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komicznej dla celów pokojowych, poszerzające zakres możliwego współdziałania w stosunku 

do poprzedniej umowy. 

W dniu 27 kwietnia 2007 r. Rzeczpospolita Polska i Europejska Agencja Kosmiczna 

podpisały Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym, a w rok później plan 

jego implementacji (zwane dalej „Porozumieniem PECS”).  

Zgodnie z Porozumienia z 2002 r. i Porozumieniem PECS Europejska Agencja 

Kosmiczna: 

– posiada w Polsce osobowość prawną,  

– posiada immunitet sądowy i egzekucyjny (z wyjątkiem sytuacji, w której sama się 

go zrzeknie, gdy wykonywane jest orzeczenie trybunału arbitrażowego lub w razie 

roszczenia strony trzeciej wynikającego z wypadku drogowego), 

– ma prawo do swobodnego obiegu publikacji i materiałów informacyjnych, 

a ponadto: 

– jej pracownicy i członkowie ich rodzin są zwolnieni z podatków dochodowych, 

– oficjalna działalność Agencji jest zwolniona z podatków i opłat celnych, aktywa ESA 

korzystają z immunitetu w zakresie wszelkich postępowań prawnych, z wyjątkiem 

sytuacji gdy Agencja w konkretnym przypadku wyraźnie zrzeknie się tego prawa,  

– Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i ESA określają tryb postępowania, który będzie miał 

zastosowanie do eksportu i importu towarów używanych do celów współpracy,  

– Agencja ma prawo otrzymywać i posiadać w Polsce wszelkie środki finansowe oraz  

może dowolnie nimi dysponować na jakikolwiek cel przewidziany w Konwencji lub 

w Porozumieniu PECS i otwierać w dowolnej walucie konta bankowe.  

Z uzasadnienia do rządowego projektku ustawy (druk sejmowy nr 803) wynika, iż po 

przystąpieniu Polski do ESA status tej agencji nie ulegnie zasadniczym zmianom, ponieważ 

Porozumienie PECS w tym zakresie jest oparte na odpowiednich artykułach Konwencji i jej 

Załącznika I. 

Jak podkreślają projektodawcy, z chwilą przystąpienia do Europejskiej Agencji 

Kosmicznej Polska uzyska wszystkie uprawnienia kraju członkowskiego w tym: 

– faktyczne pełne prawo dostępu do funduszy Unii Europejskiej przekazywanych do ESA 

na realizację uzgodnionych projektów (m.in. programy Galileo, GMES),  

– prawo udziału i głosowania w Radzie ESA i wszystkich organach – we wszystkich 

sprawach Agencji,  
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– pełny dostęp do wszystkich programów ESA, 

– pełny dostęp dla polskich podmiotów do Elektronicznego Systemu Zaproszeń 

do Składania Ofert – EMITS (aktualnie polskie podmioty mogą korzystać z tego 

podstawowego narzędzia administracyjno–technicznego ESA tylko do celów PECS 

i jedynie dla informacji w odniesieniu do programów Agencji, a nie do składania ofert 

kontraktów czy zabiegania o uczestnictwo we wspólnych konsorcjach). 

Przystępując do Konwencji Polska zobowiązuje się do wnoszenia corocznej składki 

członkowskiej na programy obowiązkowe, opcjonalne i wspólne koszty Agencji oraz 

przestrzegania określonych przez nią zasad polityki przemysłowej (kwestie te regulują 

art. VII i XII Konwencji oraz Załączniki nr II i V). 

W myśl uzasadnienia do rządowego projektu ustawy przystąpienie Polski do ESA 

wiązać się będzie z koniecznością poniesienia następujących wydatków: 

– jednorazowa „opłata wstępna” za pozyskanie prawa współwłasności infrastruktury ESA – 

11,1 mln euro w warunkach ekonomicznych z 2011 r., płatna w 4 ratach rocznych 

od 2012 do 2015 r. (art. 4 Umowy), 

– coroczna składka na programy obowiązkowe ESA – jej wysokość obliczana jest 

w stosunku do wartości dochodu narodowego netto danego państwa w okresach 

trzyletnich (obecnie 2007 – 2009) zgodnie ze statystykami publikowanymi przez OECD 

lub EUROSTAT; składka obowiązkowa dla Polski za rok 2012 została określona 

na poziomie 19,2 mln euro, co stanowi 2,57% udziału w budżecie rocznym ESA; w razie 

przystąpienia w trakcie roku, wysokość składki kalkulowana jest proporcjonalnie 

do liczby dni od dnia przystąpienia do końca roku kalendarzowego, 

– składka na programy opcjonalne ESA – kwota i zakres udziału w tych programach zależy 

od indywidualnej decyzji każdego zainteresowanego państwa.  

