
 

 
Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe,  
Warszawa 27 kwietnia 2015 r. 
 

Wspólne oświadczenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec   

 

Świadomi współczesnych wyzwań dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie, 
wynikających zarówno z konieczności przeciwdziałania i zwalczania różnych form 
zorganizowanej przestępczości, jak i eliminowania przestępczości pospolitej;  
 
Dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia potencjału służb porządku publicznego 
i podnoszenia poziomu efektywności ich działania, a także stałej intensyfikacji współpracy 
między sąsiednimi państwami w ramach strefy Schengen w celu zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa wśród obywateli po obu stronach granicy, 
 
Przekonani o konieczności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologicznych 
w codziennej realizacji funkcji publicznych w obszarze spraw wewnętrznych, co stanowi 
nieodłączny element nowoczesnej administracji, 
 
Zgodni co do potrzeby realizacji celów określonych w dwustronnym Programie Współpracy,  
 

Ministrowie: 

- potwierdzają, iż proces ratyfikacji umowy o współpracy służb policyjnych, granicznych 
i celnych między Rzeczpospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec, podpisanej 
w dniu 15 maja 2014 r. w Zgorzelcu, został zakończony i wejście w życie nastąpi 
w przeciągu 3 miesięcy, zgodnie z treścią art. 46 umowy;  

 
- podzielają pogląd, iż umowa nada nowy impuls do współpracy, zwłaszcza na terenach 

przygranicznych, i będzie stanowiła podstawę prawną do współdziałania służb 
porządku publicznego w nowych obszarach takich, jak między innymi wykroczenia 
oraz przyczyni się do ujednolicenia dotychczas stosowanych praktyk;  

 
- deklarują chęć pogłębienia współpracy w zakresie wykorzystywania narzędzi 

i rozwiązań informatycznych w administracji publicznej, poprzez wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk; 

 
- deklarują kontynuowanie bliskiej współpracy w głównych obszarach agendy 

europejskiej, zwłaszcza w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i zwalczania 
zagrożeń terrorystycznych ze strony tzw. zagranicznych bojowników oraz podkreślają 
potrzebę wymiany poglądów na temat krajowego podejścia do tych wyzwań, w tym 
specjalnych środków wdrażanych do eliminowania powyższych zagrożeń;  

 



 

 

 

Ponadto, zaniepokojeni krytyczną sytuacją na Ukrainie, której krótko i długoterminowe 
konsekwencje mogą mieć daleko idące skutki dla bezpieczeństwa nie tylko w regionie, ale 
również w całej Unii Europejskiej, Ministrowie deklarują wolę wsparcia państwa 
ukraińskiego w budowaniu stabilnych struktur administracyjnych, w tym w służb porządku 
publicznego zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego, a także w zakresie 
rozwijania potencjału do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
w tym ochrony granic.       
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