
Do zakresu działania Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej należy, w szczególności:  

1) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań Ministra w zakresie koordynowania działań 
związanych z polityką migracyjną państwa, w szczególności:  

a) współdziałanie w tworzeniu i realizacji polityki migracyjnej i integracyjnej wobec imigrantów,  

b) inicjowanie, analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych 
dokumentów dotyczących polityki migracyjnej państwa,  

c) inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na 
temat zagadnień dotyczących polityki migracyjnej państwa;  

2) gromadzenie informacji i opracowywanie analiz, prognoz i materiałów informacyjnych 
dotyczących sytuacji migracyjnej w kraju i za granicą;  

3) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowo - badawczymi 
w kraju i za granicą w zakresie spraw migracyjnych, w szczególności analizy danych dotyczących 
migracji zagranicznych;  

4) koordynacja działań krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, 
w szczególności w zakresie opracowywania analiz i raportów z obszaru migracji oraz zarządzania 
zintegrowanym systemem zarządzania nielegalną migracją w Polsce;  

5) prowadzenie spraw związanych z polityką graniczną państwa, zarządzaniem granicą państwową, 
w tym spraw wynikających z nadzoru Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony 
granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;  

6) wykonywanie zadań w zakresie właściwości Ministra wynikających z:  

a) działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej,  

b) art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,  

c) art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,  

d) art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich;  

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców;  

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji Ministra o zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu oraz o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej lub 
członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej, co do których istnieje obawa, że mogą 
prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanych o popełnienie jednego 
z tych przestępstw;  

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez Policję i Straż 
Graniczną działań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;  

10) prowadzenie spraw związanych z koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży 
krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;  

11) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań publicznych z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 
21 pkt 11;  

12) programowanie i udział w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwalczanie i zapobieganie 
handlowi ludźmi;  



13) prowadzenie monitoringu spraw dotyczących zjawisk związanych z przestępstwami z nienawiści, 
których podłożem jest rasizm, ksenofobia czy nietolerancja, a także podejmowanie działań 
mających na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom, w tym współpraca z organami 
i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, innymi 
organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi;  

14) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna międzyresortowych zespołów, których zakres 
kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu. 


