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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji 

o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną 

w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych,  

podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. 

(druk nr 457) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy pomiędzy Państwami 

Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją 

Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu 

w dniu 19 sierpnia 2002 r. (zwanej w dalszej części opinii „UmowąESAw sprawie wymiany 

informacji niejawnych”). 

Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją 

Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji 

Kosmicznej i związane z tym warunki (Dz. U. z2013 r. poz. 61, zwana dalej Konwencja 

ESA)weszła w życie w dniu 19 listopada 2012 r. Tym samym Polska stała się jednym z 

członków Europejskiej Agencji Kosmicznej (zwanej dalej ESA). 

Przystąpienie Polski do umowy ESAw sprawie wymiany informacji niejawnych, 

zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację, umożliwić ma 

dostęp do wszystkich informacji niejawnych wytwarzanych przez Agencję lub 

przekazywanych przez kraje członkowskie na potrzeby jej działalności. Za uzasadnieniem do 

projektu ustawy można też podnieść, że umowa w sprawie wymiany informacji niejawnych 

nałoży na Polskę następujące zobowiązania: 
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1) zachowanie klauzuli tajności i odpowiednie zabezpieczenie informacji niejawnych, 

które są wytwarzane przez ESA lub które są przekazywane do ESA przez państwo 

członkowskie oraz które należą do dowolnego państwa członkowskiego i zostały 

przekazane innemu państwu członkowskiemu wzwiązku z programem, projektem lub 

kontraktem ESA, 

2) wykorzystywanie informacji niejawnych wyłącznie do celów określonych 

w Konwencji ESA oraz w decyzjach i rezolucjach wynikających z tej Konwencji, 

3) nieujawnianie informacji żadnym stronom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody 

wytwórcy informacji, 

4) wdrożenie standardów bezpieczeństwa ESA,  

5) zapewnienie odpowiedniego postępowania sprawdzającego wobec wszystkich 

obywateli RP, którzy wykonując swoje obowiązki służbowe mogą mieć dostęp do 

informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy umowy ESA w 

sprawie wymiany informacji niejawnych, 

6) współpracy z pozostałymi Państwami Stronami w przeprowadzaniu ich procedur 

sprawdzających na ich prośbę, 

7) przeprowadzenie czynności wyjaśniających we wszystkich przypadkach, w których 

stwierdzi się lub będzie się podejrzewać, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa albo 

utraty informacji niejawnych. 

UmowaESA w sprawie wymiany informacji niejawnychdotyczy spraw 

uregulowanych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Z tych 

względów zasadnym jest tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą na ratyfikację 

wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27września 2013 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1641). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie drugiego 

czytania (na posiedzeniu Sejmu). Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia 

rządowego. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 

 

 