Równocześnie, w ślad za uzasadnieniem do projektu ustawy, należy zaznaczyć, 

że Konwencja gwarantuje, iż większość polskiej składki (z pominięciem kosztów 

infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych) powróci w postaci zapłaty 

za realizację kontraktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja zgodnie 

z art. 7 Konwencji prowadzi politykę przemysłową w taki sposób, aby „wszystkie Państwa 

Członkowskie uczestniczyły w sposób sprawiedliwy, mający odniesienie do ich wkładu 

finansowego, we wdrażaniu europejskiego programu kosmicznego i w związanym z nim 

rozwoju technologii kosmicznych”. Geograficzne rozmieszczenie wszystkich kontraktów 
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ESA podlega jednej generalnej zasadzie fair return oznaczającej, iż dla każdego z państw 

udział jego przemysłu w kontraktach ESA powinien być jak najbliższy udziałowi tego 

państwa w budżecie Agencji. 

W art. 6 Umowy przewidziany został okres przejściowy rozpoczynający się w dniu 

przystąpienia Polski do Konwencji i upływający w dniu 31 grudnia 2017 r., w którym 

zainicjowane mają być odpowiednie działania mające na celu dostosowania polskiego sektora 

kosmicznego do wymogów i procedur Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Adresatami postanowień Umowy i Konwencji są także przedsiębiorcy oraz jednostki 

naukowe, które to podmioty będą mogły uczestniczyć, na skutek przystąpienia Polski 

do Europejskiej Agencji Kosmicznej, w przetargach organizowanych przez ESA i ubiegać się 

o kontrakty na takich samych zasadach jak podmioty z pozostałych państw członkowskich.  

W opinii projektodawców dzięki przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej 

Polska w znacznie większym stopniu niż dotychczas będzie mogła uczestniczyć gospodarczo 

w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego i wykorzystywać możliwości oferowane przez 

nowoczesne technologie stwarzane przez ten sektor i na jego potrzeby. 

W razie niewypełniania obowiązków wynikających z Konwencji państwo może zostać 

pozbawione statusu członka Agencji decyzją Rady (2/3 wszystkich krajów członkowskich). 

Kraj może również sam wypowiedzieć Konwencję i tym samym wystąpić z ESA 

po zrealizowaniu wszystkich ciążących na nim w chwili wypowiedzenia zobowiązań 

prawnych i finansowych wobec Agencji i innych państw członkowskich. 

Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej powinno nastąpić w drodze 

ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji, 

ponieważ dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej. 

Umowa ratyfikowana w tym trybie ma zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo 

przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

Zgodnie z art. 2 ustawy wejdzie ona w życie z dniem ogłoszenia. Jak wynika 

z przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie RP, rezygnacja (na etapie prac sejmowych) 

z jakiegokolwiek okresu vacatio legis ma na celu umożliwienie uczestnictwa Polski jako 

członka ESA – z prawem głosu w podejmowanych rozstrzygnięciach – w odbywającym się 

dniach 19 – 21 listopada br. posiedzeniu Rady Agencji, na którym będą podejmowane 

decyzje o kierunkach działalności i poziomie finansowania Agencji na kolejne 3 lata. Ponadto 
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zgodnie z art. 2 Umowy Polska zobowiązana jest podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby 

dokumenty akcesyjne złożone zostały przed dniem 16 listopada 2012 r. W przeciwnym razie 

warunki Umowy mogą zostać poddane ponownym negocjacjom na wniosek którejkolwiek 

ze Stron Umowy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 24 października 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 803).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw 

Zagranicznych. Komisje wprowadziły do projektu poprawkę dotyczącą zmiany okresu 

vacatio legis – w miejsce dotychczasowego czternastodniowego zaproponowno, by ustawa 

wchodziła w życie z dniem ogłoszenia (druk sejmowy nr 813). 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


