyczącą wskazania, kto i w jakim trybie miałby dokonywać corocznego
monitoringu, o którym mowa w tym punkcie oraz ewentualnie podejmować działania weryfikacyjno-aktualizacyjne,
bowiem zgodnie z 14 ust. 2 projektowanego zarządzenia, Zespół już nie będzie działał po przyjęciu sprawozdania
końcowego z realizacji jego zadań.
uwaga częściowo uwzględniona, zmieniono w tym zakresie uzasadnienie do
zarządzenia.
Projekt zarządzenia oraz dołączone do niego uzasadnienie nie uwzględniają sprawy podziału kompetencji oraz
współdziałania z Zespołem do Spraw Migracji, który został powołany zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2007 r., z późn. zm. Zgodnie z treścią tego ostatniego, celem działań Zespołu do Spraw Migracji jest m.in.
inicjowanie kierunków zmian legislacyjnych i instytucjonalnych w zakresie związanym z problematyką migracji i
rekomendowanie ich Radzie Ministrów celem przyjęcia stanowiska, proponowanie kierunków działań w zakresie
integracji cudzoziemców w Polsce oraz współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie problematyki migracji. W kontekście § 2 projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie Międzyresortowego Zespołu do
spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej zadania obu Zespołów powielają się. Istnieje zatem obawa, że
Międzyresortowy Zespól do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej, bez uwzględnienia rozwiązania sprawy
synergii z równoległą działalnością Zespołu ds. Migracji, która ma charakter horyzontalny w sferze problematyki migracji,
nie będzie mógł w pełni realizować kluczowego zadania, polegającego w istocie na stworzeniu właściwych warunków
sprzyjających imigracji zarobkowej i pozyskiwaniu siły roboczej spoza Polski. Tą sprawą, między innymi zajmował się
poprzednio Zespól ds. Migracji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych
polityki migracyjnej w § 3 ust. i proponuje, by w skład Zespołu weszli przedstawiciele 20 ministrów właściwych w
poszczególnych dziedzinach, czego, w mojej opinii nie uzasadnia dostatecznie opis zadań Zespołu przedstawiony w § 2.
Na podstawie proponowanych zapisów w tym paragrafie trudno ocenić m.in. konieczność udziału przedstawiciela
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako członka
Zespołu. Ograniczenie składu czlonków Zespołu do resortów kluczowych w kwestiach gospodarczych i związanych z
bezpośrednio z rynkiem pracy wpłynęłoby na zwiększenie operacyjności tego ciała. W tym przypadku, proponuję, by w
projekcie zarządzenia dodać zapis w § 4 w ust. 3 o możliwości zapraszania przez Przewodniczącego do udziału w pracach
Zespolu przedstawicieli administracji rządowej, jeśli ich udział jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Zespołu

uwaga częściowo uwzględniona. MR stoi na stanowisku, że należy zostawić
zaproponowany skład zespołu, gdyż kwestie, które będą omawiane na Zespole
dotyczą wielu aspektów społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej więc jest
uzasadnione, aby zespół gwarantował szerokie spektrum członków, w tym udział
przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do nowej wersji
Zarządzenia został dołączony zakres tematyczny dokumentu, w którym są
wskazane m.in. kwestie rozwoju istniejących i nowych instytutów promoujących
Polskę, jej kulturę i język co leży we właściwości MKiDN.
Jednocześnie dodano zapis o możliwości zapraszania do prac innych członków
administracji rządowej o ile będzie to uzasadnione zakresem tematycznym.

12.
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W projekcie zarządzenia proponuję ujednolicić terminologię dotyczącą współpracy z organizacjami. W § 2 pkt 4 projektu
jest mowa o m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w § 4 ust. 3 projektu wymienia się
przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz środowisk naukowych, natomiast w § 9 ust. 2-3 projektu
przewiduje się współpracę z organizacjami społecznymi.

uwaga uwzględniona

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zgłaszam wątpliwość, czy zakres zadań niniejszego Zespołu nie krzyżuje się w pewnym stopniu z zadaniami
uwaga częściowo uwzględniona, zmieniono w tym zakresie uzasadnienie do
międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji, działającego pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i
zarządzenia.
Administracji. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, poprzez podkreślenie, że zadania Zespołu mają dotyczyć
aspektu społecznogospodarczego polityki migracyjnej, w § 2 pkt 4 projektu proponuję wprowadzić następujące
doprecyzowanie: „4) współpraca z organami administracji
rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki migracji w kontekście społecznogospodarczym.
uwaga uwzględniona
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzony został Zespół do spraw przygotowania dokumentu
„Polityka migracyjna Polski". Z uwagi na zakres zadań zespołu, w jego pracach uczestnicząm.in. przedstawiciele Komendy
Głównej Policji. Mając powyższe na uwadze oraz ze względu na to, że problematyka odnosząca się do aspektów
społeczno-gospodarczych jest jednym z wielu obszarów polskiej polityki migracyjnej, w ocenie Komendy Głównej Policji
niezbędne wydaje się rozważenie zasadności stałego angażowania Komendanta Głównego Policji do udziału w pracach
Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej.

