
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. . 22 694-95-34, fax 22 694-91-06, e-mail: Aldona.Figura@senat.gov.pl 

Warszawa, 9 marca 2015 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań 

Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do europejskiej 

Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie 

w dniu 28 października 2014 r. (druk nr 848) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 5 marca 2015 r. ustawy jest wyrażenie przez 

Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej 

a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej 

Polskiej do europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, 

podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej 

do Organizacji zagwarantuje krajowym jednostkom naukowym pełny dostęp do wszystkich 

instrumentów i możliwość prowadzenia badań dotychczas niedostępnych dla polskich 

zespołów badawczych. Polska będzie miała zapewniony udział we wszystkich gremiach 

kierowniczych i decyzyjnych, co oznacza wpływ na realizowane programy badawcze.  

Cała obecna i przyszła wiedza techniczna z tym związana stanie się dostępna 

dla polskiej strony. 

Europejska Organizacja Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, została 

ustanowiona Konwencją o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na 

Półkuli Południowej wraz ze stanowiącym jej załącznik Protokołem Finansowym.  
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Zasady działania Organizacji reguluje Protokół w sprawie Przywilejów i Immunitetów 

Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, sporządzony 

w Paryżu w dniu 12 lipca 1974 r. 

Zarówno Konwencja, jak i Protokół stanowią załączniki do Umowy. 

Program działania Organizacji obejmuje prowadzenie, na najwyższym poziomie 

światowym, badań dotyczących wszystkich znanych typów obiektów i zjawisk we 

wszechświecie, obserwowanych w zakresie optycznym, bliskim ultrafiolecie, podczerwieni 

i w mikrofalach, to jest w zakresach dostępnych do obserwacji z powierzchni ziemi. Badania 

obejmują tematy od wielkoskalowej struktury wszechświata, powstawania, struktury 

i ewolucji galaktyk, poprzez własności materii międzygwiazdowej, powstawania, ewolucji 

i śmierci gwiazd, aż do poszukiwania planet pozasłonecznych i szczegółowego badania ich 

dynamiki, struktury, pochodzenia i własności. 

Polskie zespoły badawcze nie mają obecnie dostępu do instrumentów badawczych 

Organizacji, na poziomie zagwarantowanym dla zespołów z krajów członkowskich. 

Umowa określa zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej o charakterze finansowym. 

Zasady wykorzystania wkładów finansowych państw stron Konwencji zarówno 

na opłacenie dostępu do istniejącej już infrastruktury badawczej (specjalny wkład), 

rozbudowę istniejących lub budowę nowych instrumentów badawczych, jak i na ich 

wykorzystywanie w realizacji programów naukowych (wkład roczny) określa Konwencja. 

Zgodnie z przyjętymi w Umowie ustaleniami wkład strony polskiej związany 

z przystąpieniem do Organizacji wyniesie 29,50 mln EUR.  

Finansowanie realizacji zadań wynikających z Umowy dotyczącej przystąpienia 

do Organizacji nastąpi ze środków zawartych w części 28, rozdział 73007, § 4540 budżetu 

państwa (składki do organizacji międzynarodowych), pozostającej w dyspozycji Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Umową nastąpi przez jej ratyfikację 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, tj. w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 

Konstytucji RP.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie (druki sejmowe nr 3094 i 3172). 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Aldona Figura 

Starszy legislator 