13.

14.
Komenda Główna Policji

15.
Komenda Główna Policji

Proponuje się wykreślanie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f projektu Zarządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania
Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej oraz nadanie § 4 pkt 3 brzmienia: „
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym lub
w celu realizacji określonych przedsięwzięć, osoby niebędące członkami Zespołu, w tym
przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz środowisk
naukowych.". Zaproponowana zmiana umożliwi Przewodniczącemu Zespołu zapraszanie do udziału
w pracach Zespołu, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, mi.n. przedstawicieli Policji.

uwaga uwzględniona

16.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

uwaga uwzględniona
W § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a proponuję dodanie kolejnego tiret w brzmieniu:
„- ministra właściwego do spraw transportu:.

17.

Zasadnym jest, aby członkiem Międzyresortowego Zespołu do spraw społeczno — gospodarczych polityki migracyjnej
(zwanego dalej „Zespołem") był także minister właściwy do spraw transportu. Jednym z zadań Zespołu będzie określenie
kierunków działań związanych z reformą polityki migracyjnej pod kątem uzupełniania luk kompetencyjnych oraz braków
kadrowych na polskim rynku pracy. Od wielu lat odnotowuje się na polskim rynku pracy niedostatki kadrowe w
transporcie drogowym wynikające z braku osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu kierowcy. W związku z
powyższym polscy przedsiębiorcy trudniący się transportem drogowym zmuszeni są do zatrudniania kierowców spoza
Unii Europejskiej (Białoruś, Ukraina). Zagadnienia będące zadaniem Zespołu wiążą się zatem bezpośrednio z
kompetencjami ministra właściwego do spraw transportu.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
19.
Rządzowe Centrum Legislacji

uwaga uwzględniona
Zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego w prace zespołu. Tematyka szeroko
pojętej polityki migracyjnej pozostaje w zainteresowaniu Biura, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa. W związku z tym proponuję, aby projektowane zarządzenie przewidywało możliwość udziału w
pracach zespołu Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub jego zastępcy.
uprzejmie informuję, iż proponuję zmianę brzmienia 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, poprzez wskazanie, iż w skład zespołu do spraw uwaga uwzględniona
społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej wchodzi także przedstawiciel Ministra członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych.
z uzasadnienia projektowanego aktu wynika, że konieczność powołania międzyresortowego zespołu stanowi realizację
uwaga uwzględniona. Dodano odpowiednie zapisy w uzasadnieniu do Zarządzenia.
decyzji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r., który jako organ pomocniczy Rady
Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, utworzony został zarządzeniem nr 131 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Dz. U. poz. 946).
Zarządzenie to zakłada, że zadaniem Komitetu jest zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w
sprawach gospodarczych i rozwojowych oraz rekomendowanie ich Radzie Ministrów. Z kolei mając na uwadze art. 12 ust.
1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) to Prezes Rady Ministrów, z
własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów może tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa
Rady Ministrów. W świetle przedstawionych przepisów uzupełnienia albo wyjaśnienia wymaga, czy decyzja Komitetu co
do konieczności powołania omawianego Zespołu została przedstawiona Radzie Ministrów. Powyższe wydaje się tym
bardziej uzasadnione, że w dniu 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów w drodze uchwały przyjęła Strategię na rzecz
odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z perspektywą do 2030) – M. P. poz. 260, z której wprost wynika, że Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministrem Infrastruktury i Budownictwa opracuje projekt Polityki Migracyjnej Polski. Tym samym
wyjaśnienia również wymaga relacja pomiędzy obowiązkiem opracowania Polityki Migracyjnej Polski, o którym mowa w
Strategii, a głównym zadaniem Zespołu, który powołany zostanie w celu opracowania dokumentu pt. Priorytety
społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej;

20.
Rządzowe Centrum Legislacji

21.
Rządzowe Centrum Legislacji

odpowiedniego przeredagowania wymagają zadania Zespołu, gdyż w zaproponowanym brzmieniu są one mało czytelne uwaga uwzględniona. Zmieniono zapisy dotyczące zadania zespołu. Dodano
(vide uwagi naniesione na załączony tekst). W szczególności nie jest jasne czy zasady współpracy Zespołu z organami
również załącznik nr 1 szczegółowo prezentujący zakres dokumentu.
administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi
w zakresie polityki migracyjnej mają zostać określone w dokumencie Priorytety społeczno-gospodarcze polityki
migracyjnej, czy zadanie to jest kolejnym zadaniem, którego wynikiem ma być dopiero opracowanie tego dokumentu.
Ponadto o jakiej reformie polityki migracyjnej jest mowa skoro polityka ta ma zostać dopiero opracowana (tak wynika ze
Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju) oraz czy zadanie określone w pkt 1 § 2 projektu zarządzenia nie mieści się
już w pkt 2 tego przepisu;
przepis § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a projektu powinien otrzymać następujące brzmienie: „a) po jednym przedstawicielu, w randze
sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:”. Ponadto do rozważenia pozostawia się kwestię, czy w
przypadku gdy kilkoma działami administracji rządowej kieruje jeden minister, to wyznacza on do udziału w pracach
Zespołu jednego przedstawiciela, czy przedstawiciela reprezentującego każdy dział. W ocenie Centrum zasadnym wydaje
się, aby każdy minister posiadał taką samą ilość reprezentantów w pracach Zespołu, niezależnie od liczby działów
administracji rządowej, którymi kieruje. W przypadku podzielenia tego stanowiska przez Wnioskodawcę proponuje się
dodać kolejny ustęp
do ww. przepisu w następującym brzmieniu: „W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji
rządowej, wyznacza on do składu Zespołu jednego przedstawiciela.”. Ponadto zauważenia wymaga, że zastępcą Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego jest wiceprezes, wobec powyższego lit. c w projektowanym § 3 ust. 1 pkt 2 powinna
otrzymać następujące brzmienie: „c) Prezes albo wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,”;

22.
Rządzowe Centrum Legislacji
23.

ujednolicenia wymaga posługiwanie się w projektowanym akcie danymi sformułowaniami, np. „organizacje społeczne”, a uwaga uwzględniona
„organizacje pozarządowe”, czy „organy samorządu terytorialnego”, a „samorząd lokalny”;

Rządzowe Centrum Legislacji

uwaga uwzględniona
projektowany § 9 ust. 2 i 3 zarządzenia wydaje się powtarzać regulacje już występujące w projekcie, bowiem już z
projektowanego § 5 wynika, że w celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Zespołu korzystać z pomocy doradców i ekspertów oraz zlecać wykonywanie opracowań, analiz ekspertyz,
natomiast z projektowanego § 4 ust. 3 zarządzenia wynika, że przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach
Zespołu osoby niebędące członkami, w szczególności przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji społecznych,
stowarzyszeń oraz środowisk naukowych;

Rządzowe Centrum Legislacji

z uwagi na fakt, że Zespół ma stanowić organ pomocniczy Rady Ministrów, zasadnym wydaje się aby sprawozdanie
końcowe było przedstawione Radzie Ministrów, a nie Prezesowi Rady Ministrów;
pozostałe uwagi o charakterze legislacyjno-redakcyjnym zostaną przekazane w trybie
roboczym.

24.
25.
Rządzowe Centrum Legislacji

uwaga uwzględniona
uwagi uwzględnione poza jedną dotyczącą zmiany nazwy zespołu poprzez dodanie
w nazwie zespołu do spraw opracowania prioryteów. Nazwa została została
ustalona z kierownictwem resortu i w takiej wersji proponuje się ją zachować.

26.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uwaga uwzględniona
1) w § 2 projektowanego zarządzenia dotyczącym zadania proponowanego Zespołu proponuję nie podawać tytułu
mającego powstać dokumentu, a jedynie odnieść się do przygotowania projektu dokumentu określającego priorytety
społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej. Proponowane brzmienie przepisu:
„§ 2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu dokumentu określającego priorytety społeczno-gospodarcze polityki
migracyjnej, obejmującego takie elementy jak: (...)”;

27.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uwaga uwzględniona
2) proponuję ujednolicić określenia odnoszące się do samorządu terytorialnego użyte w § 2 pkt 4 („administracja
samorządowa”), § 4 ust. 3 („samorządy lokalne”), § 9 ust. 2 („samorząd terytorialny”) projektowanego zarządzenia;

28.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

29.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
30.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
31.
Główny Urząd Stastystyczny
32.

uwaga uwzględniona
3) odnosząc się do przepisów § 3 ust. 1 pkt 2, pragnę zauważyć, że określenie członków Zespołu poprzez przywołanie
właściwości reprezentowanych przez nich ministrów (działów administracji rządowej) przełoży się na liczbę głosów
oddanych do dyspozycji poszczególnym resortom. Przykładowo, przedstawiciel MNiSW reprezentowałby dwa działy
administracji rządowej występując w imieniu ministra właściwego ds. nauki oraz - szkolnictwa wyższego
4) w § 4 ust. 3 proponuję rozszerzyć odniesienie do „środowisk naukowych” do „środowiska naukowego i
akademickiego”; analogicznie w § 9 ust. 3 proponuję zastąpić określenie „instytucji i środowisk naukowych” terminem
„środowiska naukowego i akademickiego”;
5) przepisowi § 14 ust. 1 proponuję nadać następujące brzmienie: „Zespół tworzy się na czas realizacji zadania, o którym
mowa w § 2”.
poprawkę do „Uzasadnienia” - na str. 1 w drugim akapicie, w zdaniu dotyczącym prognoz. Powinno to zdanie brzmieć
następująco: „Zgodnie z prognozami GUS szacuje się, że w 2050 r. grupa ta będzie liczyła około 16,6 mln, czyli 48,8 % 19
mln, czyli 56% całej populacji.”

uwaga uwzględniona

uwaga uwzględniona
uwaga uwzględniona

